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СЕКЦІЯ 1 “СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ” 
 

 

Андрієць Н.  

здобувач вищої освіти ступеня бакалавра, 

ОПП “Реклама у бізнесі”, 

спеціальність “Журналістика”  

науковий керівник: к.е.н., проф. Куцик В. І. 

Львівський торговельно-економічний університет 

  

ВПЛИВ ВІЙНИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ. ВІДНОВЛЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

 

Війна вже не перший рік є частиною буття українського суспільства. Функціонування економіки 

України в часи війни є надзвичайно складним. Військове вторгнення росії завдало потужного удару по всіх 

ланках економічної системи нашої держави. 

З огляду на її тривалість, вона спричинила появу різного роду економічних проблем. Вони стали 

частиною повсякденності не лише на окупованих частинах Східної України, а  всієї країни в загалом.  

Метою багатьох досліджень сьогодення є економіка країни в стані війни, її подальше функціонування, 

збитки. Проаналізувати подальшу діяльність підприємств в умовах війни необхідно задля безпеки у 

майбутньому.  

Події нашої країни стали важливою складовою політичного, наукового, суспільного дискурсу. Після 

повномасштабного вторгнення кожна країна буде мати руйнівні наслідки для її економіки. Україна не 

виключення. Насамперед це безпрецедентні гуманітарні та соціальні втрати, спад економіки, руйнація 

інфраструктури та втрата зовнішніх ринків. Знизилося виробництво основних видів продукції, а саме тієї, що 

становить основу експортного потенціалу України. 

Проте згодом економіка країни зможе адаптується та перебудується під потреби війни. Як результат, 

змінюються економічні практики та економічна поведінка різного роду соціальних суб’єктів. 

Щодо ВВП. В результаті повномасштабного вторгнення росії, падіння ВВП України у 2022 році може 

становити від 10 відсотків до 35-40 відсотків за умови, що окуповані росією території не розширюватимуться, а 

активна фаза війни не триватиме довше кількох місяців.   

Війна створила чимало перепон для нормального відновлення діяльності підприємців. Більше 50 

відсотків компаній-членів Європейської бізнес-асоціації в Україні призупинили або повністю припинили свою 

діяльність у воєнний час. Щодо малого бізнесу близько 40 відсотків підприємств були змушені призупинити 

свою діяльність, також є відсоток підприємств, які повністю припинили роботу. Проте малий бізнес поступово 

повертається до роботи. Деякі з підприємств, що знаходились на даний час окупованих територіях 

передислокувались на захід держави. Зараз, на жаль, ділова активність відновлюється дуже повільно. Станом на 

8 квітня 2022 року загальні фізичні збитки оцінювалися в $80 млрд, підрахував консорціум Інституту КШЕ.  

Українська влада ухвалила низку рішень для підтримки національної економіки в цілому та малого і 

середнього бізнесу зокрема. Важливим було зниження податкового навантаження. Підприємствам створились 

умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей. Депутат Данила Гетманцева, 

повідомив, що станом на початок травня вже 500 підприємств з різних регіонів України переміщено в західні 

області, і 300 з них вже відновили свою роботу. 

Звичайно що, казати про повноцінне відновлення роботи усього українського бізнесу поки що рано. 

Війна створила чимало проблем навіть для підприємців, котрі знаходились на території західної частини 

країни.  

Головні перешкоди для нормального функціонування малого бізнесу: відтік персоналу, проблеми з 

доставкою товарів, різке підвищення цін, від’їзд більшості клієнтів. Опитування бізнес-клієнтів показало, що 

основними проблемами для бізнесу з початку повномасштабного вторгнення є - окупація територій, втрата 

магазинів або складів, та логістика – багато складів були зруйновані, тривала доставка продуктів, потреба у 

релокації.  

Висновки. Війна безперечно похитнула економіку нашої країни, проте українцям, в свою чергу, варто 

зосередити зусилля на підтримці бізнесу. Робити вибір на користь українських виробників. Українські 

підприємці, в свою чергу, планують розширювати та змінювати ринки збуту своєї продукції.  
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ОБЛІКОВА ПАРАДИГМА ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ   

 

Система господарювання, в зв’язку з переходом до ринкових відносин, висуває ряд 

нових вимог до підприємств. У сучасних умовах господарювання спостерігаються негативні 

тенденції соціально-економічних процесів, що призводить до дисбалансу розвитку 

різноманітних галузей, а саме торгівлі. Інфляційні процеси зумовлюють невизначеність і 

значно ускладнюють розрахунок прибутку від продажу, знижують ефективність діяльності 

торговельних підприємств, спрямованої на забезпечення отримання прибутку. 

В Україні кількість торговельних підприємств − як оптових, так і роздрібних − зростає 

з кожним роком. Крім того інтеграційні процеси України в ЄС прискорюють та поліпшують 

економічний та інвестиційний клімат. Це, як наслідок, призводить до потреби в оптимізації 

обліку та оподаткування підприємств та компаній різних форм власності та різним 

інвестуванням [1]. 

Торговельне підприємство виступає первинною, основною ланкою сфери торгівлі та 

кінцевим пунктом роздрібного продажу товарів. Особливості його функціонування 

полягають у зміцненні ринкового потенціалу – вишукування максимальних резервів для 

задоволення попиту цільових ринків через реалізацію товарів та послуг з метою максимізації 

товарообігу й оптимізації ринкової позиції підприємства. 

В контексті гармонізації бухгалтерського обліку в Україні з міжнародними 

стандартами та наявності великої кількості змін у законодавчому забезпеченні виникає ряд 

питань з організації та методології обліку й аналізу фінансових результатів торговельних 

підприємств, які вимагають подальших досліджень та напрямів удосконалення. Зокрема, це 

питання облікової політики та її впливу на фінансові результати діяльності підприємств 

роздрібної торгівлі; удосконалення організаційно-методичних підходів до обліку фінансових 

результатів тощо. 

Торговельне підприємство – первинна, основна ланка сфери торгівлі, її самостійний 

господарюючий суб’єкт з правом юридичної особи, що створений для закупівлі, реалізації, а 

також зберігання товарів, надання різного роду супутніх послуг з метою задоволення потреб 

ринку й отримання прибутку. 

Будь-яке торговельне підприємство прагне досягти сприятливих для себе економічних 

результатів (прибутку). Згідно НП(С)БО 1“Загальні вимоги до фінансової звітності”, 

прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати [2]. 

Сучасне торговельне підприємництво орієнтоване на перехід від філософії збуту, коли 

умовою успіху фірми вважається уміння продати найбільшу кількість товару за найбільш 

високими цінами, до філософії маркетингу, що припускає орієнтацію на продаж саме 

потрібного для покупця товару, здатного краще задовольнити його потреби. Такий підхід 

дозволяє сформувати стійкий круг покупців, дає гарантію повторного звернення до 

підприємця у разі відновлення потреби [3]. Тобто, ключовим елементом, що визначає умови 

досягнення ефективної діяльності установи є конкурентне середовище. Оскільки, саме воно 

має суттєве значення в завоюванні торговельною організацією вигідного місця на ринку, а 

також отриманні постійних клієнтів-покупців. 

Облік реалізації товарів є ключовою складовою бухгалтерського обліку, адже він 

контролює коректність та об’єктивність одного з основних показників комерційної 

діяльності компанії – доходу та обсягу роздрібного товарообігу. Саме тому для формування 
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єдиної облікової системи, яка б в повному обсязі задовольняла потреби та вимоги 

користувачів інформації, потрібно враховувати особливості комерційної діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі та мати належну організацію процесу обліку [4]. 

В сучасних умовах на підприємстві необхідним є застосування автоматизованої 

форми бухгалтерського обліку. Комп’ютерна система дозволяє моделювати картину 

продажів, що могла б скластися при встановленні різних цін на товари, оцінювати наявні 

товарні запаси, обчислювати витрати, що припадають на конкретні товари, виявляти 

найбільш вигідних постачальників. Володіючи такою інформацією, можна закуповувати 

найбільш ходовий товар в оптимальній кількості. Внаслідок цього зменшуються терміни 

оборотності засобів, скорочуються витрати. 

Отже, неабияку роль у розвитку економічних відносин у країні відіграє сфера торгівлі, 

яка здійснює свою комерційну діяльність через розгалужену мережу торговельних закладів. 

Особливості функціонування сучасного торговельного підприємства полягають у зміцненні 

його ринкового потенціалу – вишукування максимальних резервів для задоволення попиту 

цільових ринків через реалізацію товарів та послуг з метою максимізації товарообігу й 

оптимізації ринкової позиції підприємства. 
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РОЛЬ КОНФЛІКТУ  У ФОМУВАННІ ІСТОРИЧНОГО ДІЛОВОГО СВІТУ 

 

Наше суспільство не може існувати без зіткнень інтереcів, ідей та думок. Через це  

неможливо уникнути розбіжностей думок, що переростають у конфліктні ситуації. Варто 

охарактеризувати поняття конфлікт, щоб рухатись далі. Отже, згідно з науковою 

літературою поняття “конфлікт” трактується неоднозначно. Слово “конфлікт” походить від 

латинського “сonflictus”, в перекладі означає зіткнення сторін, поглядів, сил. 

Античний філософ Геракліт вважав, що у світі все народжується через ворожнечу і 

розбрат, що єдиний закон, який панує в Космосі - це війна - батько і цар усього. Це перша спроба 

дати позитивне трактування боротьби у процесі суспільного розвитку через проблемність і 

конфліктність. Ідеї Геракліта про конфлікти і боротьбу як основу всіх речей поділяли й інші 

філософи-матеріалісти давнини. при цьому деякі з них (наприклад, Епікур), висловлювали думку 

про те, що ворожі зіткнення своїми важкими наслідками в кінцевому результаті переконають 

людей жити в мирі та злагоді. Вивченню конфліктам приділяли увагу також Платон і Арістотель. 

Вони вважали, що людина по природі своїй соціальна; окрема людина являє собою лише частину 

більш ширшого цілого – суспільства; закладене в людині суспільне начало надає їй здібності до 

взаєморозуміння і співробітництва з іншими людьми. В умовах середньовіччя колективізм означав 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13%23Text
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підкорення людини феодальній державі, поглинення особистості селянською общиною, 

ремісничим цехом, купецькою корпорацією, рицарським або чернечим орденом. Фома Аквінськи 

висунув думку, що війни допустимі в житті суспільства, тобто конфлікти є об’єктивною 

реальністю. Еразм Роттердамський вказував на наявність власної логіки конфлікту, який, 

розпочавшись, втягує в орбіту свого впливу нові і нові сили. Зокрема він писав, що “війна солодка 

для тих, хто її не знає”.    

Витоки досліджень проблеми соціального конфлікту беруть свій початок із глибокої 

давнини. Ще китайські філософи у VІІ – VІ ст. до н. е. бачили джерело розвитку природи і 

суспільства у боротьбі протилежностей. Саме так Конфуцій – знаменитий мудрець давнього 

Китаю – ще в VІ ст. до н. е. в своїх висловах стверджував, що злобу і заздрощі, з ними і 

конфлікти, породжує в першу чергу, нерівність, несхожість людей. Над природою конфлікту 

уже замислювались давньогрецькі філософи. Анаксимандр стверджував, що речі виникають 

із постійного руху “апейрону” – єдиного матеріального начала, що приводить до 

виокремлення з нього протилежностей, а це означає, що воно конфліктне. В один час з 

Конфуцієм зробив спробу раціонально осмислити природу конфлікту древньогрецький 

філософ-діалектик Геракліт. Він вважав, що все в світі народжується через ворожнечу і 

чвари. Конфлікти уявлялись йому як важливі властивості, обов’язкова умова соціального 

життя, бо протиборство в тому числі і війна є “батько всього і цар всього”. 

Серед науковців існує багато думок щодо визначення цього поняття. На думку 

Станіслава Ємельянова “конфлікт” це, протиборство субʼєктів соціальної взаємодії, яке 

характеризується нанесенням взаємної шкоди (моральної, матеріальної, фізичної, 

психологічної). Якщо прочитати роботи, Анатолія Дмитрієва, то можемо зустріти наступне 

твердження, конфлікт – це прояв обʼєктивних чи субʼєктивних протиріч, що виходить в 

протиборство сторін. Тлумачний словник дає наступне визначення, конфлікт – зіткнення 

протилежних думок, сторін, ідей.  

Якщо поглянути на трактування цього поняття у “Енциклопедичному словнику”, то 

до конфлікту можна додати ще емоційний фактор. Адже конфлікт, згідно з визначенням, це 

емоційна напруга, що утворюється в результаті зіткнення протилежних імпульсів або від 

неможливості узгодити свої внутрішні переконання з навколишньою реальність чи 

моральними обмеженнями. Впродовж останніх років проблематика конфліктів викликає 

інтерес у психологів, однак відсутність єдиного розуміння змісту поняття “конфлікт” 

спонукає до пошуку власного розуміння досліджуваного феномену. Український вчений  

Г. В. Ложкін розглядає конфлікт, як зіткнення piзноспрямованих сил субʼєктів, наголошуючи 

на тому, що поняття різноспрямованості ширше за розуміння протилежності спрямованості, 

що дає можливість зняти обмеження розуміння проблеми та усунути елемент антагонізму.  

Підсумовуючи вище викладене можна помітити, що незмінними складовими 

конфлікту є зіткнення двох чи більше опозиційних сил, які хочуть довести правоту у своїх 

словах. Зміст поняття “конфлікт” можна розкрити через такі значення: стан відкритої 

боротьби; стан дисгармонії у стосунках між людьми; зіткнення ідей чи інтересів; психічна 

боротьба, що виникає як результат функціонування взаємно виключних імпульсів, тобто, 

бажань. Можна також виділити два взаємоповʼязаних між собою рівня конфліктів інтересів: 

– всередині організації (внутрішній конфлікт інтересів); – між організаціями. 

Внутрішній конфлікт інтересів – один із головних джерел ризику і головна загроза 

бізнесу, оскільки в цьому випадку персонал організації і особливо субʼєкти відповідальності 

і вищий менеджмент використовують в своїх інтересах активи організації (матеріальні і 

моральні), включаючи інформацію. При збільшенні розмірів підприємства конфлікт 

інтересів теж різко посилюється просто через те, що дуже багато субʼєктів залучені в 

процеси як всередині так і зовні підприємства. Це не тільки обʼєктивна властивість будь-

якого бізнесу, а й основа механізму його самознищення.  

Конфлікт інтересів між організаціями – це, як правило, конкуренція і боротьба за 

загальний ресурс, наприклад, клієнтів. Гострота проблеми конфлікту інтересів між 
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підприємствами посилюється при збільшенні взаємодії. Реалізуючи свій бізнес, доводиться 

враховувати велику кількість факторів. І тут неминуче виникає конфлікт інтересів. 

Згідно з думкою більшості соціологів, сучасне суспільство неможливе без появи 

конфліктних ситуацій, тому що, конфлікт є невід’ємним фактором існування суспільства. 

Довести цей факт можна, звернувшись до народної мудрості, приказки кажуть: “Скільки 

людей, скільки і думок”, а погляди та ідеї не завжди збігаються. Зокрема Петровська Л. А., 

основоположниця соціально-психологічного спілкування, звертала увагу на те, що конфлікт 

є важливим джерелом соціальних змін. Конфліктні ситуації роблять ці зміни більш 

мобільними та динамічними. Під впливом конфліктів суспільство може змінюватися. Що 

сильніше конфліктна ситуація, то помітніші зміни відбуваються в суспільстві. Отож ,можна 

зробити підсумок, що на сьогоднішній день, справді не має сформованого єдиного 

визначення, що змогло б у повній мірі осягнути і пояснити поняття “конфлікт”. 

Наприкінці XX ст. виникла настійна потреба в розробці вітчизняної конфліктології як 

самостійної сфери наукових знань. Цей процес став особливо активним на початку 90-х 

років, нині нараховується близько тисячі публікацій з проблемами конфліктів.  

Отже, конфліктологічна культура в діловому світі  включає в себе систему цінностей, 

суті, мотивів, переконання, вказівок таких як: позитивне сприйняття світу, інших людей, 

усвідомлення цінностей та інше реалізується в ефективному управлінні зовнішніми 

конфліктами та самоуправлінні внутрішніми з врахуванням особливостей конфліктів та його 

сторін. У відмінність конфліктологічній компетентності, спрямованої на керування 

конкретними конфліктами, конфліктологічна культура особистості зорієнтована на широке 

коло проблем і протиріч та їх творчого вирішення. 
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IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE WORLD ECONOMIES 

 

The entire world community, since mid-December 2019, has come under the enormous 

influence of the World Coronavirus Epidemic, called COVID-19. The pandemic due to this virus 

caused thousands of casualties around the world, imposed significant restrictions on the socio-

cultural life of the population and radically changed the trends of the global economy. Today, it is 

difficult to predict what final human casualties and economic losses will be suffered by states in the 

short, medium and long term. However, it is important to consider individual economic 

development forecasts and measures selected by the governments of the world’s leading countries 

to overcome the negative effects of the coronavirus pandemic. This will allow forming a real vision 

of the possible course of economic processes that will directly affect the level of social and cultural 

life of the population. 

During this time, the pandemic has significantly affected the development trends of the 

world economy, leaving no country aside. First of all, this is due to strict quarantine measures 

imposed by the governments of many countries: the closure of shopping and entertainment centres, 

a ban on all public events, restrictions on movement both within the country and when crossing its 

borders, reduced production (due to setting limits for the simultaneous stay of employees in one 

room), etc. Some companies transferred their employees to work at home, while others were forced 

to send their employees on vacation. At the same time, there were cases of abuse and violation by 

some employers of the terms of the employment contract, which the employees required to write 

applications for dismissal of their own volition or take leave at their own expense. All this had and 

still has a negative impact on the welfare of the population, on their financial situation and in the 
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near future will reduce their demand for a number of goods and services. World-renowned 

companies such as Apple, Toyota, Starbucks, McDonald’s and Volkswagen suspended production 

or sales in China as a result of the spread of coronavirus disease. The world’s production chains, 

from electronics and cars to chicken, got under threat. The world’s leading airlines were obliged to 

temporarily cancel flights. Experts of the Centre for Risk Research at Cambridge University 

estimated that the pandemic could cost the world economy 82 trillion US dollars in five years [1]. 

Changes in the stock markets, where companies are bought and sold, affected not only the 

companies themselves and traders. They affected the way investments were made in the world, as 

well as pensions and other savings in many countries, because, for example, pension funds often 

invest clients’ money in securities. All major indexes of the world’s leading stock exchanges in 

Japan, Britain and the United States have fallen significantly since the disease began to spread. 

Since the beginning of the year, FTSE has fallen by 34.1%, Dow Jones Industrial Average by 

31.1%, and Nikkei by 28.7% [2]. 

In China, from where the coronavirus has spread around the world, production has been 

falling since the beginning of the pandemic. Since China produces a third of all goods in the world 

and is the world’s largest exporter. The shutdown of production has hit the supply chains of a 

number of global giants. 

During each crisis, investors prefer safe assets. Among them, gold has always been 

considered absolutely reliable. Until March, gold prices rose steadily. But now investors are so 

uncertain about how things will turn out and what the consequences may be for the global economy 

that even gold prices have plummeted. Investors fear that the further spread of the virus will slow 

down the world economy and, consequently, reduce demand for oil.  

According to Rosemond Hutt’s analysis for the World Economic Forum (WEF), the 

following generalizations can be made: 

1) Significant reduction in oil prices is likely to happen due to reduced demand for oil, 

including from China, which is one of its main importers; 

2) Slowdown in the development of the metals market reaching 7.1% in the beginning of the 

year. At the same time, the index of copper fell by 10.4%, nickel by 8.7%, tin by 8.2%, zinc by 

7.3%, lead by 4.6%, and aluminium by 3.5%; 

3) Lack of products and components from China, which are the basis for the production of 

integrated facilities of foreign companies (Apple, Jaguar, Toyota, Volkswagen, General Motors, 

Hyundai, Nissan and other companies); 

4) Significant reduction in revenues of airlines and maritime transport; 

5) Increase in the volume of production and sales of pharmaceutical products, including 

medical equipment; 

6) Growth of more than 150 billion US dollars in profits of the global gaming, educational 

and other online applications industry; 

7) Growing investor demand for less risky assets like government securities and gold; 

8) Reduction of nitrogen dioxide emissions by more than 36% compared to the same period 

in the previous year [3]. 

The results of the study suggest that the economic crisis triggered by the COVID-19 pandemic has 

affected the entire world economy. Each country is directly or indirectly experiencing the negative impact 

of the coronavirus on its financial and economic system. As a result, the number of bankrupt enterprises 

may increase worldwide due to the general economic slowdown. If banks and other financial institutions 

experience a serious deterioration in the quality of their loan portfolios, there is a danger that the 

coronavirus crisis may even provoke a financial crisis. This is not part of the risk scenario and can be 

avoided if central banks and governments make the necessary, proactive, strong-willed policy decisions. 

There is an understanding that these decisions should in any case include targeted financial measures, such 

as long-term refinancing by the central banks of the countries. 
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ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З НАТО 

 

Вступ до НАТО став нині чи не найобговорюванішою темою не лише в українському 

політикумі, а й у суспільстві в цілому. Відносини між Україною і НАТО почали розвиватися 

ще на початку 90-х років XX ст. і відтоді стали одним з найбільш значущих партнерств 

НАТО. Починаючи із 2014 року, внаслідок російсько-українського конфлікту, 

співробітництво між Україною і НАТО у низці ключових галузей було активізовано.   

Сьогодні на тлі накопичення російських військ поблизу кордону України 

напруженість зростає і міжнародне занепокоєння з приводу провокаційної позиції Росії щодо 

України продовжується. Президент Росії заперечує планування нової, широкомасштабної 

атаки, але домагається від Заходу обіцянки, що НАТО не допустить Україну до членства в 

Альянсі і не розгорне на її території свої сили. Таке розширення В. В. Путін назвав 

“червоною лінією” для Москви [1]. 

НАТО надає першорядного значення підтримці всеосяжних перетворень у галузі 

безпеки і оборони в Україні. Ці реформи мають вирішальне значення для демократичного 

розвитку України й зміцнення її здатності забезпечувати власну оборону. 

Розуміння НАТО та його історії з Україною (табл. 1) дає змогу зрозуміти вагу 

російського ультиматуму.  

Таблиця 1 

Історія відносин України і НАТО 

1990 р. Ухвалення Декларації про державний суверенітет. Закріплення наміру 

України стати нейтральною державою, яка не бере участі у військових 

блоках і дотримується неядерних принципів 

1997 р. НАТО створила комісію Україна-НАТО, забезпечуючи дискусійний 

форум з питань безпеки та як спосіб подальшого розвитку відносин між 

Україною та НАТО – без офіційної угоди про членство 

2003 р. Поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору 

з метою набуття членства у цій організації  

2007 р. Приєднання України до європейської та євроатлантичної систем 

безпеки, з метою формування умов для вступу України в НАТО 

2012 р. Відбулася редакція “Стратегія національної безпеки України”, з якої 

зникла теза про вступ до НАТО. Натомість залишилась теза про 

продовження конструктивного партнерства 

2015 р. Ухвалення Стратегії національної безпеки України. Серед цілей – 

формування умов для вступу в НАТО 

2017 р. Ухвалення закону Верховною Радою України, яким членство держави в 

Альянсі знову визнано стратегічним пріоритетом національної 

зовнішньої і безпекової політики 

2019 р. Внесення змін до Конституції України щодо курсу на набуття 

повноправного членства в НАТО 

Аналізуючи табл. 1 бачимо, що в перші роки незалежності України членство НАТО не 

було пріоритетом ні зовнішньої політики, ні національної безпеки, то з початком військового 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-51994936
https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2020-1_0-pages-20_26.pdf
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конфлікту на сході позаблоковий статус було скасовано, а співпраця України та НАТО 

активізувалася. Внаслідок російсько-українського конфлікту НАТО розширила підтримку та 

напрямки співпраці з Україною ( табл. 2), особливо у галузі розвитку потенціалу і розбудови 

спроможностей. Держави – члени Альянсу, як і раніше, засуджують незаконну анексію 

Криму Росією, а також її дестабілізуючі й агресивні дії на сході України та у 

Чорноморському регіоні. 

Таблиця 2 

Напрями співпраці України і НАТО 

Операції з підтримання 

миру 

Україна робить активний внесок у гарантування 

євроатлантичної безпеки, надаючи війська до складу спільних 

миротворчих місій з країнами НАТО й іншими державами-

партнерами. Попри конфлікт з Росією Україна продовжила 

брати участь в операціях і місіях під проводом НАТО 

Аналіз досвіду 

гібридної війни 

На тлі дій Росії проти України, у липні 2016 року на 

Варшавському саміті НАТО було запроваджено Платформу 

Україна – НАТО із протидії гібридній війні. Цей механізм, 

покликаний підвищити здатність виявляти гібридні загрози, а 

також забезпечити спроможність визначати уразливі місця та 

зміцнювати стійкість держави і суспільства перед обличчям 

таких загроз 

Реформування структур 

безпеки і оборони 

Співпраця між Україною і НАТО у галузі реформування 

структур безпеки і оборони є вирішальною для продовження 

трансформації безпекової позиції України і залишається 

важливою складовою поточних демократичних перетворень в 

країні 

Проекти Цільових 

фондів 

На Уельському саміті НАТО у 2014 р. держави – члени 

Альянсу ухвалили рішення про запровадження нових 

істотних ініціатив з метою розширення допомоги з боку 

НАТО щодо розвитку здатності і розбудови потенціалу 

структур безпеки і оборони України 

Безпосереднє військове 

співробітництво 

Надання Україні допомоги щодо реалізації цілей оборонної 

реформи також є ключовим напрямом безпосереднього 

військового співробітництва і доповнює роботу, яка 

запроваджується під егідою Спільної робочої групи з питань 

оборонної реформи і Процесу планування та огляду сил, 

забезпечуючи військову складову 

Готовність цивільного 

суспільства 

Починаючи із 2014 р., коли сталася криза в Криму і на сході 

України, готовність цивільного суспільства була центральною 

складовою солідарності і підтримки України з боку Альянсу. 

У квітні 2014 року група цивільних фахівців НАТО відвідала 

Київ з метою надання порад керівництву України щодо 

планування на випадок непередбачуваних ситуацій і 

вироблення заходів кризового реагування у галузі захисту 

життєво-важливої енергетичної інфраструктури і цивільного 

населення 

Аналізуючи табл. 2 бачимо, що членство в НАТО значно збільшило б міжнародну 

військову підтримку України, дозволяючи військові дії НАТО в Україні та разом із членами 

її військових. Ця гарантія військової могутності діятиме як стійкий стримуючий фактор 

російської агресії. Членство  в НАТО сильніше притягне Україну до Європи, збільшуючи 

ймовірність приєднання України до Європейського Союзу – ще одна політична ціль для 

України. Членство також допомогло б країні налагодити тісніші відносини зі США. 
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Вартувало б зазначити переваги членства України у цій організації (табл. 3), які справді 

дають можливість нашій країні ствердити її суверенітет. 

 

Таблиця 3 

Переваги для України від вступу в НАТО 

Засвідчення своєї належності до “вищої ліги” світової політики, позиціонування себе як 

країни, що самостійно обирає свій курс у розв’язанні важливих зовнішньополітичних 

питань 

Закріплення міжнародної відповідальності, яку Україна вже несе як член 

антитерористичної коаліції, постійний учасник миротворчих операцій НАТО тощо 

Не просто можливість брати участь у миротворчих операціях, а доступ до впливу на 

прийняття політичних рішень, які ухвалюються країнами-членами, впливати на 

формування міжнародної політики у регіоні 

Надання гарантій безпеки, у відповідності до яких напад на Україну означає напад на 

всіх членів НАТО (сьогодні без України до НАТО входять 30 країн) 

Надання “ядерних гарантій”, відповідно до яких напад на Україну із застосуванням 

ядерної, хімічної чи бактеріологічної зброї буде означати адекватну відповідь з боку 

ядерних держав-членів НАТО (США, Велика Британія, Франція) 

Остаточний вихід України з під впливу Москви та ліквідація можливості його 

відновлення в майбутньому. Росія це розуміє і тому змушена буде налагоджувати 

партнерські рівноправні відносини з Україною, як це вона робить сьогодні з членами 

НАТО у Східній Європі – Угорщиною, Чехією, маючи у Західній Європі стратегічних 

партнерів з числа членів НАТО – Німеччину, а також Францію та Італію 

Покращення перспектив вступу України до ЄС 

Покращенням клімату для здійснення підприємницької діяльності в Україні, зокрема й з 

покращенням міжнародного інвестиційного іміджу України 

Зміцнення своєї політичної незалежності. Захищеність від зовнішнього втручання у 

внутрішні справи України та політичний процес в Україні іноземних держав 

(насамперед не членів НАТО), у відповідності зі стандартами внутрішньої безпеки 

НАТО 

Зміцнення своєї територіальної цілісності. Сепаратизм втратить силові основи для своєї 

можливої реалізації. Сепаратисти змушені будуть враховувати реальність і 

пристосовуватися до життя в незалежній, єдиній Україні 

Аналізуючи таблицю 3, усі наведені вище аргументи на користь вступу України до 

НАТО дуже прості й очевидні. Не розуміти їх може лише той, хто свідомо не хоче реалізації 

права українського народу на безпеку, або той, хто взагалі нічого не здатен зрозуміти. 

Водночас, свідомо не хотіти реалізації інтересів українського народу у такій унікально 

важливій сфері, як безпека цього народу, є збереженням на тривалу перспективу реальної 

загрози для життя і добробуту населення України. 

Підсумовуючи усе вищесказане, доцільно зробити наступні висновки. Членство в 

НАТО як воєнно-політичному союзі сприятиме виходу України із постімперського простору 

та збереженню свободи дій на майбутнє. І водночас, приєднання до Альянсу демократій 

може прискорити процес реформ усередині країни[2]. 

Йдеться, насамперед, про засвоєння демократичних цінностей, такий собі допінг для 

демократичного суспільства і середнього класу. Україна в НАТО – це зміцнення державних 

інститутів, і передусім у сфері безпеки. Практично всі науковці згодні з тим, що держава 

починається із судів, поліції та армії. Їх посилення дозволить суттєво пришвидшити розвиток 

України. До речі, зміцнення державних інститутів є нагальним завданням і умовою поступу 

економіки. Вступ України до Організації Північноатлантичного договору – це принципове 

зростання ваги країни у глобалізованому світі, її участь у механізмах і процедурах прийняття 

глобальних політичних рішень. Не складно передбачити, що євроатлантична інтеграція 

України супроводжуватиметься  погіршенням відносин із Росією. І річ тут не в НАТО, США 
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чи ЄС, а в тому, що із приєднанням до НАТО наша держава може вийти із сфери 

постімперського впливу Росії, а також продемонструвати ефект успішної демократичної 

країни для російського суспільства [3]. Набуття Україною повноправного членства в 

Північноатлантичному альянсі дасть змогу Україні впливати на можливу майбутню 

трансформацію НАТО. Членство в НАТО, на думку більшості експертів, стане значним 

кроком на шляху європейської інтеграції: відкриє широкі можливості співробітництва з 

країнами-членами НАТО та полегшить для України вступ до інших міжнародних організацій 

(СОТ, ЄС). Україна дістане безпрецедентні гарантії захисту своєї територіальної цілісності, 

незалежності та суверенності у найбільш ефективний спосіб. Це гарантуватиме стаття 5 

Вашинґтонського договору та врегулювання (на стадії підготовки до вступу в НАТО) всіх 

спірних питань. Вступ до НАТО сприятиме розв’язанню вирішенню чисельних проблем, так 

званих “заморожених конфліктів”, у Причорноморському регіоні, найнебезпечнішим з яких 

для України є Придністровський. Вступ до НАТО буде відповіддю України на геополітичні 

домагання Росії. Зокрема, Україна по-справжньому вийде зі сфери критичного 

геополітичного впливу Росії й зможе будувати з нею рівноправні міждержавні відносини, 

позбувшись російського домінування, зменшиться залежність від Росії в стратегічних 

військових питаннях, буде обмежено подальше втручання Росії у внутрішні справи України. 

Отримання гарантій економічної безпеки. Імідж України пов’язуватиметься з 

передбачуваністю в економічній сфері, що сприятиме зростанню інвестицій. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ 

Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) став відчутним поштовхом для 

розвитку національної економіки. СОТ – єдина міжнародна організація, яка має на меті 

формування максимально плавних торгових потоків, перетворення їх у передбачувані та 

вільні.  

Протягом останніх років СОТ розширила свою сферу діяльності та почала займатися 

регулюванням робочої сили та капіталу. Приєднання до цієї організації дало змогу Україні 

скористатися перевагами світової торгівлі, забезпечити належний захист інтересів 

національних виробників на міжнародних ринках, зменшити тарифні та нетарифні 

обмеження, які обмежували доступ вітчизняних товарів на світові ринки, а також отримати 

право голосу в прийнятті рішень та вирішенні торгових спорів, якими займається 

організація.  

Найпершим та найголовнішим наслідком приєднання України до СОТ стало  

зростання ефективності структури обсягів експорту та імпорту товарів. На рис. 1 зображені 

показники обсягу експорту та імпорту України за 2007-2011 роки. 
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Рис. 1. Показники обсягу експорту та імпорту України за 2007-2011 роки, млн. грн. 

Складено за даними:[1] 

 

Саме у 2008 році нашу країну було прийнято до цієї організації, тому, якщо 

порівнювати 2007 з 2011 роком, то чітко видно, що відбулося зростання обсягу 

зовнішньоторговельного обороту. Як бачимо, показники дійсно відрізняються: обсяг 

експорту у 2011 році зріс на 119% у порівнянні з 2007 роком; обсяг імпорту у 2011 році 

збільшився на 113% порівняно з 2007 роком, коли Україна ще не належала до СОТ. Така 

ситуація була спричинена зменшенням тарифних та нетарифних обмежень, спрощенням 

зовнішньоторговельних процедур, що заохотило вітчизняних виробників до експорту 

продукції. Крім того, імпортери почали збільшувати постачання продукції до нашої країни, 

адже членство в СОТ також дало змогу забезпечити вільний транзит товарів територією 

країн-членів СОТ. Показники зовнішньоторговельного обороту і далі продовжують зростати: 

так,  обсяг експорту на кінець 2021 року складав 2224704 млн. грн., а обсяг імпорту – 

2286067 млн. грн [1]. 

Наступний наслідком приєднання до організації є забезпечення більш стабільних і 

передбачуваних умов торгівлі для учасників, надання їм доступної інформації щодо 

законодавства з питань торгівлі усіх членів-учасників СОТ. Своєю чергою, ця інформація 

слугує своєрідним маяком для нашої країни, щоб обрати напрями удосконалення 

законодавства на основі досвіду інших країн. У довгостроковій перспективі наша держава 

зможе створити умови привабливі для припливу іноземних інвестицій в економіку.  

Крім того, усе сказане вище спричинило пожвавлення виробництва, розширило 

асортимент товарів завдяки здешевленню імпортної сировини та проміжної продукції, що 

забезпечило збільшення кількості робочих місць. 

На рис. 2. зображено обсяги номінального ВВП України за 2007-2011 роки, бачимо, 

що внаслідок нарощення виробництва обсяг номінального ВВП почав рости, з 2007 року до 

2011 року обсяг внутрішнього валового продукту зріс майже вдвічі. 
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Рис. 2. Номінальний ВВП України за 2007-2011 роки, млн. грн. 

Складено за даними:[1] 

 

Проте, серед багатьох позитивних наслідків держава повинна була також змінити 

деякі аспекти національної економіки, які були не зовсім позитивними. Україна мала 

запровадити більш вільну торгівлю, зменшуючи тарифні та нетарифні обмеження, що своєю 

чергою впливало на внутрішній ринок (такі галузі як сільське господарство та 

автомобілебудування стали обмежуватися в підтримці з боку держави і опинилися в умовах 

жорсткої конкуренції, тому деякі неконкурентоспроможні підприємства були змушені піти з 

ринку).  

Світова організація торгівлі висуває дуже жорсткі вимоги до технічних стандартів. 

Основними шляхами реформування системи технічного регулювання України мають бути:  

1) скасування обов’язкової сертифікації продукції, яка не підпадає під дію 

обов’язкового у ЄС технічного регулювання;  

2) перехід від обов’язкової сертифікації до оцінки відповідності за принципом 

“управління ризиками”;  

3) внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів” задля скасування 

вимоги обов’язкової стандартизації;  

4) прискорення гармонізації національних стандартів з міжнародними і 

європейськими;  

5) створення системи ринкового нагляду[2]. 

Також приєднання до СОТ означало, що національна економіка стає залежною від 

тенденцій розвитку світової економіки, хоча цю залежність  не можна з впевненістю віднести 

до негативних наслідків.  

Отже, приєднання України до СОТ мало різні наслідки для національної економіки. 

Не зважаючи на деякі поступки, на які пішла наша держава, таке приєднання посприяло 

зростанню зовнішньоторговельного обороту і розвитку економіки та держави загалом. 
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ДИНАМІКА 

Державний борг має вплив на економічне зростання країни, розподіл доходів, рівень 

споживання та нагромадження, збільшення або зменшення обсягів попиту та пропозиції, а 

також відображається на величині грошової маси та дефіциту бюджету. Проблема 

державного боргу завжди була актуальною, вона слугує своєрідним сигналізатором, який 

вказує чи не наближається країна до дефолту. Останні роки економіка України перебуває у 

складному стані через пандемію та воєнний конфлікт, таким чином аналіз державного боргу 

потребує розгляду та контролю.  

Державний борг утворюється в результаті державних позик, які країна залучає у 

зовнішніх і внутрішніх позичальників. Відповідно він поділяється на зовнішній державний 

борг; той, що держава заборгувала іноземним країнам і міжнародним організаціям, та 

внутрішній державний борг, а також який держава заборгувала вітчизняним власникам 

цінних паперів та кредиторам. 

 

 

Таблиця 1 

Показники внутрішнього і зовнішнього державного боргу України за 2012-2021 рр. 

Роки, 

станом на 31.12 

Зовнішній борг, 

млн грн 

Внутрішній 

борг, млн грн 

Загальний 

державний борг, 

млн грн 

Динаміка, 

% 

2012 308 999,8 206 510,7 515 510,6 - 

2013 300 025,4 284 088,7 584 114,1 13,3 

2014 611 697,1 488 866,9 1 100 564,0 88,4 

2015 1 042 719,6 529 460,6 1 572 180,2 42,9 

2016 1 240 028,7 689 730,0 1 929 758,7 22,7 

2017 1 374 995,5 766 678,9 2 141 674,4 11,0 

2018 1 397 217,8 771 409,3 2 168 627,1 1,3 

2019 1 159 221,6 839 053,8 1 998 275,4 -7,9 

2020 1 518 934,8 1 033 000,8 2 551 935,6 27,7 

2021 1 560 230,0 1 111 597,6 2 671 827,6 4,7 

Складено за: [2] 

У табл. 1 наведено показники внутрішнього та зовнішнього державного боргу 

України за 2012-2021 роки: зовнішній борг значно перевищує суму внутрішнього боргу. У 

період з 2015 року по 2018 рік зовнішній борг був майже вдвічі більший за внутрішній, що 

знову ж таки доводить те, що його потрібно тримати в допустимих межах, орієнтуючись на 

http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/2018/Dns_26.pdf#page=13
http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2009/Economics/53271.doc.htm
http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2009/Economics/53271.doc.htm
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зростання внутрішнього валового продукту країни. Вважається, що внутрішній державний 

борг є позитивним явищем, проте лише в короткостроковому періоді він зможе призвести до 

економічного зростання. У довгостроковому періоді він призведе до протилежних наслідків, 

адже надмірність боргу буде погіршувати платоспроможність держави, зумовить певні 

обмеження в приватному секторі, зменшення інвестицій в економіці, а також почне 

збільшуватися кількість грошей в обігу й НБУ буде змушений підняти відсоткову ставку, аби 

запобігти інфляції. Тому внутрішній державний борг потрібно утримувати під контролем і не 

допускати його надмірного зростання. 

З кожним роком державний борг зростає, що є цілком логічним, бо державні потреби 

постійно зростають і для їх фінансування необхідні додаткові фінансові ресурси. Винятком є 

лише 2019 рік, коли динаміка набула негативної тенденції і рівень боргу вдалось знизити. 

Така ситуація була спричинена припливом нерезидентів в Україну та їхнього капіталу, що й 

спричинило покращення показників державного боргу. 

Для того, щоб зрозуміти стан державного боргу, необхідно знайти відношення між 

сумою державного боргу та ВВП країни. На рис. 1 зображено рівень державного боргу та 

ВВП України за 2012-2021 роки.  

В Україні значення відношення валового державного боргу до ВВП протягом 2014-

2018 років значно перевищував допустиму норму у 60%, період 2013-2014 рр. 

характеризується найбільшим ростом, що пов’язано з початком військового конфлікту на 

сході країни, відповідно держава була змушена збільшити державні видатки на оборону. 

Крім того державний бюджет недоотримав значну частку доходів з окупованих територій, 

що і відобразилося на зростанні державного боргу України. У період 2015-2016 рр. рівень 

державного боргу сягнув найвищої позначки, тоді в країні спостерігався високий рівень 

інфляції, різке падіння реального ВВП. Завдяки успішній реалізації Міністерством фінансів 

України заходів щодо виправлення критичної ситуації в борговій політиці Україна уникла 

дефолту. 

 

Рис. 1. Рівень державного боргу у ВВП України за 2012-2021 рр., % 

Складено за:[2] 

Останні три роки державний борг України тримається в межах норми, проте це не 

означає, що проблема держаного боргу вирішена. На сьогоднішній день уряд визначив 

стратегію щодо управління державним боргом на 2022-2024 роки, яка включає такі цілі: 

1. Збільшення частки державного боргу у національній валюті. 

2. Продовження середнього строку до погашення і забезпечення рівномірного графіка 

погашення державного боргу. 

3. Залучення довгострокового пільгового фінансування.  
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4. Продовження розвитку міцних взаємовідносин з інвесторами та подальше 

удосконалення політики управління державним боргом. 

Також стратегія містить аналіз прогнозних боргових показників та висновки щодо боргової 

стійкості, а також план дій на 2021-2024 роки та показники досягнення цілей – зокрема, зниження 

відношення обсягу державного боргу до ВВП на кінець 2024-го року до 47% [1]. 

Отже, проблема державного боргу є актуальною для нашої країни і потребує постійного 

контролю та регулювання з боку держави. Негативні тенденції в його динаміці показують, що він 

виступає загрозою економічній безпеці країни та наближенням її до дефолту у майбутньому. Тож 

держава повинна розробляти стратегію щодо запобігання негативних наслідків для економіки 

країни і слідкувати за причинами зростання державного боргу. 
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

На сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин глобалізаційні 

процеси охопили всі сфери світового господарства, в тому числі і світовий ринок 

туристичних послуг. Як наслідок, відбувається зростання рівнів інтегрованості туристичних 

галузей та окремих підприємств різних країн, з одного боку, та загострення конкурентної 

боротьби між країнами за розподіл туристичних потоків, з іншого. Водночас, сучасною 

тенденцією в економіці розвинених країн є зростання частки туристичних послуг як у 

структурі валового внутрішнього продукту, так і в структурі споживання. Також 

характерним є інтенсивний розвиток нових інформаційних технологій, електронної торгівлі 

у сфері туризму. Такі процеси створюють загрози туристичним галузям країн із більш 

низькою конкурентоспроможністю національних підприємств, несформованістю ринкових 

механізмів та недосконалою державною туристичною політикою. Це стосується країн із 

трансформаційною економікою, до яких належить й Україна. 

В умовах глобалізації туристичний бізнес України потребує швидкої модернізації та 

адаптації до змін світосистемних закономірностей. Реструктуризація світового та 

національного ринку туризму, яка обумовлює виникнення нових форм взаємодії різних 

суб’єктів між собою і для сфери туризму є інноваційними інституціями; зменшення 

платоспроможності туристичного попиту та зміна в потребах туристів спонукають 

винайдення шляхів подолання управлінської та економічної кризи за рахунок внесення 

різних видів новацій. Однак, до сьогодні немає цілісного уявлення про інноваційний 

розвиток підприємств  туризму, не конкретизовано етапи інноваційного процесу, зміст і 

структуру інноваційних змін, появу та порядок упровадження нововведень. 

До інновацій в туризмі слід відносити перш за все ті нововведення, які 

супроводжуються: відновленням і розвитком духовних та фізичних сил туристів; якісно 

https://mof.gov.ua/uk/news/uriadom_zatverdzheno_serednostrokovu%20_strategiiu_upravlinnia_derzhavnim_borgom_na_2021-2024_roki-3224
https://mof.gov.ua/uk/news/uriadom_zatverdzheno_serednostrokovu%20_strategiiu_upravlinnia_derzhavnim_borgom_na_2021-2024_roki-3224
file:///C:/Users/Оксана/AppData/Roaming/AppData/Khrystyna/Downloads/Державний%20борг%20України%202012-2022
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/
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новими змінами турпродукту; підвищенням ефективності функціонування інфраструктури 

туризму; підвищенням ефективності процесів формування, позиціонування та споживання 

туристичних послуг; прогресивними змінами факторів виробництва (наприклад, скорочення 

терміну транспортування за рахунок впровадження нових швидкісних видів транспорту, 

поліпшення умов праці працівників туріндустрії, впровадження нових прогресивних методів 

(механізмів) перетворення факторів виробництва в послуги). 

Інноваційний процес можна розглядати з різних позицій та з різним рівнем 

деталізації: як паралельно-послідовне виконання науково-дослідної, науково-технічної, 

інноваційної, виробничої і маркетингової діяльності; у вигляді етапів життєвого циклу 

інновацій від виникнення ідеї до її розробки і впровадження; як процес фінансування та 

інвестування розробки, впровадження і розповсюдження нового виду продукту чи послуги. 

Тобто інноваційний процес передбачає створення і впровадження різного роду новацій: 

технологій, товарів і послуг, виробничих, організаційних, фінансових рішень. Важливим в 

розумінні інноваційного процесу є те, що він включає в себе реалізацію інвестицій, у ході 

яких поєднуються наука, техніка, економіка, підприємництво та управління. 

Великий вплив на інноваційні процеси в туризмі здійснюють різноманітні фактори, 

такі як: – нові напрямки розвитку науки і техніки, поява нових технологій; – економічна і 

політична ситуація в країнах світу; – нововведення міжнародних організацій, правила 

економічних взаємовідносин, нові форми співпраці, рішення, прийняті міжнародними та 

регіональними туристичними організаціями, нові знання про туристичні ресурси в різних 

куточках світу; – державні закони та правові акти, які визначають економічні і політичні 

принципи функціонування туристичних підприємств, розробка державних концепцій 

розвитку туризму, прийняття нових нормативно – правових актів по соціально – 

економічним питанням; – зміна ситуації на ринку туристичних послуг: поява нових 

туристичних маршрутів, невідповідність запропонованих послуг потребам туристів, зміна 

структури попиту, поява нових вимог до якості туристичного продукту зі сторони 

споживача; – впровадження інновацій в діяльність виробничих підприємств, які тісно 

пов’язані з туристичним бізнесом (транспортні компанії, готелі, оздоровчі заклади, засоби 

зв’язку та ін); – прагнення туристичних компаній закріпитись на ринку, боротьба за 

виживання; – неочікувані події: екологічні та техногенні катастрофи, терористичні акти та ін. 

В туристичній індустрії інноваційна діяльність розвивається по трьом основним 

напрямкам: 

1. Впровадження інновацій (організаційні інновації), які пов’язані з розвитком 

підприємництва і туристичного бізнесу в системі та структурі управління, в тому числі 

реорганізацією, поглинанням конкуруючих суб’єктів на основі нової техніки та передових 

технологій, кадрової політики (оновлення та заміна кадрового складу, система підвищення 

кваліфікації, перепідготовка та стимулювання працівників), раціональної економічної та 

фінансової діяльності (впровадження нових форм обліку та звітності); 

2. Маркетингові інновації, які дозволяють задовольнити потреби цільових  

споживачів, або привабити нових клієнтів; 

3.  Періодичні інновації (продуктові інновації), які спрямовані на зміну споживчих 

якостей туристичного продукту, його позиціонування на ринку. 

На сьогодні найважливішою характеристикою інновації є її новизна, яка сприяє: 

розширенню кола потенційних споживачів (туристів); зміні потреб споживача та 

розширенню функціональності турпродукту (спрямування не лише на туристів, а й на 

місцеве населення ). 

Основними принципами інновацій в туризмі є: 

1.  Принцип науковості полягає в використанні наукових знань і методів для реалізації 

інновацій, які відповідають потребам туристів.  

2.  Принцип системності. Стратегія інноваційного розвитку туристичної галузі країни 

повинна враховувати фактори і умови необхідні для задоволення потреб людини у 
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відпочинку, ресурсні можливості регіону (економічні, фінансові, кадрові та ін.), соціальний 

вплив на суспільство, фактори зовнішнього середовища. 

3. Принцип відповідності інновацій потребам туристів.  

4. Принцип позитивного результату полягає в запобіганні нерозумного, 

непродуманого створення і впровадження нововведень, які несуть небезпеку як для туриста, 

так і для біосфери та суспільства загалом.   

5. Принцип іманентності інвестиційним процесам. Для проведення необхідних 

досліджень, розробки та матеріалізації інновацій використовуються інвестиційні ресурси, 

ефективність яких визначається ступенем важливості та масштабності нововведення. Після 

закінчення комерційної реалізації засоби повертаються інвестору і в подальшому знову 

можуть бути інвестовані в інноваційний процес. 

6. Відповідність інноваційної діяльності та її результатів рівню розвитку суспільства. 

Нововведення, які для певного суспільства не відповідають конкретному етапу розвитку не 

можуть принести користь та бути в попиті. 

7. Принцип звʼязності. Інноваційний процес закінчується появою на ринку товару, 

який на певному етапі свого життєвого циклу повинен викликати потребу (стимулювати 

ідею) створення наступної інновації і забезпечити фінансову підтримку цього процесу. 

8.  Принцип безпеки. Будь-яка інновація повинна гарантувати безпеку людині та 

оточуючому середовищу. Організація процесу передбачає вірогідність нанесення шкоди та 

заходи  по усуненню негативних впливів. 

Отже, інноваційна діяльність в сфері туризму спрямована на створення нового або 

зміну існуючого продукту, на вдосконалення транспортних, готельних та інших послуг, 

освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних та телекомунікаційних 

технологій і сучасних форм організаційно – управлінської діяльності. 
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СТАН РОЗВИТКУ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Всі країни у світі намагаються стабілізувати свою економіку та забезпечити її 

інтенсивний розвиток. Значний вплив на цей процес забезпечують інвестиції. На сучасному 

етапі розвитку України пріоритетним є створення зручних умов для інвесторів, проте на 

сьогоднішній день наша країна поки не може забезпечити сприятливих умов для вкладень 

капіталу. При оцінюванні інвестиційного стану країни чи регіону інвестори, зазвичай, 

спираються на інвестиційні рейтинги.    

На рис. 1 зображена структура іноземних інвестицій в економіку України станом на 31 

грудня 2020 року. Наведені дані свідчать, що на сучасному етапі найбільші обсяги інвестицій в 

українську економіку серед інших країн здійснюють Кіпр і Нідерланди. Вагомими інвесторами 

національної економіки також є Сполучене Королівство, Швейцарія, Німеччина  та інші країни. 

Для економіки нашої країни іноземне інвестування є позитивним явищем, бо країни вкладають 

свій капітал, а отже бачать можливість його інтенсивного використання.  

Є багато чинників, які позитивно або негативно впливають на процеси іноземного 

інвестування в країні. Це можуть бути різні макроекономічні чинники, які спричиненні 

наслідками економічної політики країни.  

Одною з основних негативних причин є корупція, яка обмежує обсяги іноземного 

інвестування. Чим більше корумпованою є економічна система, тим меншими є обсяги 
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інвестицій в країні. Якщо в країні буде проводитися належна боротьба з цим явищем, то 

інвестори побачать позитивні зміни та збільшать своє бажання до інвестування. 

Зменшення інвестування в країні також може бути зумовлене дефолтом. При 

невиконанні країною своїх зобов’язань у кредитних відносинах настає дефолт, який дає 

змогу зрозуміти інвесторам куди не слід вкладати гроші. 

 
Рис 1. Структура іноземних інвестицій в економіці України станом на 31 грудня 2020 р. 

Складено зв даними: [2] 
 

З останніх причин, які виникли в країнах світу і суттєво обмежили економічну 

активність та обсяги інвестування, є локдаун у зв’язку з Covid-19. Повторення цього явища, 

на думку бізнесменів, буде мати негативний вплив на процеси інвестування. Так, за 

результатами опитування, 47% інвесторів в Україні впевнені що не змінять обсягів своїх 

інвестицій під час цього явища, проте 27% зазначили, що знизять або ж взагалі припиняють 

інвестування внаслідок таких обмежень [2].  

Негативну роль на процеси залучення іноземних інвестицій чинить і високий ступінь 

монополізації ринків. Це явище спричиняє негативний вплив на інвестиції, адже інвестори не 

зацікавлені у вкладанні грошей у бізнес, коли на ринку є пануюче підприємство.  

Проте, незважаючи на зазначені негативні чинники, іноземні інвестори зацікавлені 

вкладати кошти у нашу країну завдяки її вигідному географічному положенню, великому 

ресурсному потенціалу, наявним природнім умовам та трудовим ресурсам. 

На сьогоднішній день Україна ще не здобула належної конкурентоспроможності в 

економічному розвитку серед інших країн світу. Це пояснюється об’єктивними факторами та 

менш інтенсивними темпами розвитку порівняно з іншими країнами.    

На рис. 2 зображено динаміку  індексу інвестиційної привабливості України за 2012-

2021 рр. З наведених даних добре видно, що впродовж 2014-2018 років темпи інвестицій в 

країну збільшувались, тобто було сприятливе положення для інвесторів. У 2019 р. значення 

індексу зменшилось, що було пов’язано з пандемією, яка викликала локдаун в країні, тому 

багато інвесторів просто припинили інвестувати. У 2021 році темп інвестування знову виріс 

до 2,73 з 5 можливих [2]. 

 
Рис. 2. Динаміка Індексу інвестиційної привабливості України за 2014-2021 рр. 

Складено зв даними: [2] 

 

Наведені аргументи доводять, що іноземні інвестиції відіграють важливу роль в 

економічному розвитку країн. На обсяги іноземних інвестицій в економіку України чинять 

вплив як позитивні, так і негативні чинники. Завдання української влади полягає у 

забезпеченні зменшення впливу негативних чинників та посиленні впливу позитивних. Це 

дозволить спрямувати іноземні інвестиції на прискорене зростання вітчизняної економіки.  
 



31 
 

Список використаних джерел: 

 

1. Ільченко А. О. Аналіз іноземного інвестування України в глобалізаційних процесах. 

Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 42.  

European Business Association : сайт. URL: http:// www.eba.com.ua/uk (дата звернення: 10.04.2020). 

 

Брик Ю. 

здобувач вищої освіти ступеня магістра, 

ОПП “Міжнародні економічні відносини”, 

спеціальність “Міжнародні економічні відносини” 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Шевчук В. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ДИНАМІКИ ВВП УКРАЇНИ ВІД ДОХОДУ  

КРАЇН-ТОРГОВЕЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ 

 
Зовнішня торгівля повинна стати найважливішим чинником відновлення економіки 

України після російської агресії (лютий 2022 р.). При цьому важливо оцінити залежність динаміки 

вітчизняного ВВП від доходу за кордоном. По-перше, це дозволяє виявити найбільш дієві напрями 

географічної диверсифікації зовнішньої торгівлі, а по-друге, оцінити економічний ефект від неї. 

Раніші оцінки показують, що переорієнтація на промислові країни є сприятливою для 

економічного зростання, але більше переваг має торгівля з країнами зі середнім рівнем доходу [1, 

2]. Зокрема, не виявлено достовірних ознак очікуваної прямої залежності між зовнішньою 

торгівлею та інноваціями [3].    

Для дослідження залежності темпу зростання ВВП України від динаміки доходу за 

кордном використано найпростіший регресійний аналіз за допомогою діаграми scatter-plot. 

За річними даними 19972020 рр. аналізувався ефект “локомотива” від збільшення доходу 

окремо в країнах Європейського Союзу (ЄС), Єврозони, Центральної і Східної Європи 

(ЦСЄ), а також у країнах з високим доходом, середнім доходом середнім доходом та 

доходом нижче середнього, як це класифікує Світовий банк. Додатково оцінено залежність 

від темпу зростання ВВП Німеччини, Китаю і Туреччини. Загалом це дозволяє простежити 

можливі відмінності щодо ефектів від зовнішньої торгівлі з країнами з відмінним рівнем 

доходу. Отримані результати представлено на рис. 1.   

Найбільш сприятливим для України видається ефект “локомотива” від економічного 

зростання у країнах ЦСЄ: кожен відсоток збільшення ВВП позначається підвищенням темпу 

зростання вітчизняного ВВП на 1,64 пп. Також у цьому випадку найвищий коефіцієнт 

детермінації на рівні 0,41. Стимулюючий ефект від зростання ВВП країн ЄС і Єврозони дещо 

слабший: 1,40 і 1,33 пп, відповідно (також в обох випадках дещо нижча пояснювальна сила 

оцінених залежностей). Цікаво, що стимулюючий ефект від зростання ВВП країн з високим 

доходом перевищує відповідний результат від торгівлі з країнами зі середнім доходом та 

доходом нижче середнього. Такі оцінки зайвого разу підтверджують стандарний висновок, 

що торгівля з промисловими країнами більш перспективна, ніж з країнами з менш 

вимогливими ринками.  

З-поміж залежностей для окремих країн виразно помітно, що ефект 

“локомотива” від зростання ВВП Німеччини сильніший (відповідний 

коефіцієнт становить 1,33), ніж у випадку Китаю (1,14), а тим більше 

Туреччини (0,45). 
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     a) країни ЄС;        б) країни Єврозони;             в) країни ЦСЄ; 

    
г) країни з високим доходом;  д) країни зі середнім   е) країни з доходом нижче 

доходом;    середнього; 

  
є) Німеччина;          ж) Китай;      з) Туреччина;  

Рис.1. Залежність динаміки ВВП України від темпу зростання  

ВВП за кордоном (%), 19972020 рр. 
Джерело: власні розрахунки за даними Світового банку (www.worldbank.org).  

 

Такі результати лише підсилюють припущення, що торгівля з багатшими країнами 

створює відчутні стимули для економічного зростання. Очевидно, що ключове значення 

мають трансфер технологій та високі стандарти якості, яких вимагає торгівля з 

промисловими країнами. Зокрема, це може сприяти інноваціям, які необхідні для 

прискорення динаміки економічного зростання.  
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РЕАКЦІЯ СПОЖИВАЧА НА ЗМІНУ ЦІН І ДОХОДУ 

 

Споживач – це окрема особа, підприємство або навіть держава, яка має матеріальні, 

духовні потреби, а також можливість їх задовільнити (тобто можливості для придбання 

послуг та товарів). Він прагне максимально задовольнити свої потреби шляхом споживання 

корисних якостей економічних благ і послуг з урахуванням існуючих обмежень у доходах та 

цінах. Поведінка споживачів, їх вибір у світі економічних благ це – індивідуальний характер. 

Кожен споживач при виборі товарів керується своїми потребами, схильностями, смаками, 

завжди прагне до раціональності у своїй поведінці, що гарантує йому максимум задоволення 

потреб. 

Поведінка споживачів є предметом досліджень як економічних, так поведінкових наук 

(психологічних, соціологічних, антропологічних та ін.), що зробили вагомий внесок у 

розуміння її суті. Хоч економічний підхід домінував до шістдесятих років ХХ ст., 

поведінковий аналіз став більш важливим і актуальним в сучасних умовах. Вдала 

координація цих підходів має значення, з одного боку, для розширення ринків збуту товарів, 

а з іншого – для вироблення обґрунтованої стратегії споживчої поведінки[3]. 

Споживачі по-різному реагують на зміну цін на різні товари, а також на зміну доходу. 

Реакція споживачів на зміну цін на товари може бути: сильною, слабкою, нейтральною. 

Кожен з них формує відповідний попит: еластичний, нееластичний, одиничний. З’ясувати 

розуміння і вимірювання усіх взаємозв’язків можна за допомогою поняття еластичності 

попиту.  

Еластичність – це чутливість однієї економічної змінної до зміни іншої економічної 

змінної, її здатність реагувати на цю зміну.  

За допомогою оцінки еластичності попиту можна виміряти силу, з якою певний 

фактор впливає на обсяг бажаних закупівель споживача. 

Еластичність попиту – це зміна попиту на певний продукт (послугу) під впливом 

економічних і соціальних факторів, пов’язаних зі зміною цін. Є варіанти, коли попит 

повністю еластичний або зовсім нееластичний. Відповідно до закону попиту, споживачі 

будуть купувати більше продуктів, коли ціни знижуються. Однак ступінь реакції споживачів 

на зміну ціни може значно відрізнятися від одного товару до іншого. Причому реакція 

споживачів на одні й ті ж продукти різна при зміні цін у різних межах. Економісти 

вимірюють ступінь чутливості споживачів до зміни цін на продукцію, використовуючи 

концепцію цінової еластичності попиту[1]. 

Попит на деякі товари характеризується відносною чутливістю споживачів до зміни 

цін. Навіть якщо ціна набула несуттєвої зміни, це також призведе до значних змін у кількості 

придбаної продукції. Попит на таку продукцію називається – еластичним. Щодо інших 

товарів, то споживачі відносно нечутливі до зміни їх цін, тобто суттєва зміна ціни 

призводить лише до незначної зміни кількості придбаної продукції. У таких випадках попит 

– нееластичний.  

У зв’язку з цим пояснення закону попиту може бути обгрунтовано дією ефекту заміни 

і ефекту доходу. Ефект заміни та доходу мають не тільки важливе теоретичне, але й 

практичне значення для прогнозування змін індивідуального, отже, і ринкового попиту, а 

також впливу на нього різноманітних заходів економічної політики держави[2].  

Реакцію споживача на зміну ціни можна розділити на дві частини. По-перше, у 

відповідь на зміну відносних цін споживач замінює товари, які відносно подорожчали, на 
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порівняно дешевші – виникає ефект заміщення. Ефект заміщення показує, що якщо покупці 

можуть використовувати інші товари замість продукту X для задоволення своїх бажань, то 

коли ціна Px продукту X знизиться, вони з більшою готовністю замінять інші продукти, які 

стали дорожчими, дешевшими продуктом X. Якщо ціна товару Х зменшується, то для 

покупця А він стає привабливішим, доступнішим за всі інші товари, тому споживач буде 

охоче купувати цей товар, “замінюючи” решту товарів. Прикладом може слугувати – що 

хтось харчується лише мʼясом і рибою. Після падіння ціни на мʼясо він вирішує, що 

жертвуючи певною кількістю риби, він може купити собі відносно більше мʼяса. В 

результаті споживання риби скорочується, а споживання мʼяса збільшується у більшій 

пропорції щодо рівня зниження ціни на рибу. Вперше закон “заміщення” був розроблений 

Г Госсеном. Закон “заміщення” також відомий як закон еквівалентної корисності або закон 

максимального задоволення. 

По-друге, у відповідь на зміну реального доходу споживач змінює кількість товарів 

залежно від їх виду (повноцінні, чи неповноцінні) – виникає ефект доходу. Ефект доходу 

полягає в тому, що при зниженні ціни будь-якого товару споживач звільняє частину доходу 

для придбання додаткових одиниць того чи іншого товару. Падіння цін навіть на один товар 

впливає на загальний рівень цін і робить споживачів дійсно багатшими. Якщо ціни на товари 

зростають, споживач може придбати менше товарів за свій номінальний постійний дохід, 

тобто фактично стає біднішим. Вперше “ефект доходу” був розроблений у першій половині 

XX століття і вперше використано англійським економістом Дж. Хіксом. 

Згідно Дж. Хікса: різні рівні грошового доходу, що забезпечують один і той же рівень 

задоволення, тобто дозволяють досягти однієї і тієї ж кривої байдужості, представляють 

однаковий рівень реального доходу[2]. 

Для визначення окремої дії кожного з ефектів спочатку передбачається, що споживач 

після зміни ціни на один із товарів зберігає свій рівень добробуту, умовно знижуючи свої 

витрати так, щоб реальний дохід залишався на базовому рівні.  

 Відомий німецький статистик Енгель довів, що зі зростанням доходів сім’ї 

зменшується частка витрат цієї ж сім’ї на харчування, частка на одяг, житло та комунальні 

послуги змінюється не суттєво, а частка витрат на культурні та нематеріальні потреби 

зростає досить суттєво. Згодом роздуми Енгеля в майбутньому були названі “Закони 

Енгеля”. Він стверджував, що частка витрат сімʼї на харчування є важливим показником 

економічного розвитку. До того ж, чим нижчий відсоток цих витрат, тим вищий рівень 

економічного розвитку. Сьогодні всім відомо, що цей показник можна використовувати для 

порівняння рівня добробуту різних груп у межах однієї країни та порівняння добробуту 

громадян різних країн. Відповідно до закону Енгеля, Японія і США (15 і 10 відсотків 

відповідно) були світовими лідерами за рівнем економічного розвитку та добробуту. 

Отже, в економічному прогресі, людство спочатку хоче задовольнити свої потреби в 

харчуванні, після харчування, людина хоче задовольнити себе одягом, хоча тут процес 

“насичення” йде повільніше тому що зупиняють різні обставини, наприклад: мода, традиції тощо. 
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ПЕРШІ НАСЛІДКИ ВІЙНИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Розпочата росією 24 лютого війна в Україні – це трагедія, яка завдає величезних 

людських страждань та матеріальних збитків. Ця війна також є фінансовим та економічним 

шоками, які вже мають широкі наслідки. Війна означає рецесію української економіки у 

величезних масштабах. 

Наслідки війни посилюватимуть інфляційний тиск. У березні споживчі ціни 

прискорили зростання до 13,7%. Насамперед стрімко подорожчали харчі, фармацевтичні 

товари та пальне. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку в 20%, але 

залишатиметься контрольованою. 

Гуманітарна катастрофа також негативно вплине на економічний розвиток країни в 

середньостроковій і довгостроковій перспективі. Конфлікт – це тисячі жертв і найбільша за 

останні роки міграційна криза – понад 3,7 мільйона громадян покинули Україну, а 6,5 

мільйона переїхали всередині країни [1]. Це погіршує здоров’я українського суспільства, 

створює розрив у освіті, зменшує кількість працездатних тощо. Поступове відновлення 

господарської діяльності може спостерігатися в тих регіонах, на які менше впливає війна (у 

західних і центральних областях). Починаючи з 14 березня, шкільна освіта була відновлена в 

чотирнадцяти регіонах. Влада закликає повернутися до робочих місць, де це можливо. Для 

того щоб спонукати підприємців відновлювати роботу, влада запровадила велику кількість 

послаблень, які мають на меті підтримати бізнес і населення у ці складні часи. 

Можна констатувати, що ці рішення працюють, адже вже починають відновлювати 

роботу магазини різноманітного дозвілля. І йдеться тут не лише про міста, які зазнають 

найменше атак, але й про Київ, поблизу якого йдуть активні бойові дії. 

Експерти вважають, що деякий бізнес після відновлення роботи потрібно буде ще й 

додатково захищати. 

7 березня, Міністерство Інфраструктури оцінило втрати, пов’язані з деструкцією 

транспортної мережі (дороги, мости, залізниці, аеропорти): близько 10 мільярдів доларів. 

Впродовж перших двох тижнів війни, 63 лікарні і більш ніж 200 шкіл були знищені або 

пошкоджені, і це число зростає щодня. 10 березня, радник президента по економічних 

справах, Олег Устенко, оцінив повні втрати, що є наслідком російської агресії в 100 

мільярдів, доларів. 14 березня, Міністерство Економіки анонсувало, збитки сягають вже  119 

мільярдів доларів.  

Шок перших тижнів минув, бізнес поступово відновлює свою діяльність. Опитування, 

яке провів Нацбанк, свідчить, що частка підприємств, які припинили діяльність, у перші 

тижні березня становила понад 30%, а на початок квітня відсоток зменшився до 23. 

Військова агресія веде до збільшення проблем в секторі енергії, проте системи 

українського газопостачання та електрики не були паралізовані. Оцінено, що близько 240 

тис. чоловік залишилися без доступу до газу і близько мільйона людей без електрики, але ці 

дані постійно змінюються через російську військову агресію і ремонти здійснювались 

українськими ремонтними бригадам. 

Одною з головних збиткових галузей України є сільськогосподарська сфера. 

Військові дії відбуваються на територіях областей, які є задіяними у вирощуванні 

сільськогосподарських культур. російські військові неодноразово зривали посівну. Суттєвих 

збитків приносить також викрадення великих об’ємів зерна та інших культур з окупованих 

територій, особливо постраждали Херсонщина та Запорізька область. За результатами 

розслідування журналістів CNN, викрадене на півдні України зерно на даний час прямує до 
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Сирії. Україна і росія – глобальні гравці на харчових ринках, представляючи 53% експорту 

соняшникової олії і 27% пшениці. До 25 африканських країн, у тому чисті багато найменше 

розвинутих, імпортують більш ніж одну третю частин пшениці від двох країн, що 

перебувають у стані війни. Зростання цін впливатиме на найуразливіші країни, що 

розвиваються, чинячи тиск на найбідніші сім’ї [2]. 

Обмежувальні заходи у повітряному просторі, невпевненість підрядника і заходи 

безпеки ускладнюють усі торгові маршрути, що проходять через Україну. Україна і росія – 

ключовий географічний компонент Євразійського Сухопутного Моста. Погіршенню 

експорту сприяє блокування російськими військовими силами портів України 

Зовнішня торгівля поступово відновлюватиметься після шоку в перші місяці війни. У 

березні експорт товарів стрімко скоротився через порушення логістики та руйнування 

виробничих потужностей. Імпорт через зменшення внутрішнього попиту, складнощів із 

логістикою, а також обмеження критичними статтями теж скоротився. 

Однак, за очікуваннями НБУ, завдяки частковому розв’язанню проблем із логістикою 

обсяги експорту поступово зростуть. А зростання імпорту відбуватиметься внаслідок 

поступового відновлення споживчого та інвестиційного попиту [3]. 

Слідом за пандемією COVID-19 війна в Україні стала черговим шоком для нашої 

економіки. Таке потрясіння є безпрецедентним як за своєю природою, так і за величиною, що 

ускладнює прогнозування його економічного впливи. Як наслідок, оновлені економічні 

прогнози будуть мінливими. Більше того, з’являється нова реальність, що відзначається 

посиленням невизначеності геополітики і цінами на енергоносії, які є одночасно високими і 

нестабільними. Домогосподарствам і компаніям доведеться адаптовуватися. Це також 

стосується фінансових установ, які стикаються з нестабільною ринковою кон’юнктурою, а 

також з новими фінансовими та операційними ризиками. 
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МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 

 

В сучасних умовах кожен суб’єкт господарювання хоче отримати інформацію, яка б 

забезпечила йому ефективне виконання управлінських рішень. А головною складовою такої 

інформації є дані про витрати. Для визначення стратегії розвитку підприємства, розрахунку 

оптимальної величини витрат, планування рівня прибутку і рентабельності, раціонального 

ціноутворення, необхідне якісне обліково-аналітичне забезпечення. Інформація, яку формує облік 

витрат дозволяє виявити суттєві їхні зміни і швидко відреагувати на них. 

Організація обліку витрат регулюється законодавчими та нормативно-правовими 

документами. Під час вибору форми бухгалтерського обліку і визначення облікової політики, 

підприємство має орієнтуватися на вимоги Закону України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” [1].  
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Для того щоб вибрати метод обліку витрат спочатку необхідно визначити до якої категорії 

відносять витрати підприємства. Для цього здійснюють класифікацію витрат підприємства, яка 

зображена у табл. 1. 

Таблиця 1 

Класифікація витрат на виробництво 

№ 

з/п 
Ознака класифікації Вид витрат 

1 За центрами відповідальності Витрати на виробництво, цех, діяльність, 
служби тощо 

2 За видами продукції,  робіт, послуг Витрати на вироби, типові представники 
виробів, групи однорідних виробів, деталі, 
вузли, замовлення, процеси тощо 

3 За відношенням витрат до процесу 
виробництва 

Основні 
Накладні 

4 За способами віднесення на собівартість 
продукції (робіт, послуг) 

Прямі 

Непрямі 

5 За ступенем впливу обсягу виробництва 
на рівень витрат 

Змінні 
Постійні 

6 За відношенням до собівартості 
продукції (робіт, послуг) 

Витрати на продукцію 
Витрати періоду 

7 За доцільністю витрачання Ефективні 
Неефективні 

8 За єдністю складу (однорідністю) 
витрат 

Одноелементні 
Комплексні 

9 За видами витрат (економічним 
змістом) 

Поточні витрати 
Витрати майбутніх періодів 
Майбутні витрати 

10 За видами витрат (економічним 
змістом) 

Витрати за економічними елементами 
Витрати за статтями калькуляції 

11 За можливістю здійснення контролю за 
витратами 

Контрольовані 
Неконтрольовані 

Облік витрат на виробництво здійснюють з дотриманням принципів, які наведені у 

табл. 2 [3]. 

Таблиця 2 

Принципи організації обліку витрат на виробництво продукції 

№ 

з/п 
Принцип організації обліку витрат 

1 Своєчасне, повне і правильне віднесення витрат і доходів до звітних періодів 

2 Незмінність прийнятого методу обліку витрат на виробництво продукції протягом 

року 

3 Групування витрат за об’єктами обліку і місцями їхнього виникнення 

4 Доцільність витрат, що відносяться до виготовлення визначеної продукції 

5 Здійснення оперативного контролю за витратами виробництва 

6 Документування витрат і повне їхнє відображення на рахунках обліку виробництва 

 

Облік витрат на виробництво здійснюють кількома методами і підприємство може 

самостійно вибрати метод обліку витрат залежно від особливостей технології та організації 

виробництва. Це дозволить максимально використовувати переваги окремих методів для 

прийняття управлінських рішень. Під час вибору методу обліку витрат необхідно взяти до уваги 

такі елементи виробничого процесу: 

- тип виробництва; 

- складність виробництва; 

- організаційну структуру управління виробництвом; 

- характер технологічного процесу;  

- тривалість виробничого циклу; 
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- номенклатура продукції, що випускається і її складність. 

З урахуванням цих елементів застосовують такі методи обліку витрат на виробництво: 

- нормативний; 

- позамовний; 

- попередільний. 

Нормативний метод є найбільш поширеним, так як він дає змогу отримувати дані про 

фактичну собівартість виробленої продукції, проаналізувати причини змін і навіть виявляти 

винних у цьому осіб і все це можна зробити не чекаючи кінця місяця. За допомогою цього методу 

складають нормативну калькуляцію за кожним видом виробів на основі чинних норм і кошторисів 

витрат. Витрати за нормативним методом обліковують окремо в частині витрат за нормами та 

відхилень від норм. Цей метод підходить для тих підприємств, де є масове, складне і різноманітне 

виробництво, наприклад, для швейних, взуттєвих підприємств. 

Позамовний метод використовують для обліку витрат при одиничному виробництві 

продукції, також під час виробництва, яке має тривалий технічний цикл. Тобто його 

використовують під час виробництва унікальних виробів або одиничних і невеликих партій. 

Підприємства, які застосовують цей метод мають використовувати систему відкриття виробничих 

замовлень. За допомогою неї, кожне замовлення реєструють і присвоюють йому індивідуальний 

номер. Прикладом використання цього методу може бути меблеве підприємство. 

Попередільний метод використовують під час послідовного виробництва. Цей метод 

використовують для обліку витрат у масових виробництвах, де виготовлення готової продукції 

здійснюється шляхом обробки початкової сировини на декількох послідовних етапах.  

Застосування такого методу є доцільним у харчовій промисловості, де процес виробництва може 

бути розділений на операції, які постійно повторюються. При попередільному методі витрати 

обліковують за цехами та статтями витрат. 

Різновидом попередільного методу є однопередільний, який застосовують для обліку витрат 

у сфері добувної промисловості та у виробництвах де виготовляють однорідну продукцію, 

наприклад, електроенергію. Підвидом однопередільного методу обліку витрат є попроцесний 

метод. Цей метод використовують для обліку витрат окремого процесу як складової частини 

всього процесу виробництва. 

Отже, можна зробити висновок, що кожен із розглянутих методів має переваги і недоліки. І 

під час вибору методу обліку витрат потрібно обов’язково звертати увагу на особливості кожного 

методу з метою забезпечення його найефективнішого використання підприємством. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ ТОВАРІВ В УКРАЇНУ 

 

За роки незалежності Україна зіткнулась з поширенням ввезення контрабанди та 

порушення митних правил, що створює реальну загрозу економічній безпеці держави. Саме 
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тому важливо визначити особливості діяльності митних органів України щодо боротьби з 

контрабандою, адже згідно з теоріями міжнародної та національної безпеки контрабанда є 

одним із найбільш небезпечних видів злочинів на світовому рівні, який тісно 

взаємопов’язаний з іншими нелегальними операціями. 

Згідно ст. 201 Кримінального кодексу України, контрабанда – це переміщення товарів 

через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного 

контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та 

культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї 

та боєприпасів (крім гладко ствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так 

само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством 

встановлено відповідні правила вивезення за межі України [2].  

Система протидії контрабанді включає діяльність цілої низки державних органів, 

серед яких Державна митна служба України, Служба безпеки України, Державна 

прикордонна служба України. Безпосереднім об’єктом контрабанди є встановлений порядок 

переміщення матеріальних цінностей, а також окремих предметів і речовин, вилучених з 

вільного обороту, через митний кордон України.  

Контрабанда може здійснюватися такими методами: 

 приховуванням контрабандного товару в іншому товарі або із задекларованим чи 

сховати товар від митного огляду; 

 погрожуванням працівникам митниці для отримання дозволу на імпорт/експорт 

контрабанди; 

 перевезенням дуже великої кількості товару, що дає змогу перемістити незначну 

частину контрабанди; 

 хабарництвом; 

 використанням дипломатичного захисту – товар має змогу ввозитись/вивозитись як 

дипломатичний багаж, який звільняється від митного огляду; 

 підробкою документів; 

 зловживанням митними пільгами для звичайних громадян при ввезенні невеликих 

партій товарів, як правило в рамках налагоджених контрабандних ланцюжків; 

 незаконним отриманням документів. Це можуть бути  документи,  отримані  за  

допомогою хабаря, обману або навіть погроз. 

Найбільш поширеними контрабандними схемами та механізмами, які застосовуються 

на митницях, є переміщення товарів за допомогою різного  виду транспорту без належного 

оформлення, митних платежів, фіксації в обліках відповідних служб та зниження митної 

вартості та кількості задекларованих товарів шляхом підміни або підробки товарно-

супровідних документів, маніпуляції з кодуванням товарів. Зараз фіксується збільшення 

незаконно переміщених товарів через митний кордон (рис. 1).  

Також, всі знають, що Україна мужньо протистоїть російській агресії. Але навіть у ці 

нелегкі часи в країні поширюється новий спосіб нелегального перевезення товару через 

митний кордон. Зараз почала працювати схема ввезення продуктів харчування та 

різноманітних товарів широкого вжитку під виглядом гуманітарної допомоги. 
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Рис. 1. Обсяг контрабандних поставок в Україну [3] 

 

Найчастіше за такими методами в Україну завозилось машини та обладнання 22,64%,  

хімічна продукція 14,8%, транспорт 11,2%, текстиль та одяг 10,2% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Розподіл контрабандних поставок в Україну за товарними групами у 2021 р. [3] 

 

Тому для протидії контрабандним процесам необхідно[1]: 

- встановити жорсткий парламентський та громадський контроль за діями митних та 

прикордонних органів; 

- забезпечити покарання за корупційні діяння; 

- спростити процедуру митного оформлення товарів; 

- забезпечити взаємодію органів СБУ, МВС, Державної прикордонної служби 

України, а також правоохоронних і контролюючих органів суміжних держав та митних і 

податкових органів ДПС для обміну інформацією; 

- посилити адміністративної відповідальності шляхом встановлення адекватних 

штрафних санкцій за порушення митних правил; 
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- забезпечити технічне обслуговування митниць сучасними засобами митного 

контролю, тобто встановити системи відеоспостереження, електронні ваги, прилади для 

сканування тощо; 

- розвинути кінологічної служби та застосувати пошукові методики виявлення 

наркотиків, засновані на міжнародному досвіді; 

- організувати повне висвітлення в засобах масової інформації дій органів державної 

влади, пов’язаних з боротьбою з контрабандою та порушенням митних правил. 

У такий спосіб, нелегальне ввезення на територію України іноземної продукції 

знижує попит на продукцію вітчизняного товаровиробника, а контрабандисти виводять у 

тіньовий обіг великі суми коштів, які могли б бути використані для сплати митних платежів. 

Контрабанда ядерних матеріалів й речовин, зброї й боєприпасів, наркотичних засобів погано 

відбивається у сфері захисту життя та здоров’я громадян, а контрабанда культурних 

цінностей позбавляє їх права на користування культурно-історичними надбаннями України. 

Можна зробити висновок, що в Україні існують дві основні проблеми, які сприяють 

розвитку контрабанди, це насамперед існування прогалин та суперечностей в законодавстві, 

які  формують відсутність інструментів боротьби з контрабандистами. Друга, не менш 

важлива проблема, – корупція. Тому,  для  успішної  боротьби  з  таким небезпечним видом 

злочину потрібно приймати нормативно-правові акти, які зможуть покращити співпрацю  

між митними  та  правоохоронними  органами України.   
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ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ВІЙНИ 

 

Війна, розв’язана росією проти України, змусила евакуюватися не тільки людей, а 

й бізнес. Чимало підприємств опинилися в районах активних бойових дій і змушені були 

евакуюватися в більш безпечні регіони або припинити роботу. Однак навіть ті бізнеси, які 

відносно далеко від обстрілів, потерпають через проблеми з логістикою та нестачу 

сировини. 

Сьогодні українська економіка зіштовхнулася з небаченим за всю свою історію 

шоком. Знизилося виробництво основних видів продукції, зокрема тієї, що становить 

основу експортного потенціалу України. Крім того, заблоковані порти, а відтак і левова 

частка зовнішньої торгівлі. Нищиться транспортно-логістична, соціальна, маркетингова та 

інженерна інфраструктура цілих регіонів. Перемогти у війні буде важко без 

функціонування бізнесу, який дозволяє українцям забезпечувати себе та підтримувати 

Збройні сили.  

За місяць війни український бізнес втратив більше, ніж за два роки пандемії. Обсяг 

завданої шкоди та довгострокові наслідки оцінити важко, адже бойові дії на території 

країни тривають. За оцінками Національного банку, під час війни економіка України 

втрачає 50% “невиробленого” ВВП. Тобто кожен тиждень коштує національній економіці 

понад 50 млрд грн. І це без втрат від руйнувань.Як свідчить опитування ЄБА, лише 17% 
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компаній працюють у повному обсязі, а кожна третя не працює. Третина підприємців 

планує відновити діяльність. Приблизно такі ж результати показали й опитування інших 

організацій [1]. 

Можливо, настрої бізнесу дещо зміняться після того, як 15 березня Рада ухвалила 

закон, що передбачає “додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни”. 

“Підприємства з обігом до 10 млрд грн зможуть перейти на сплату єдиного податку. 

Знімаємо всі інші обмеження по кількості робітників та видам діяльності, окрім 

підакцизних товарів та грального бізнесу. Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці 

платитимуть лише 2% від обороту”, – заявив у відеозверненні премʼєр-міністр Д. 

Шмигаль. 

Серед інших змін для бізнесу у воєнний час: 

 великий бізнес зможе скористатися спрощеною системою оподаткування та 

сплачувати єдиний податок, – так, як це нині робить малий бізнес. Для цього ліміт річного 

обігу підприємства чи компанії не повинен перевищувати 10 млрд грн, а обмеження щодо 

кількості працівників знято; 

 ФОПи І та ІІ групи можуть платити єдиний податок добровільно. Якщо впрдовж 

воєнного часу вони не отримуватимуть доходу, вони також можуть не сплачувати ЄСВ; 

 ФОПи ІІ-ІІІ груп дозволяється не сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників. 

Такі суми будуть сплачені коштом дербюджету; 

 з 24 лютого 2022 року до кінця 2022 року власники звільняються від сплати 

податку за землю, розташовану на територіях, де йдуть бої. 

Більше того, слід відзначити і навіть наголосити на тому, що започатковані зміни 

повинні не лише продовжуватися, але і посилюватися на повоєнному етапі. В іншому разі 

на нас неминуче чекатиме повернення назад, у лоно кланово-олігархічної економіки, з 

усіма її “родинними плямами”: монополізацією ринків, корупцією, високою 

енергомісткістю виробництва, переважанням сировинних галузей, низькою якістю 

соціального капіталу, незадовільним інвестиційним кліматом тощо [3]. 

Попри таку ситуацію, більшість великих компаній намагаються підтримати 

працівників, – 68% виплатили заробітну плату на місяць або більше вперед, майже 

третина компенсували витрати команді на релокацію, майже чверть орендували житло для 

співробітників на західній Україні або за кордоном. 

Малий та середній бізнес також намагається підтримувати своїх працівників, але 

їхні можливості значно менші. У повному обсязі зарплату працівникам виплачують 

менше третини, третина допомагає співробітникам із переїздом та житлом. Проте кожен 

п’ятий представник малого чи середнього бізнесу вже не має можливості виплачувати 

зарплати найманим працівникам. Переважна більшість запропонували своїм 

співробітникам неоплачувані відпустки, і лише 8% просто звільнили людей. 

У великому бізнесі майже третина компаній, що призупинили свою діяльність, 

хочуть її відновлювати. Тільки 1% великого бізнесу в Україні планує закритися. Із 

дрібним бізнесом все складніше. Майже чверть дрібних та середніх підприємців вже 

повідомляє про “повну відсутність резервних фінансових коштів”. Водночас близько 

третини кажуть, що їхній “запас міцності” – це кілька місяців. 22% мають можливість 

“потерпіти” місяць, перш ніж будуть змушені припинити роботу. Пів року і більше 

можуть протриматися лише 9% опитаних асоціацією малих та середніх бізнесів. 

За прогнозом МВФ, через війну українська економіка цього року може скоротитися 

на 10%. І це у випадку, якщо війна не затягнеться.[2] 

Отже, навіть в умовах війни бізнес повинен працювати там, де це можливо, 

платити податки та давати країні ресурс для продовження оборони. Вирішення 

переважної більшості соціальних проблем мешканців нашої держави має відбуватися в 

основному за рахунок стимулювання їх самозайнятості, включаючи зменшення 

податкового навантаження на працю, та впровадження дієвого механізму громадських 

робіт. Це створить передумови для зростання доходів громадян, зменшення рівня їх 
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безробіття та працевлаштування в легальному секторі економіки, який дає змогу отримати 

значно вищий рівень соціальних гарантій ніж у тіньовому секторі.  

 
Список використаних джерел: 

 

1. Бізнес в умовах війни: хто зазнав найбільших втрат та як відновлюються підприємства (23 

березня 2022). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: https://www.epravda.com.ua/publications 

/2022/03/23/684549/ 

2. Бізнес під час війни: яку підтримку запропонувала влада і як виживає бізнес (16 березня 2022). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-60757453 

3. Економіка війни та повоєнний економічний розвиток України: проблеми, пріоритети, завдання 

(13 квітня 2022). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: https://www.prostir.ua/?news=ekonomika-

vijny-ta-povojennyj-ekonomichnyj-rozvytok-ukrajiny-problemy-priorytety-zavdannya 

 

Воронко Н. Р., 

здобувач вищої освіти ступеня бакалавра, 

ОПП “Право”, 

 спеціальність “Право” 

Науковий керівник д.е.н., професор Редченко К. І. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

 

На сьогодні для підприємств різних організаційно-правових форм важливого значення 

набуває створення ефективної системи внутрішнього контролю, покликаної адекватно 

реагувати на виклики сучасності. Однією з форм внутрішнього контролю, яка забезпечує 

ефективне ведення господарської діяльності та її відповідність чинному законодавству є 

внутрішній аудит. Предметом внутрішнього аудиту є будь-яка інформація, яка потрібна для 

прийняття своєчасного та раціонального управлінського рішення. 

З позиції Р. М. Воронка внутрішній аудит – це форма внутрішнього контролю, яка 

регламентована внутрішніми документами підприємства і здійснюється як незалежна 

діяльність служби внутрішнього аудиту (аудитора) з метою перевірки законності й 

оцінювання економічної доцільності операцій, прогнозування, координації діяльності 

підприємства, а також оцінювання ефективності функціонування системи управління, якості 

та надійності сформованої нею інформації для відповідних категорій користувачів [2, с. 177]. 

Для виконання завдань, що стоять перед внутрішнім аудитом, він використовує 

відповідні методи дослідження явищ і процесів, які відбуваються на підприємстві. Метод 

(від гр. methodos – засіб дослідження, теорія, вчення) – це ряд прийомів або процесів для 

практичного чи теоретичного поглинання (пізнання) дійсності; систематизований набір дій, 

які необхідно виконати для реалізації завдання, досягнення мети. Інакше кажучи, метод 

являє собою сукупність методичних прийомів внутрішнього аудиту. 

О. А. Петрик [3] та інші науковці [1] поділяють методи аудиту, зокрема внутрішнього 

аудиту на: методи проведення перевірки та методи організації. У той же час, доцільно 

виділити загальнонаукові та спеціальні методи проведення перевірки. Аналіз і синтез, 

порівняння, абстракція і конкретизація, узагальнення, формалізація, індукція і дедукція, 

ідеалізація, аналогія, моделювання, експеримент і системний аналіз – все це приклади 

загальнонаукових методів пізнання. 

Спеціальні методи внутрішнього аудиту можна розділити на такі категорії: 

1) органолептичні (від гр. organon – знаряддя, інструмент і lēptikos – схильний брати, 

приймати; виявляються за допомогою органів відчуття) – інвентаризація, спостереження, 

обстеження, експертиза, фактичне вивчення операцій та процесів; 

2) розрахунково-аналітичні – економіко-статистичні, економіко-математичні методи, 

методи теорії ймовірностей, математичної статистики, економічної кібернетики, дослідження 

операцій, теорії оптимальних процесів, економетричні методи тощо; 
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3) документальні – інформаційне моделювання, документальна перевірка, нормативно-

правова перевірка; 

4) узагальнення і реалізації результатів внутрішнього аудиту – вивчення за суттю, 

оцінка, документування результатів, прийняття рішень за результатами і контроль прийнятих 

рішень. 

Для виявлення та визначення фактичного стану досліджуваних об’єктів буде 

застосовуватися органолептична група специфічних методів внутрішнього аудиту. 

Наприклад, інвентаризація визначає реальну наявність запасів, грошей та відповідність 

даним бухгалтерського обліку. Під наглядом аудитора спостереження дозволяє чітко 

визначити як виконувати певні дії та процедури. Під час обстеження досліджуються деякі 

аспекти діяльності підприємства. 

Розрахунково-аналітичні прийоми внутрішнього аудиту включають емпіричні та 

частково запозичені методи з інших галузей, таких як теорія ймовірностей, економетрика, 

статистика, математичний аналіз тощо. За допомогою цієї групи методів визначають наявні 

залежності, вплив конкретних елементів на загальні показники, типові властивості 

досліджуваної сукупності подій чи процесів та інші аспекти комплексного дослідження. 

Результати цього набору методів використовують для оцінки доказів, зібраних аудитором, 

узагальнення аудиту та висновку. 

Документальні методи базуються на ретельній перевірці документів, включаючи оцінку 

їх форми та змісту, логіки відтворення інформації, якості подання та відповідності чинному 

законодавству. Інспекція за дотриманням нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність підприємства, наприклад, є одним із методів, що входять до цієї групи (наявність і 

відповідність сертифікатів, ліцензій, договорів тощо). 

Група спеціальних методів узагальнення і реалізації результатів внутрішнього аудиту 

відображає його специфіку як виду фінансового контролю. Як наслідок, наприкінці аудиту 

отримані докази мають бути проаналізовані та оцінені за суттю. 

Отже, можна зазначити, що метод внутрішнього аудиту – це загальнонаукові та 

спеціальні методичні прийоми, за допомогою яких аудитори збирають докази, щоб 

сформулювати аудиторський звіт за підсумками своїх дій. 
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Постановка проблеми. У сучасний воєнний період, задля подальшого розвитку та 

відновлення певних регіонів країни, економіка України потребує значних капіталовкладень 

для відновлення підприємств, інфраструктури та розвитку новітніх галузей. Тому 

дослідження суті іноземного інвестування зараз набуває особливої уваги, в першу чергу 

прямого. 
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Такі відомі вітчизняні та зарубіжні економісти, як Е. Берлоу, Є. Брігхем, Х. Грей, 

Я. Дроп, Р. Коуз, Я. Крупка, М. Макаренко,  К.Маркевич, В. Марцин, А. Омельченко, А. 

Пехник, А. Ругман, Н. Татаренко, О. Свідрак, П. Семюелсон, П. Фішер, С. Хаймер, У. Шарп 

та інші. 

Наукова література нараховує багато модифікацій поняття “інвестицій”, що 

викликано специфікою різноманітних економічних шкіл та течій. Взагалі, термін “інвестиції” 

від латинського “invest” – вкладати [1, с. 48].  

Нобелівський лауреат з економіки У. Шарп у своїй монографії “Інвестиції” трактує 

термін “інвестувати” як “позбутися” грошей сьогодні задля того, щоб отримати їх суму 

більшою у майбутньому [2, с. 53].  

Аналогічне визначення цього терміну подано в монографії Л. Гітмана і М. Джонка 

“Основи інвестування”. “Інвестиція – це спосіб розміщення капіталу, який повинен 

забезпечити заощадження або зростання капіталу” [3, с. 21]. 

М. Макаренко вважає, що інвестиції  є вкладенням вільних грошових засобів у різні 

форми фінансового та матеріального багатства [4, с. 73]. О. Свідрак тлумачить інвестиції як 

вкладення капіталу з метою його наступного збільшення [5, с.263]. К. Маркевич трактує 

поняття інвестицій як довгострокові вкладення капіталу у власній країні або за кордоном в 

підприємства різних галузей, підприємницькі проекти, соціально-економічні програми, 

інноваційні проекти [6, с.249]. На погляд Я. Дропа, інвестиції – це процес створення нового 

капіталу [7, с.49]. 

Законом України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991р. визначено 

правові, економічні та організаційні рамки інвестиційної діяльності [8]. 

Згідно до визначення чинного законодавства України, іноземними  інвестиціями є 

“цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності згідно 

з законодавством України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту” 

[9]. 

Також згідно з чинним законодавством, іноземні інвестиції в економіку України 

можуть здійснюватися у вигляді:  

− іноземних валют, що визнаються конвертованими Національним банком України 

(НБУ); 

− валюти України – при реінвестиціях в об’єкт первинного інвестування чи в будь-які 

інші об’єкти інвестування відповідно до законодавства України за умови сплати податку на 

прибуток (доходи);  

− будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов’язаних з ним майнових прав; 

 − акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності 

на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної згідно з законодавством 

України або законодавством інших країн), виражених у конвертованій валюті;  

− грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов’язань, які 

гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену 

згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними 

звичаями;  

− будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті 

підтверджена згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними 

торговельними звичаями, а також підтверджена експортною оцінкою в Україні, включаючи 

легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, зразки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;  

− прав на здійснення господарської діяльності, в тому числі права на користування та 

використання природних ресурсів, наданих згідно із законодавством або договорами, 

вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни 

інвестора або міжнародними торговельними звичаями; 

 − інших цінностей відповідно до законодавства України [10].  



46 
 

При цьому іноземні інвестиції та інвестиції українських партнерів, у тому числі 

внески до статутного фонду підприємств, оцінюються в іноземній конвертованій валюті та у 

валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України 

[11]. 

Статистичні дані щодо розподілу ПІІ в економіку України за основними видами 

економічної діяльності відображено в табл. 1.  

Таблиця 1  

ПІІ в економіку України за основними видами діяльності, млн дол. США 

 

Основні види діяльності 
Обсяги прямих іноземних інвестицій на початок року 

2019 2020 2021 

Промисловість 2 480,2 - 851,1 4 357,2 

в т.ч. 

добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 
1 150,6 1 290,8 1 290,8 

переробна промисловість 829,0 2 729,9 2 729,9 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів 
483,1 452,3 452,3 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 

181,2 1 583,4 1 583,4 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів та 

мотоциклів 

862,9 1 076,6 1 076,6 

інформація та телекомунікації - 67,6 54,3 54,3 

фінансова та страхова діяльність 1 172,0 530,5 530,5 

операції з нерухомим майном 494,1 195,2 195,2 

професійна, наукова та технічна 

діяльність 
468,3 - 233,1 - 233,1 

Інше  * * -1,9 
* відсутні статистичні дані  

Джерело: складено автором на основі [12]. 
 

З наведених даних можна зробити висновок, що ПІІ протягом останніх років 

здебільшого зростають в таких видах діяльності: добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів, переробна промисловість, металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування, оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів, інформація та телекомунікації. Щодо інших 

видів діяльності спостерігається зниження інвестування. 

Покращити інвестиційний клімат країни можливо за рахунок різноманітних заходів, 

зокрема забезпечення чіткого правового поля інвестиційної діяльності, макроекономічної та 

політичної стабільності, запровадження податкових та митних пільг, дотацій, субсидій, 

субвенцій і бюджетних позик на розвиток пріоритетних сфер галузей економіки, подолання 

бюрократичних бар’єрів, корупції, забезпечення правового захисту інвестицій, покращення 

інформаційного забезпечення та інвестиційної інфраструктури. 

Підбиваючи підсумки проведеного дослідження особливостей слід наголосити на 

наступних його головних результатах. 

1. Іноземні інвестиції слід розглядати як будь-який вид майнових цінностей, 

вкладених іноземними інвесторами в іншу країну, враховуючи рухоме та нерухоме майно і 

пов’язані з ним майнові права. 
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2. Рівень залучення іноземних інвестицій в міжнародні інвестиційні проекти залежить 

від інвестиційного клімату держави. Під інвестиційним кліматом слід розуміти сукупність 

усіх факторів, які враховуються потенційними інвесторами під час прийняття рішення про 

інвестування. 

3. Обсяг іноземних інвестицій в економіку України за останній рік зріс майже в два 

рази порівняно до 2019 року. Державна політика щодо іноземних інвестицій є недосконалою 

та потребує змін. Однак зважаючи на ситуацію в Україні можна розраховувати на значну 

кількість іноземних інвестицій в країну, задля відбудови зруйнованої інфраструктури та 

розвитку нових галузей економіки. 
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— недосконалість юридичної техніки податкового законодавства;  

— низький рівень інформатизації та кваліфікації у сфері боротьби з податковими 

правопорушеннями;  

— недостатня захищеність працівників органів контролю при виконанні ними 

службових обов’язків. [5, ст. 2] 

Через низький рівень податкової культури платники податків намагаються приховати 

свої доходи, реальні розміри зарплати та кількість найманих працівників задля зменшення 

суми податкового зобов’язання. [1, ст. 2] На жаль, у нашому суспільстві поширена думка, що 

людина, яка ухиляється від сплати податків, не є злочинцем, а навпаки – талановитим і 

винахідливим підприємцем. [5, ст. 2] 

Однією з головних проблем сучасної економіки України є наявність тіньового сектору. 

Результатом цього є те, що до бюджету не надходить достатньої кількості коштів для 

покривання видатків. Насамперед, це простежується на скороченні фінансуванні соціальної 

сфери та соціальних програм, тобто бюджетний дефіцит покривають за рахунок людей, що 

потребують допомоги. Також це не сприятливо відображається на підприємствах, які є 

платниками податків. Вони не можуть конкурувати з продукцією підприємств, що не 

оподатковуються. Не маючи достатньо коштів, держава змушена підвищувати ставки 

існуючих податків або створювати нові. Тому дослідження причин і схем ухиляння від 

податків, а також можливих методів вирішення цієї проблеми є актуальною [1 ст. 272]. 

До інструментів уникнення від оподаткування ми відносимо: зарплати в “конвертах”, 

офшорні схеми, тіньовий ринок оренди с/г землі, контрафакт, “скрутки”, діяльність 

конвертаційних центрів, “сірий імпорт” та контрабанда, ФОП замість найму та інші.  

“Уникнення сплати податків за допомогою офшорних планів” стосується використання 

платниками податків таких інструментів:  

— використовувати всі дозволені законом засоби для зменшення податкового 

навантаження, тобто законодавчо мінімізувати податкові зобов’язання, включаючи 

транскордонне радикальне податкове планування, оптимізацію оподаткування; 

— зловживання правами або використання недобросовісної практики, включаючи 

використання розбіжності та прогалини між різними національними системами 

оподаткування а також пільгового оподаткування окремих видів діяльності або доходу; 

— маніпулювання статусами резидентності за допомогою якого здійснюється 

переведення прибутку українського походження без належного оподаткування податком на 

прибуток підприємств до країн з нижчими або нульовими податковими ставками. 

Скрутки, схемний ПДВ: суть схеми полягає в тому, що підприємство (у більшості 

випадків легальний імпортер) офіційно імпортує товари до України, сплачуючи до бюджету 

ПДВ на імпорт та отримує податковий кредит на цю суму. Товар реалізується всередині 

країни за готівкові кошти, але по документах все ще залишається на товарному обліку 

підприємства. Одночасно, СЕА ПДВ надає такому підприємству можливість виписувати 

податкові накладні на всю суму імпортного ПДВ, що дозволяє протиправно сформувати 

податковий кредит зацікавленим платникам ПДВ, а отримані на рахунки кошти повернути 

клієнту готівкою за вирахуванням процентів “за послугу”. Аналогічною є схема “скрутки”, 

яка діє щодо платників, які можуть сформувати податковий кредит “внутрішнього” 

походження. Схема є важкою для виявлення контролюючими органами, не ідентифікується 

на стадії декларування, потребує контролю всього ланцюга поставок та проведення 

інвентаризації товарних залишків та звірки товарних опцій [2, ст. 9, 24]. 

Контрафакт (англ. counterfeit – підробка) – це фальсифіковані товари або новий 

продукт, який незаконно створений на основі існуючого оригіналу з порушенням 

інтелектуальних прав. До контрафакту також відносяться : 

— використання чужого логотипу або настільки схожого, що їх легко переплутати;  

— підробка зовнішнього вигляду товару, його дизайнерських рішень;  

— незаконне використання мультимедіа-продукції, книг і комп'ютерних програм 

(“піратські диски”); 
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— незаконне використання запатентованих технічних рішень. 

Термін “контрабанда” означає незаконне ввезення на митну територію України будь-

яких товарів, включаючи часткове декларування або декларування з наданням викривлених 

даних або їх маніпулюванням, зокрема шляхом корупції на митницях. Наразі, з урахуванням 

змін внесених у 2018 році, під “контрабанду” підпадають лише операції з культурними 

цінностями; отруйними, сильнодіючими та вибуховими речовинами; радіоактивними 

матеріалами; зброєю та її частиною або боєприпасами; спеціальними технічними засобами 

для негласного отримання інформації; наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги 

чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби; лісоматеріали, зокрема необроблені, або 

пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев, а також інших лісоматеріалів, заборонених 

до вивозу [2, ст. 29-30]. 

Суть схеми заробітної плати “у конвертах” полягає у тому, що працівники можуть 

найматися суто неофіційно, а можуть бути оформлені на мінімальну зарплату, отримуючи 

решту неофіційно. У першому випадку, оцінити обсяги зловживань наразі неможливо, як і у 

решті повністю “тіньових” схем. Другий випадок можна оцінити за методикою, 

концептуально близькою до описаної у минулій роботі методики оцінки неофіційної частини 

надходжень ФОП. Кількість осіб, що, ймовірно, отримують доплати в конвертах на кожному 

діапазоні зарплат, оцінюється як різниця між розрахунковою кількістю (на основі тренду) та 

реальною. Сумарна кількість таких осіб у 2020 р. становила 411 тис. (за результатами 

використання експоненціальної апроксимації), втричі менше за 1,25 млн. [2, ст. 49-51]. 

 
Рис. 1. Обсяги та втрати бюджету від схем по ухиленню від податків у 2020 р. [6, с. 157] 

 

Тіньова економіка в країні цілковито деформує систему державних фінансів України, 

гальмуючи її розвиток та ускладнюючи виконання державою своїх фінансових обов’язків 

перед суспільством [3, ст. 3]. Важливо зазначити, що одним із негативних наслідків ухилення 

від сплати податків є розвиток корупції з різноманітними її проявами і формами. Останнім 

часом загрози фінансовій безпеці нашої держави значно зростають через участь у злочинних 

угрупованнях корумпованих представників різних ешелонів влади, контролюючих та 

правоохоронних органів. Підприємці, шукаючи шляхи зменшення податкового 

навантаження, здійснюють зловживання і підкуп осіб, які виконують контрольні та 

розпорядчі функції [5, ст. 2]. 

Фінансовому сектору необхідно запровадити запобігання банкрутству та ухилення від 

сплати податків та забезпечити їх добровільну сплата . Одним із інструментів для здійснення 

цих завдань є податковий ризик. Процес моніторингу податкових ризиків автоматизовано 

для мінімізації впливу суб’єктивних факторів на вибір податкових аудиторських компаній. У 
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той же час він буде контролювати можливі порушення податкових замовників, не 

втручаючись у їх підприємницьку діяльність. Поряд з цим, щоб зменшити масштаби 

ухилення від податків та уникнення їх сплати, необхідно ретельно налаштувати податкове 

законодавство на потреби забезпечення його прозорості і відвернення податкової 

дискримінації, підвищити ймовірність виявлення фактів ухилення і насамперед шляхом 

аналізу діяльності посередників, чиї операції сьогодні знижують у багато разів граничні 

витрати ухилення для платників податку. Ще одним зі шляхів мінімізації цієї проблеми є 

виховання у платників патріотичних почуттів щодо обов’язку утримувати державу завдяки 

сплати ними податків. Важливим напрямом протидії ухиленню від сплати податків є 

встановлення оптимального рівня податкового навантаження. Оптимальний рівень 

оподаткування досягається тільки у випадку збалансування інтересів платників податків та 

держави. У такій ситуації обсяги податкових втрат будуть мінімальними [4, ст. 2]  

У сучасних умовах повинна бути створена фіскальна служба, яка б стимулювала 

економічний розвиток в Україні, що знижувало б податковий тиск з метою дотримання 

податкового законодавства платниками податків та підвищення надходжень на основі 

добровільності, а також забезпечення стабільних надходжень до бюджетів усіх рівнів, 

встановлення прозорих, підзвітних та неупереджених зав’язків між контролюючими 

органами та суспільством, запровадження партнерських відносин із платниками податків. 

Основним принципом роботи має стати налагодження партнерства між державою й 

підприємцем, для зміцнення довіри й взаєморозуміння між податковим працівником і 

платником податків. 
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Інформатизація бізнес-процесів індустрії  гостинності є невідʼємною умовою 

успішного функціонування субʼєктів туристичної діяльності. Використання інформаційних 

технологій у індустрії гостинності є одним із ключових моментів розвитку й здатне значно 

збільшити її економічні і якісні показники. Завдяки новітнім технологіям можливо 

удосконалювати інформаційну технологічну складові системи управління в галузі туризму. 
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Інформація є основою туристичної діяльності, тому в умовах постійно зростаючої 

конкуренції використання інформаційних технологій набуває великого значення. 

Сучасний розвиток індустрії гостинності спрямований на створення інноваційних 

технологій, які сприятимуть залученню якомога більшої кількості клієнтів, максимальній 

кількості продажів, завоюванню довіри гостя, формуванню позитивного іміджу 

підприємства. 

У наш час аналіз існуючих інформаційних систем у туризмі, вивчення основних 

областей застосування інформаційних технологій і розробка рекомендацій менеджменту 

туризму по використанню інформаційних систем стає особливо актуальною [2, с. 222].  

Одним із основних напрямків інноваційних технологій у готельному бізнесі є 

впровадження мультимедійних технологій, зокрема довідників, буклетів, каталогів. Готелі 

розміщують електронні довідники і каталоги в мережі Інтернет. Електронні каталоги готелю 

дозволяють віртуально подорожувати номерами, залами ресторанів, конгрес-центрів, 

ознайомитися зі спектром послуг, що надаються, системою пільг і знижок. Використання 

мультимедійних технологій дає можливість оперативно надавати гостю інформацію про 

готель. Необхідність впровадження інновацій у сфері готельно-ресторанного бізнесу 

стимулює конкурентна боротьба і цілий ряд інших вимог ринку. Важливість їх використання 

також обумовлюється мінливими вимогами споживачів. Впровадження інновацій стає 

об’єктивною необхідністю на всіх етапах діяльності підприємства 

Основною проблемою яка існує протягом всього часу діяльності ресторанних 

підприємств є високий рівень конкуренції. Ринок послуг – агресивний, споживчий попит – 

непередбачуваний, а кількість пропозицій зростає з кожним днем. Рестораторам та 

готельєрам стає складніше зацікавити клієнта, “змусити” надати перевагу закладу серед усіх 

інших пропозицій. Дослідження тенденцій розвитку в сфері індустрії гостинності показують, 

що готельні та ресторанні підприємства які використали впровадження інноваційних 

технологій, як засіб конкурентної боротьби швидше розвиваються та ефективніше 

використовують наявні ресурси .Застосування новітніх технологій залежить від напряму 

обраної концепції. Це можуть бути інновації при організації обслуговування або 

виробничого процесу та приготуванні та подачі страв, організації дозвілля, наприклад, 

використання новітнього обладнання та інноваційних технологій, під час приготування й 

оформленні страв, таких як: нові види теплової обробки і устаткування, застосування 

біологічно активних добавок, розробка; впровадження нових напрямів  кулінарії, базуючись 

на модні тенденції у ресторанній сфері (еко - продукти,вегетаріанство, здоровий спосіб 

життя); впровадження новітніх технологій при організації процесу обслуговування 

споживачів (інтерактивні столи, 3D технології, робототехніка, автоматизовані системи 

подачі їжі) [1]. 

Використання нових технологій у розвитку виробництва або в управлінні 

підприємством дозволяє значно покращити його діяльність за рахунок передового досвіду, 

методів управління або наукових знань. Перевага в актуальності надається саме 

інформаційним технологіям, оскільки їх застосування є необхідною умовою функціонування 

будь-якого сучасного засобу розміщення або підприємства харчування, забезпечуючи 

точність, оперативність, високу швидкість обробки та передачі інформації. 

У готельно-ресторанному господарстві інформаційні технології представлені 

сервісами он-лайн-замовлень, віджетами он-лайн- бронювання, цифровими POS-системами, 

програмами лояльності, проведення тренінгів персоналу за допомогою інтерактивних 

модулів з реальними сценаріями, а також використання інтерактивних поверхонь для 

одночасного здійснення замовлень та організації харчування. Статистичні дані одного із 

світових виробників інноваційного програмного забезпечення для закладів ресторанного 

господарства Toast свідчать про те, що:  

- 95% власників ресторанів відзначили підвищення ефективності свого бізнесу, 

впровадивши програмні технології у свій процес;  
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- 73% відвідувачів вважають, що застосування сучасних технологій у закладі додає їм 

більше задоволення від вечері [3];  

- 26% споживачів вважають, що наявність сучасних технологій, можливість зробити 

електронне замовлення та обрати сучасні варіанти платежів впливають на вибір закладу [4].   

Досить актуальним є пошук нових прогресивних технологій та впровадження їх в 

закладах ресторанного господарства при готелях. Перспективними є інтерактивні технології, 

оскільки їх особливості застосування в першу чергу полягають у відсутності необхідності 

очікування офіціанта для оформлення замовлення, виключаючи помилки. Для цього на 

панелях розміщується меню закладу з простою навігацією, що дозволяє не тільки отримати 

повну інформацію про страву, а також внести уточнення щодо її приготування, яке 

передається на кухню. До використання також доступні сервіси погоди, соціальних мереж та 

ігор, кнопка виклику офіціанта і можливість розрахуватись за рахунок безконтактним 

способом.  

Головні переваги впровадження інтерактивних технологій за факторами:   

- збільшення прибутку (збільшення середнього чека, кількості відвідувачів, 

скорочення витрат на залучення клієнтів за рахунок унікальності ресторану, відмова від 

друкованих меню та інших презентаційних матеріалів);   

- поліпшення сервісу (отримання в один дотик інформації про страву (склад, 

калорійність, рекомендовані напої), миттєве замовлення, управління атмосферою і т.д.);   

- додатковий дохід (можливість збільшення середнього чека, через новий формат 

ресторану, розміщення реклами);   

- операційна діяльність (повний контроль, скорочення часу – замовлення надходить 

миттєво, швидкість обслуговування).   

За даними компанії-розробника інтерактивних столів для закладів ресторанного 

господарства Kodisoft, їх термін окупності становить до 1 року, що пояснюється такими 

причинами:   

- збільшення продажів на 32% шляхом продажу більшого об’єму їжі та  напоїв 

завдяки яскравому оформленню і представленню страв;   

-  скорочення  витрат  за  рахунок  залучення  меншої  кількості  персоналу.  

Наприклад, для ресторану на 100 посадочних місць у середньому потрібно 8-9 

офіціантів, а в інтерактивних закладах – лише 2-3,  що дозволяє надати і гарний сервіс, і 

досягти вищого економічного ефекту при меншій взаємодії. Це пояснюється тим, що на 

сучасному ринку конкурентна боротьба змушує заклади підвищувати якість обслуговування.  

Для порівняння, 15 років тому один незадоволений гість не міг вплинути на діяльність 

закладу, в той час як сьогодні навіть один негативний відгук може мати негативні наслідки. 

А тому прихильність гостя з роками тільки набуває цінність [5]. 

Отже, головне завдання при відкритті закладу – створити правильну атмосферу, 

організувати роботу кухні і забезпечити високоякісним сервісом. Все це можна досягти 

завдяки інтерактивним технологіям, які роблять заклад високотехнологічним та сучасним. 
 

Список використаних джерел: 

 

1. Кирилюк І. М. Стратегічні перспективи готельно-ресторанного бізнесу в Україні: досвід, проблеми 

та інновації / Кирилюк І. М. // “Стратегічні перспективи готельно-ресторанного бізнесу в Україні: досвід, 

проблеми та інновації”. – 2019. – С. 17 – 18. 

2. Кожухівська Р. Б. Напрями застосування інформаційних технологій у комунікаційних стратегіях 

українських туристичних підприємств і підприємств індустрії гостинності. Бізнес Інформ. 2015. № 10. С. 219 

– 224. 

3. Restaurant Technology in 2017, Toast. 2017. 40 c.  

4. 4.Restaurant Industry Factbook. National Restaurant Association, 2019. URL: 

https://restaurant.org/Downloads/PDFs/Research/SOI/restaurant_industry_fact_sheet_2019.pdf  

5. Ресторан майбутнього: українець Дмитро Костик створює глобальну мережу закладів з 

інтерактивними столами URL: https://ain.ua/2015/03/19/ restoran-budushhego-ukrainec-dmitrij-kostik-sozdaet-

globalnuyu-set-zavedenij-s- interaktivnymi-stolami. 

 



53 
 

Гуменюк. В. Р.  

здобувач вищої освіти ступеня бакалавр 

ОПП “Фіскальне та митне адміністрування“ 

спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування“ 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Мединська Т. В. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ПОДАТКОВІ НОВАЦІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

 

З початком війни в Україні державою обрана податкова політика стимулювання 

економіки на цей період, відповідно з’явилась потреба в зміні податкового законодавства, які 

були затверджені з метою зменшення податкового навантаження на вітчизняний бізнес. Це 

було здійснено з метою підтримки роботи підприємств, оскільки частина виробництва в 

країні була призупинена через перебування в зоні бойових дій або знищена російськими 

військами. 

Під час війни багатьом податковим адміністраціям України довелося закрити офіси та 

майже повністю або частково перейти на дистанційну роботу, що вплинуло на діяльність 

податкових органів, оскільки деякі адміністрації не могли вести звичайну роботу в усіх 

сферах, включаючи труднощі у роботі з паперовими повідомленнями та формами, фізичні 

перевірки, контакти з платниками податків та деякі аспекти обслуговування ІТ систем. Тому, 

враховуючи попередній досвід роботи податкових органів та платників податків під час 

пандемічної кризи було запропоновано податковим адміністраторам взяти на себе нові 

функції щодо надання підтримки, включаючи фінансову допомогу платникам податків від 

імені державного уряду [1, с. 94]. 

Воєнний стан вимагає швидкої адаптації податкового законодавства до нових реалій, 

тому вже на початку війни парламент прийняв зміни до податкового законодавства, які 

відображені в Податковому кодексі України. Тому на даний момент були прийняті такі 

нормативно-законодавчі акти з новими податковими умовами: 

 7 березня 2022 року набрав чинності Закон № 2118-ІХ [2], який передбачає 

зупинення перебігу строків, визначених податковим законодавством, мораторій на всі види 

перевірок, звільнення від відповідальності за порушення податкового законодавства; 

 17 березня 2022 року набув чинності Закон № 2120-IX [3], який доповнює та 

уточнює зміни, які набрали чинності від 7 березня: дозволяє певні види податкових 

перевірок, пропонує пільги з єдиного податку, уточнює особливості застосування 

податкових пільг для благодійників, визначає особливості формування податкового кредиту 

та реєстрації податкових накладних.  

Зміни в мораторії податкових перевірок передбачають, що на період воєнного стану 

перевірки не розпочинаються, а розпочаті зупиняються, це правило не стосується: 

- камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків,  до яких подано 

заяву про повернення суми бюджетного відшкодування; 

- фактичних перевірок.  

Водночас надані пільги платникам єдиного податку [4]: 

- з 1 квітня 2022 року до кінця воєнного стану ФОПи, платники єдиного податку 

першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок; 

- для платників єдиного податку третьої групи ставка єдиного податку на період 

воєнного стану становить 2%; 

- платники третьої групи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання 

податкової звітності з ПДВ, операцій з постачання товарів, робіт та послуг на території 

України.  

З 1 квітня 2022 року платниками єдиного податку 3 групи можуть бути ФОП-и та 

юридичні особи, з обсягом щорічного доходу не більше 10 млрд грн. До них не 
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застосовуються обмеження щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, але платниками цієї групи не можуть бути:  

- суб’єкти господарювання, які здійснюють проведення азартних ігор, лотерей, обмін 

валюти а також виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів чи видобуток, і 

реалізацію корисних копалин; 

- страхові брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі 

товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, 

інвестиційні фонди; 

- реєстратори цінних паперів;  

- відокремлені підрозділи юридичної особи, які не є платником єдиного податку;  

- фізичні та юридичні особи - нерезиденти.  

Закон №2142-ІХ [5] передбачає можливість місцевому самоврядуванні приймати рішення 

по наданню пільг без процедур передбачених законом. З 1 квітня 2022 року на території України 

звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів на митну територію України. 

На нашу думку, зміни в умовах оподаткування на період війни були корисними і 

здійснюють в більшій мірі позитивний вплив на економіку та бізнес, однак, зміна умов та 

податкових ставок призведе до спаду податкових надходжень до бюджету країни, оскільки 

сплата податків значно зменшиться. Держава докладає значних зусиль, щоб запустити 

економіку незважаючи на постійний тиск від окупантів, а спрощення ведення бізнесу стало 

важливим кроком для функціонування національної економіки під час війни. 
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Зовнішньоторговельна політика тлумачиться як: 

– складова частина зовнішньоекономічної політики, спрямована на розвиток і 

регулювання торговельних відносин з іншими країнами світу і (або) їх угрупованнями з 

метою зміцнення позицій країни і її бізнесу на світовій економічній арені. 

Зовнішня торгівля має важливе значення у формуванні тенденцій економічної 

динаміки України, тому зусилля щодо її регулювання і надалі посідатимуть вагоме місце у 

системі заходів щодо подолання кризових явищ та посткризового відновлення економіки. 

Місце експорту в формуванні економічної динаміки є значним, а отже він має перетворитися 

на чинник структурної перебудови вже у коротко- та середньостроковій перспективах. 
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Безсумнівно, що перспектива інтеграції в єдиний ринок ЄС є найкращим шансом для 

України модернізувати та сприяти економічному зростанню. Зовнішня торгівля є одним з 

найважливіших джерел наповнення державного бюджету України. Розвиток 

зовнішньоторговельних відносин України та ЄС відкриває нові можливості реалізації 

економічного потенціалу країни та створення низки позитивних ефектів для стимулювання 

внутрішнього виробництва. В останні роки намітилася тенденція до посилення економічної 

співпраці між Україною та ЄС. Про це свідчить динаміка зовнішньоторговельної діяльності.  

Україна вже підписала економічну частини Угоди про Асоціацію з ЄС, але можуть 

виникнути як позитивні, так і негативні ефекти для економіки України. Угода про асоціацію 

між Україною та ЄС – це найбільш масштабний пакет домовленостей в історії незалежної 

України. На даний час завдяки Угоді про вільну торгівлю Європейський Союз є провідним 

торговельним партнером України. Для України торговельні відносини з ЄС – це додатковий 

крок до входу в Євросоюз та можливість відкрити для себе нові ринки[1].  

Для країни загалом можна виділити переваги від запровадження стандартів і вимог 

Європейського Союзу, що дає змогу виробляти якісніші вітчизняні товари. Відповідно 

підвищення якості товарів на внутрішньому ринку сприяє міжнародній 

конкурентоспроможності української продукції, що створює потенціал для нарощування 

обсягів експорту не лише до ЄС, а й до інших країн світу. 

Загалом переваги від впровадження зони вільної торгівлі з ЄС: 

- зниження митних бар’єрів; 

- вирівнювання умов ведення бізнесу між Україною та ЄС через гармонізацію 

законодавства. Відповідно, з’являється конкуренція у зближених правових середовищах між 

українським бізнесом і бізнесом ЄС та відбуваються зміни у функціях і роботі деяких 

регуляторних органів України з метою наближення до стандартів регулювання ЄС; 

- альтернативний ринок з огляду на ускладнення доступу на традиційні ринки; 

- спрощення залучення технологічних та інноваційних рішень з країн ЄС; 

- надання безмитних квот (TRQ) на ввезення продукції до ЄС за окремими позиціями. 

Перевагами для споживачів будуть: широкий асортимент продукції та знижені ціни, зросте 

конкуренція між виробниками та продавцями; якісніша продукція на внутрішньому ринку 

України; збільшиться кількість робочих місць, збільшаться інвестиції в Україні; підвищення рівня 

соціальної захищеності, соціального забезпечення, екологічних вимог тощо. 

Для сприяння нарощуванню обсягів експорту української продукції до ЄС необхідно 

поліпшити адміністрування торговельних операцій між Україною та ЄС шляхом зменшення 

витрат вітчизняних експортерів при поставках товарів до ЄС, збільшення розміру квот, 

відстоювання інтересів українських експортерів продукції в інституціях ЄС і зменшення 

поставок некритичного імпорту. 

Зона вільної торгівлі, з одного богу, розширює доступ українських товарів та послуг 

до потужного ринку ЄС, полегшує доступ європейських інвестицій в Україну. Однак, з 

іншого боку, полегшений доступ імпорту високоякісних товарів і послуг з ЄС в Україну 

створює додаткову конкуренцію українським виробникам. 

До негативних наслідків та певних труднощів у створенні зони вільної торгівлі можна 

віднести таке: адаптація та зміни в актах законодавства потребують залучення коштів; 

витіснення малого і середнього бізнесу через конкуренцію, а також великі затрати як із 

держбюджету, так і з боку субʼєктів малого та середнього бізнесу на модернізацію 

виробництва; зростуть витрати виробників через підвищення якості відповідності до 

стандартів; збільшиться конкурентний тиск для певних галузей на внутрішньому ринку, що 

може призвести до їх зникнення; через збільшення експорту сировини та напівфабрикатів 

зросте негативне сальдо торгівлі. 

Одним з перспективних шляхів може бути посилення орієнтації на експорт не тільки 

сировини, а й продукції з високою доданою вартістю, виробленої харчовою і переробною 

промисловістю. Також перспективи подальшого торговельного співробітництва з ЄС 
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полягають в якомога скорішому переході на європейські стандарти та проведенні 

структурних економічних реформ на засадах інноваційного розвитку[2].  

У цілому Україна стоїть на правильному шляху до інтеграції в міжнародний 

торговельний простір та здобуття в ньому найбільш вигідного для себе становища. У разі 

подальшого просування принципів вільної торгівлі та помірного використання захисних 

заходів Україна зможе й надалі нарощувати експорт, поліпшувати внутрішнє виробництво та 

економічний стан країни у цілому. 
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Протягом останніх років вітчизняна зовнішня торгівлі аграрною продукцією 

демонструє значне зростання та зміни у товарній й географічній структурі експортно-

імпортних операцій. В основі позитивних трендів – приєднання України до Зони вільної 

торгівлі ЄС, зміна товарної структури торгівлі внаслідок відходу від ринків Росії, залучення 

іноземних інвестицій у дану галузь. Разом з цим, навіть зважаючи на значний аграрний 

потенціал нашої країни у світовому масштабі (враховуючи кількісні і якісні характеристики 

земель сільськогосподарського призначення), Україні не вдалось стати глобальним лідером у 

світовій торгівлі продукцією АПК. Посилення монокультурного характеру аграрного 

виробництва має наслідком досягнення лідерства на світовому ринку лише за окремими 

товарними групами (насамперед зернових культур, кукурудзи, соняшникової олії). 

Вітчизняний експорт та імпорт АПК формується за рахунок чотирьох товарних груп: 

1) живі тварини, продукти тваринного походження; 2) продукти рослинного походження; 3) 

жири та олії тваринного або рослинного походження; 4) готові харчові продукти. Україна є 

нетто експортером аграрної продукції, тобто її експорт значно перевищує імпорт. Найбільш 

суттєвий негативний вплив на вітчизняний експорт аграрної продукції (по всіх чотирьох 

товарних групах) протягом останніх років мали: світова фінансова криза 2009 р. (падіння 

аграрного експорту на 12,1 % порівняно з попереднім роком); економічна рецесія на 

європейському континенті у 2013 р. (на 4,8 %); збройна агресія на Сході України і втрата 

частини російського ринку у 2014 та 2015 рр. (падіння відповідно на 2,1 % та 12,6 %). 

Як свідчать дані Державної служби статистики, Україна найбільше експортує такі 

аграрні продукти, як зернові культури (19,1 % від загальних обсягів українського експорту), 
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жири та олії рослинного та тваринного походження (11,7 %), насіння та плоди олійних 

культур (3,7%), залишки і відходи харчової промисловості (3,2 %). Отже, можна 

стверджувати, що вітчизняний експорт продукції АПК базується на продукції рослинництва, 

носить переважно монокультурний характер і в його структурі здебільшого переважають, 

нажаль, продукти з низьким рівнем доданої вартості. В структурі українського аграрного 

імпорту домінують готові харчові продукти (5,5 % від загальних обсягів українського 

імпорту товарів). Серед лідерів українського аграрного імпорту можна виокремити такі 

товарні групи, як їстівні плоди та горіхи (1,5 %), риба і ракоподібні (1,3 %), алкогольні та 

безалкогольні напої (1,1 %), тютюн та промислові замінники тютюну (1,0 %). Загалом у 

вітчизняній торгівлі аграрною продукцією спостерігається позитивне сальдо торговельного 

балансу (+15,681 млрд дол. США), хоча в окремих товарних групах (продукції тваринництва 

та продукції харчової промисловості) має місце від’ємне сальдо. 

Звернемо увагу, що у 2020 р., навіть незважаючи на світову пандемію COVID-19, 

сукупний аграрний експорт України не знизився, а залишився практично на рівні 

попереднього року (зріс на 0,2%). При цьому обсяги експорту продукції тваринництва та 

рослинництва зменшилися відповідно на 7,0 % та 8,0 %, а експорту жирів та олії і готових 

харчових продуктів – зросли відповідно на 21,4 % та 4,4 %. Це при тому, що загальний 

український експорт скоротився у 2020 р. на 1,7 %, а імпорт – на 10,6%. Це свідчить про 

порівняно високий рівень стійкості аграрного сектору під час глобальних криз, стабільний 

зовнішній попит на дану продукцію порівняно з іншими експортними товарними групами, 

важливість вітчизняного АПК для формування валютних надходжень в країну. 

Підсумовуючи зазначимо, що одним важливим пріоритетом розвитку вітчизняного 

аграрного експорту є розширення його асортименту, особливо у нішах органічної та крафтової 

продукції, яке доцільно здійснювати на основі аналізу комплементарних зарубіжних ринків. Такий 

напрям є досить перспективним, оскільки на ринках зарубіжних країн формується значний попит 

на органічну та крафтову продукцію, який не задовольняється за рахунок внутрішніх виробників. 

А Україна, як відомо, має значний потенціал вирощування органічної продукції у світових 

масштабах. У цьому контексті перспективним також є розширення вітчизняного експорту 

продукції харчової промисловості, зокрема з низьким рівнем цукру, безглютенової продукції, 

продуктів здорового харчування тощо.   
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Життя людини в сучасному світі постійно пов’язане з отриманням, збереженням, 

накопиченням, поширенням, вивченням інформації. Інформація стає дедалі більш важливою 

у сучасному світі. Даному процесу сприяє глобалізація та перехід до інформаційного 

суспільства. Інформаційна незалежність та інформаційний суверенітет виступають 

пріоритетними інтересами будь-якої держави [1]. У наш час жодна з країн не в змозі 
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захистити себе та своїх громадян використовуючи тільки військові операції. Таким 

чином необхідно використовувати усі форми засобів протиборства, включаючи й 

інформаційно-психологічні.  

Інформаційно-психологічні операції передбачають вплив певної інформації або 

сигналів на свідомість особи і населення для внесення змін у їх поведінку, емоції або 

світогляд, а також з метою формування поведінки влади, організацій, груп та окремих осіб.   

У табл. 1 зазначені суб’єкти проведення інформаційно-психологічних операцій. 

Таблиця 1  

Основними суб’єктами проведення інформаційно-психологічних операцій є: 
Держави 

Спецслужби іноземних держав та їх агентура 
Засоби масової інформації (іноземні та підконтрольні вітчизняні) 

Неурядові організації (іноземні й підконтрольні вітчизняні) 
Інтернет - ресурси 

Аналізуючи таблицю 1  бачимо, що в структурі інформаційно-психологічних операцій 

основними субʼєктами є держави, політичні лідери, засоби масової інформації тощо. ІПСО 

можуть бути спрямовані проти населення або ж окремих соціальних груп. Крім того можуть 

нести вплив на інформаційно-технічну інфраструктуру, але для більш ефективного впливу – 

на свідомість і поведінку людей [2]. 

 Експерти зазначають, що при здійсненні інформаційно-психологічних операцій мас-

медіа займають особливе місце. Сьогодні суспільство та особистість за умов наростання 

пресингу глобальних інформаційних мереж стають предметом маніпуляцій. Створюються 

принципово нові мас-медіа – “полімедіа”, які поєднують різноманітні засоби масової 

комунікації в єдиний інформаційний ресурс, коли одна й та ж інформація у різному вигляді і 

за різних умов подається в онлайн-режимі в Інтернеті на вебсайті та в анонсах на телеканалі, 

у ТВ-новинах, у вигляді статті в газетах та аналітичного огляду в спеціалізованому журналі, 

що загалом надає більші можливості впливу на масову свідомість [3]. Інформаційно-

психологічної операції відбувається в кілька етапів, де кожний етап має свою схему (табл.2). 

Таблиця 2 

Етапи інформаційно- психологічних операцій 
Етап планування. На цьому етапі відбувається планування операції 

Інформаційний. На цьому етапі необхідно вибрати або створити  подію (можливо, й псевдоподію) 
Інформаційна розкрутка.  Цей етап є основною частиною будь-якої  інформаційно-психологічної 

операції  
Етап завершення. На цьому етапі забезпечується плавне завершення психологічної операції або 

пропагандистської кампанії після досягнення поставлених цілей або внаслідок форс-мажорних обставин 

Аналізуючи табл. 2  бачимо, що основними етапами інформаційно-психологічних 

операцій є етап планування, інформаційна розкрутка, завершення операції. Важливим 

моментом є проведення пропагандистської кампанії, досягнення поставлених цілей. 

Отже,  інформаційно-психологічні операції можуть спрямовуватися на придушення, 

знищення, дезорганізацію, дезорієнтацію, дезінформацію, суспільства, групи, тощо. Вона 

може порушувати психічне здоров’я, спонукати до спонтанних, немотивованих, агресивних 

чи антисоціальних дій, спричиняти тимчасові чи незворотні зміни в свідомості особистості, а 

то й повне її самознищення. Добре організовані інформаційно-психологічні операції є 

важливим знаряддям запобігання війні, а у випадку її розвʼязання – одним з елементів 

ведення. Вони здатні вплинути на морально–психологічний стан населення й особового 

складу військ противника, нейтральних і дружніх держав, хід і результат війни в цілому. 
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Інвестиції посідають значне місце в економіці, оскільки без них забезпечення стабільного 

розвитку економіки та стійке економічне зростання є неможливим. Активний інвестиційний 

процес характеризує економічний потенціал країни взагалі, спонукає до зростання життєвого 

рівня населення. Економічна діяльність окремих суб’єктів господарювання залежить переважно 

від обсягів та форм залучених інвестицій. В умовах глобалізації та жорсткої конкурентної 

боротьби підприємства особливу увагу повинні приділяти інноваційній моделі розвитку, перехід 

до якої неможливий без залучення інвестицій. 

Від ефективності організації інвестиційного процесу зовнішньо економічної діяльності 

підприємства значною мірою залежить успішна реалізація завдань соціально-економічного 

розвитку. Активізація інвестиційного процесу сприятиме подоланню міжрегіональних 

диспропорцій. Правильний вибір проєкту для інвестування – може забезпечити досить високий і 

постійний рівень доходу для інвестора. Інвестиційний проєкт може бути реалізований у тих 

регіонах, де для цього є найкращі умови. Найперше, що має зробити досвідчений інвестор – 

оцінити інвестиційну привабливість регіону. Даний показник відображає ступінь економічного, 

законодавчого, політичного, соціального і фінансового розвитку галузі інвестування. Цю 

привабливість визначає напрямок потоків інвестицій, руху інтелектуальних ресурсів, рівень 

інфляції, а також багато інших економічних чинників інвестиційної привабливості. На 

формування сприятливого інвестиційного клімату впливає процес збільшення обсягів 

вітчизняних та іноземних інвестицій. 

Гармонійний розвиток економіки країни, особливо в період активного реформування, 

потребує значних обсягів інвестиційного забезпечення, фінансування. Враховуючи суттєво 

обмежений внутрішній потенціал інвестування, потрібно розробляти ефективні та дієві методи 

залучення зовнішніх (іноземних) інвестицій. При чому не лишень ставити кінцеві цілі в самому 

залученні іноземних інвестицій, але й вмілому їх використанні. Національна економіка нашої 

країни досить довгий період перебуває в незадовільному стані, який погіршився через глобальну 

проблему пандемії у 2020-2021 рр.  

Незадовільний стан економіки країни є пов’язаним із дефіцитом фінансування 

промислових підприємств, держави тощо. А пропозиції щодо комплексного модернізування 

промисловості, енергетики підвищення рівня бізнес - клімату (зокрема й інвестиційного),  

забезпечення гармонійного економічного розвитку, підвищення життєвого рівня населення в 

більшості випадків так і залишаються виключно декларативними. Реформування лишень 

призводить до постійного погіршення через власну незавершеність, некомпетентність 

реформаторів, відсутність справді дієвих механізмів із удосконалення та корумпованості верхніх 

ешелонів влади країни. Одним із чинників негативних тенденцій виступає обмеженість 

фінансування.  

Перед українськими підприємствами, організаціями як ніколи раніше постало питання 

розроблення та втілення новітніх ідей, дієвих методів залучення інвестицій (покращення рівня 

інвестиційного забезпечення) у поєднанні із диверсифікуванням фінансових ризиків [1].   
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Інвестиційне забезпечення промисловості, інших галузей України (зокрема й 

інноваційних процесів у них) перебуває на сьогодні у постійному стані недостатності. Це 

негативно впливає на рівень конкурентоспроможності всієї національної економіки. 

Задля підвищення рівня ефективності інвестиційного забезпечення промислових 

підприємств нашої країни їм потрібно розробляти та використовувати комплексну модель 

гармонійного розвитку системи залучення перш за все іноземних інвестицій  (оскільки 

потенційні можливості іноземного інвестування є значно більшими у порівнянні із 

внутрішніми/національними).  

Оскільки статична (не динамічна, та що не розвивається, враховуючи зміни 

внутрішнього, зовнішнього середовищ) модель не зможе вчасно реагувати на виклики та 

можливості внутрішнього та зовнішнього середовища підприємств.  

Цікавим трактуванням розвитку системи залучення прямих іноземних інвестицій на 

українські підприємства виступає дослідження Бирки М. І. [2, с. 156-158]. Зокрема було виділено 

3 “самобутні властивості: “закономірність змін” (проявляють лиш позитивний характер); 

“незворотність” (забезпечує процеси подальшого функціонування системи); “спрямованість” 

(задає напрямки динамічності задля досягнення поставлених цілей” [2, с. 155-158].  

Гармонійним розвитком системи залучення іноземних інвестицій підприємствами 

являється процес послідовних змін стану самої системи,  що реалізовується в часові періоди та 

передбачатиме обов’язкове адаптування системи до внутрішнього/зовнішнього середовища за 

євроінтеграційних умов [2, с. 155-156].   

Здатність системи залучення іноземних інвестицій підприємствами переходити від 

одного зі станів до іншого передбачатиме встановлення закономірностей, що спричиняють 

перехід, за рахунок якого проявлятиметься гармонійний розвиток системи [2]. 

На основі результатів проведених досліджень нами пропонується комплексна модель 

залучення іноземних інвестицій в українські підприємства в євроінтеграційних умовах: 

1. Розроблення, формування і затвердження бізнес-ідеї підприємства. 

2. Аналізування та врахування чинників/факторів впливу зовнішнього/внутрішнього 

середовища на залучення іноземних інвестицій. 

3. Обґрунтування доцільності залучення іноземних інвестицій. 

4. Розроблення, аналізування інвестиційного проекту (ів). 

5. Розроблення та реалізування плану заходів із підвищення рівня інвестиційної 

привабливості проекту, враховуючи євроінтеграційний досвід. 

6. Моніторинг інвесторів з урахуванням досвіду країн ЄС. 

7. Розроблення інвестиційної документації для різних стадій переговорів із 

потенційними інвесторами. 

8. Проведення переговорів з потенційними іноземними інвесторами. 

9. Налагодження взаємодії з потенційними іноземними інвесторами. 

10. Підписання меморандуму про наміри між потенційним інвестором і підприємством. 

11. Ухвалення інвестиційних рішень, підписання угод. 

12. Реалізування інвестиційних угод. 

13. Оцінювання рівнів ефективності інвестиційних угод. 

Послідовне виконання кожного із етапів сприятиме досягненню поставлених 

підприємством цілей щодо власного інвестиційного забезпечення. 

Отже, з приростом рівня інвестиційного забезпечення (передусім за рахунок іноземних 

інвесторів) українських підприємств підвищуватимуться їх показники результативності, 

створюватимуться також передумови для формування вже власних джерел для подальшого 

інвестування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ  

 

Збільшення обсягів кредитування в Україні розглядається чинником зростання ВВП і 

промислового виробництва, експорту та інвестицій, а також заробітної плати [2, с. 176-183]. 

Втім, немає відчутного збільшення обсягів кредитування (рис. 1а), попри те, що банківська 

система готова до збільшення кредитного портфеля [1]. Збільшенню обсягів кредитування 

перешкоджають висока доходність практично безризикових операцій з державними цінними 

паперами, а також брак якісних позичальників і прибуткових інвестиційних проектів [3, 

с. 42-49]. У минулому називався ще один чинник  відсутність належної ресурсної бази, але 

за останні роки таке пояснення втратило актуальність, адже обсяги депозитів істотно 

перевищують попит на кредитні ресурси (рис. 1).   

 

 
а) обсяги кредитування;    б) обсяги депозитів;  

Рис. 1. Обсяги кредитування і депозитів банківської системи (трлн грн), 20102022 рр. 
 Примітка: рівноважний тренд отримано за допомогою фільтру ХодрікаПрескотта.  

 Джерело: Національний банк України (www.bank.gov.ua) 
 

Обсяги кредитування поступово зростали в 2010-2013 рр., потім відбулося відчутне 

збільшення цього показника за рахунок перерахунку вартості валютних позик після стрімкої 

девальвації гривні (подібне короткочасне зростання трапилося ще раз у 2015 р.), але загалом 

до середини 2018 р. обсяги кредитування знижувалися. Локальне відновлення обсягів 

кредитування тривало до початку 2020 р., але надалі поновилася спадна тенденція. Аналіз 

рівноважного тренду виявляє стабілізацію обсягів кредитування в період 2015-2022 рр. на 

рівні приблизно 1 трлн грн. Фактичні обсяги наданих кредитів були меншими від 

рівноважного тренду в 2017-2018 рр., зі середини 2019 р. маємо циклічний бум, тоді як зі 

середини 2021 р. спостерігається чергова спадна фаза.  

Особливої уваги вартує те, що стагнація кредитного процесу спостерігається на тлі 

прискореного зростання депозитів банківської системи (рис. 1б). Очевидно, що ресурсна база 

вітчизняних банків перестала бути обмежуючим чинником для процесу кредитування. 

Співвідношення “депозити/кредити”, що характеризує забезпеченість банківської системи 

кредитними ресурсами, було недостатнім до початку 2014 р., хоча обсяги депозитів зростали, 

в 2015-2016 рр. знову погіршилося, але надалі почало поступово поліпшуватися. Проте від 

початку 2020 р. обсяги депозитів перевищують обсяги кредитування, причому з тенденцією 
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до відчутного підвищення співвідношення “депозити/кредити”. Станом на початок 2022 р. 

обсяги депозитів перевищують обсяги кредитування майже на 50%.  

 

 
Рис. 2. Співвідношення “депозити/кредити”, 20102022 рр. 

Джерело: власні розрахунки за даними НБУ (www.bank.gov.ua) 
 

Проведене дослідження зайвого разу підтверджує гіпотезу, що стагнація кредитного 

процесу в Україні пояснюється головним чином недостатнім попитом на позики у приватному 

секторі. Такий висновок стає переконливішим за даними 20202021 рр., коли обсяги депозитів 

банківської системи почали перевищувати обсяг наданих кредитів. Відповідно існують 

можливості для істотного здешевлення та значного розширення обсягів наданих кредитів.  
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ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ  

 

Складовими загального потенціалу підприємства є виробничі, фінансові та трудові 

ресурси, що потребують дієвих інструментів для їх ефективного управління. Одним із таких 

інструментів виступає економічний аналіз, спрямований на вирішення різного роду проблем та 

досягнення певного результату. На початку свого розвитку економічний аналіз був пов’язаний 

переважно з обліком та статистикою, але з поглибленням економічної роботи на підприємстві 

виникла необхідність щодо виділення аналізу як окремої системи знань, призначеної для вивчення 

господарських процесів та їх взаємозв’язків. 

Як відомо, економічний аналіз, як наука, представляє собою систему “спеціальнихˮ знань, 

яка пов’язана з: 1) дослідженням економічних процесів та їх взаємозв’язків; 2) науковим 

обґрунтуванням бізнес – планів та об’єктивним оцінюванням їх виконання; 3) виявленням 
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позитивних та негативних факторів; 4) розробкою заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності господарювання.  

У сучасних умовах економічний аналіз є системою основного ресурсу постіндустріальної 

економіки, тобто невід’ємним елементом у діяльності підприємств. За його допомогою формують 

інформацію для прийняття виважених управлінських рішень щодо підвищення ефективності 

функціонування та можливих напрямів розвитку підприємств. 

Економічний аналіз зараз є вагомим інструментом в оптимізації: облікової, податкової, 

інвестиційної, кредитної та маркетингової політики підприємств. Однак, значна кількість 

підприємств на даному етапі не реалізовує можливості економічного аналізу для вирішення 

вищезазначених проблем.  

Зміни, які відбуваються в сучасних умовах, висувають нові вимоги щодо теоретичних 

основ, методики та організації економічного аналізу. Відповідно, з’являються нові види, прийоми 

та методи аналізу.  

З огляду на те, що сьогодні значно розширюється коло споживачів інформації, яка 

формується в системі економічного аналізу, актуальною є його трансформація на 

методологічному рівні – зміна існуючих інструментів та формування нових; на суб’єктному – 

розвиток професійних компетентностей аналітика, формування етичних положень та зміна його 

місця в системі управління та об’єктному – дослідження об’єкту управління з позиції його 

властивостей, їх зміни та взаємозв’язку із іншими.  

В умовах глобалізації вітчизняні підприємства повинні адаптувати свою господарську 

діяльність до умов інвестиційно-інноваційного розвитку суспільства. За цих обставин 

актуалізується використання стратегічного, маркетингового та інституційного аналізу. 

Стратегічний аналіз дає змогу дослідити зовнішнє та внутрішнє середовище, сформувати місію та 

стратегічні цілі підприємства, які є підґрунтям вибору стратегії, спрямовується на вирішення 

довгострокових глобальних проблем. Маркетинговий аналіз, як складова частина економічного 

аналізу, спрямований на вивчення ринків збуту, попиту на продукцію, її конкурентоспроможність, 

формування цінової політики. Використання інституційного аналізу дозволяє оцінити 

організаційні, правові, політичні й адміністративні умови діяльності підприємства. 

Таким чином, у сучасних умовах економічний аналіз повинен розвиватися інноваційним 

шляхом. Як зазначає Норд Г. Л., “інноваційність науки економічного аналізу може відбуватися з 

трьома шляхами: по-перше, нові теоретико-методологічні та організаційні положення за 

існуючими об’єктами; по-друге, адаптація існуючих теоретико-методологічних та організаційних 

положення до нових об’єктів; по-третє, нові теоретико-методологічні та організаційні положення 

за новими об’єктамиˮ [1].  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Формування ціни за ринкових умов є важелем економічного механізму  

врівноваження попиту і пропозиції, що обслуговують всі стадії суспільного відтворення як 

основу подальшого процесу розвитку.  
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Ціна – це економічний інструмент, за допомогою якого вартість товару 

відображається в грошах та стає обʼєктом соціального розподілу. Аналіз сучасних проблем 

ціноутворення допоможе визначити невідповідності в українському ціноутворення та 

обґрунтувати шляхи підвищення його ефективності.  

 Теперішній стан економіки України має  контраст з тим, що відбувається в економіці 

розвинених країн. Варто розуміти, що Україна знаходиться на крутому переломі своєї історії 

і вже сьогодні необхідно опанувати мистецтво ринкового господарювання та 

використовувати його в економічних інтересах держави. 

В умовах ринку прийняття цінових рішень на підприємстві ускладнюється, що може 

бути пов’язано з існуванням низки проблем: 

 нестабільність законодавчої бази; 

 відсутність стратегічного підходу в ціноутворенні;  

 недосконалість інформаційного забезпечення процесу ціноутворення;  

 низький рівень оцінки факторів ціноутворення [1]. 

Важливою проблемою для підприємств у галузі ціноутворення є встановлення 

обґрунтованих ставок податку на додану вартість, акцизного податку та мита, які є видами 

непрямих податків. Ці податки спричиняють різке зростання ціни на продукцію і тим самим 

знижують її конкурентоспроможність на ринку. Підприємства опиняються у вкрай 

невигідному становищі. 

Забезпечення державою ефективної політики ціноутворення здійснюється за 

допомогою регулювання цін, системи оподаткування, вилучення частини доходів у 

виробників та споживачів, підтримки виробників і споживачів через системи дотації за 

допомогою прямих та непрямих методів.  

Суть прямих методів така: в умовах ринкової економіки підприємство-виробник 

самостійно встановлює ціни на свої вироби, однак при цьому воно має враховувати чинні 

державні законодавчі та нормативні акти. Пряме регулювання здійснюється в так званих 

галузях суспільного користування. Прямі методи регулювання переважають на етапі 

становлення ринку, недостатнього розвитку механізму його регулювання та в умовах 

економічної кризи.  

Непрямі методи державного впливу на ціноутворення переважають в умовах 

стабільної економіки, коли потенціал ринкового механізму регулювання діє на повну силу. 

Непряме регулювання досягається передусім через диференціацію рівнів оподаткування та 

кредитування, митну, акцизну політику тощо. Ці методи не мають безпосередньої дії, але 

сприяють уповільненню підвищення цін в масштабах економіки. Непрямі методи 

передбачають зміну кон’юнктури, встановлення оптимального співвідношення між попитом 

та пропозицією. Вони здійснюються у різних формах: від державних замовлень до 

регулювання витрат підприємств через встановлення норм і нормативів. 

 У процесі формування ефективного ціноутворення в Україні недостатньо опиратись 

на досвід і тенденції економічно розвинених країн. Так, досвід розвинених країн показує, що 

підвищення ефективності ціноутворення та стабілізація внутрішніх і зовнішніх цін 

забезпечується: 

 - простотою та зручністю системи оподаткування; 

 - мобільністю і гнучкістю податкової системи в умовах швидких соціально-

економічних змін; 

-обґрунтованістю фінансових потреб держави (фіскальна достатність податкової 

системи);  

- відповідністю податкової системи критеріям справедливості (прогресивне 

оподаткування, запобігання подвійному та багаторазовому оподаткуванню, мінімізація 

податкових пільг тощо) [2]. 

Необґрунтованим є й оподаткування одних податків іншими. Наприклад, з метою 

розширення податкової бази, обкладання мита й акцизу податком на додану вартість, які не 

мають відношення до новоствореної вартості. Внаслідок цього, податок на додану вартість 
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втрачає свій економічний сенс і практично перетворюється на податок з продажу певного 

виду багатократний податок з обороту. Отже, діючі непрямі податки й водночас елементи 

ціни товару мито, акциз і ПДВ як ціноутворюючі фактори суттєво підвищують рівень цін 

національної економіки, а сучасний адміністративно-правовий механізм формування ціни 

сприяє компенсації значного податкового тиску кінцевим споживачем товару. Зменшення –

податкового тягаря” в структурі ціни сприяло б її скороченню не менше ніж у 1,5 рази. 

Особливо це стосується підакцизних товарів.  

Ще одна проблема зумовлюється потребою подолання диспропорцій різних 

підприємницьких сфер. Так, необґрунтовані й неконтрольовані державою рівні 

рентабельності різних видів підприємницької діяльності (виробничої, посередницької, 

комерційної тощо) зумовлюють недостатні прибутки виробничої сфери національної 

економіки в Україні та, водночас, надприбутки інших сфер підприємницької діяльності. При 

цьому надмірні ціни просто вихолощують саме поняття споживчого попиту.  

Наслідками такої диспропорції є, по-перше, необґрунтоване підвищення цін значної 

кількості товарів національної економіки, яке суттєво знижує купівельну спроможність не 

тільки незабезпеченої частини суспільства та скорочує її споживчий попит, але й активно 

розширює цю частину суспільства, знижуючи загальний рівень життя активного 

працездатного населення, яке за інших умов могло б сформувати середній клас суспільства.  

Таким чином, аналіз проблем підвищення ефективності ціноутворення в Україні 

дозволяє виділити основні напрями реформування: вдосконалення податкової системи 

України, врахування інтересів виробників та споживачів та законодавче закріплення 

національної стратегії ціноутворення. 
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ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРСПЕКТИВ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВІЙНИ 

 

 В умовах, коли значна частина території України була тимчасово окупована або 

перетворена на поле бою, а решта зазнала менш тяжких, але все ж таки травмуючих 

потрясінь від військових руйнувань, країна багато втрачає в економічному плані. 

Гуманітарна катастрофа та бойові дії, що розгорнулися в кількох великих містах, призвели 

до масової внутрішньої та зовнішньої міграції.  

Люди, які раніше мали надійну роботу та житло, швидко поповнюють ряди соціально 

незахищених груп та потребують підтримки. Число загиблих продовжує зростати. У цьому 

дослідженні ми описуємо наявні дані про економіку України та намічаємо основні напрямки 

можливої економічної політики, включаючи боротьбу з кризою та підтримку економічної 

стійкості на найближче майбутнє.  
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Через обмеження в зборі статистичних даних під час війни точні дані про економічну 

активність практично відсутні, але прогнози дають Україні падіння ВВП у 2022 році від  

-10% (МВФ) до -35-40% (попередній прогноз українського уряду) за умови, що окуповані росією 

території не розширюватимуться, а активна фаза війни не триватиме довше за кілька місяців. 

Більшість аналітичних центрів, банків та рейтингових агентств проектують свої 

прогнози у цьому діапазоні. Ці цифри, хоч і не підтверджені офіційними даними, 

відповідають зниженню споживання електроенергії приблизно на 35% (опубліковано ДТЕК). 

Ділова активність в перші тижні війни призупинилася, і далі відновлюється дуже 

повільно. Понад половина компаній-членів Європейської бізнес-асоціації в Україні 

припинили або призупинили свою діяльність у воєнний час (57%) [1].  

Серед меншого бізнесу ситуація є схожою. За даними опитування КШЕ та Gradus, 

близько 39% компаній зупинили свою діяльність і ще 20% практично не працюють [2]. 

Обережне відновлення спостерігається з середини березня, коли компанії відновили роботу 

у відносно безпечних західних та центральних регіонах. Ця хвиля посилилася на початку квітня 

після звільнення від російських військ Київської, Чернігівської та Сумської областей.  

Експортні можливості сильно скоротилися у зв’язку з блокування російським флотом 

українських портів, бойовими діями, що розгорнулися у східному та південному регіонах, та 

масштабним логістичним колапсом. Міністерство економіки повідомило в прес-релізі про 

березневий експорт у розмірі $2,7 млрд (50% від лютневого обсягу) та імпорт у розмірі $1,8 

млрд (30% від лютневого обсягу). 

Чверть експорту склала залізна руда, тоді як експорт металів майже припинився. 

Експорт сільськогосподарської продукції знизився вчетверо порівняно з лютим [4]. 

Морська логістика (62% від загальної доларової вартості товарів, що експортувалися в 

2021 році) була фактично закрита блокадою морських портів з боку росії. Залізничні (12%) 

та автомобільні (23%) перевезення були серйозно ускладнені. Через масову евакуацію 

українців на західному кордоні утворилися автомобільні пробки і черги сягали 5-6 днів, 

численні внутрішні блок-пости затримували рух товарів, а українська залізниця була 

перевантажена евакуаційними поїздами, залишаючи лише невеликий простір для 

комерційних перевезень  

Імпорт скоротився не лише через логістичні проблеми та скорочення попиту, а й через 

заборону на некритичні імпортні операції, запроваджену Національним банком України, щоб 

уникнути волатильності валюти.  

Дозволявся імпорт лише “критичних товарів” із спеціального списку, а також операції 

держави. Хоча список “критичних товарів” поступово розширюється, у середньостроковій 

перспективі споживчий та інвестиційний попит залишиться дуже пригніченим, що не 

дозволить імпорту відновитись. У разі відсутності нової масштабної ескалації, у квітні 

ситуація з логістикою експорту має покращитись. 

Оскільки перша реакція пройшла, а хвиля евакуації схлинула, автомобільні дороги та 

залізничний транспорт мають стати доступнішими для експорту комерційних товарів. Проте 

вартість та тривалість логістики буде суттєво вищою порівняно з минулим роком.  

Дані інфляції, опубліковані Державною службою статистики, показують зростання 

споживчих цін у березні на 4,5% порівняно з лютим.  

У річному вираженні зростання цін, ймовірно, опиниться, швидше за все, у районі 15-

20%. Зараз зростання цін стримується адміністративними заходами, такими як регульовані 

ціни на пальне, газ, опалення та електроенергію, а також фіксованим обмінним курсом. З 

поступовим ослабленням обмежень дуже можливе зростання інфляції.  

Вона буде зумовлена цінами на пальне та енергію, зростанням виробничих витрат, 

дефіцитом деяких товарів, включаючи продукти харчування, що вироблялися раніше у 

південних регіонах України, а також суттєвим пом’якшенням грошово-кредитної політики, 

якого важко уникнути за нинішніх умов. Проте значне зниження споживчого попиту, 

спричинене масовою міграцією, падінням доходів та різкою зміною споживчих звичок, 

чинитиме суттєвий тиск на ціни.  
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Інвестиції заморожені. Нові інвестиції можуть бути пов’язані тільки з перебазуванням 

виробничих потужностей компаній (більше 1000 компаній подали заявки на участь у 

відповідній державній програмі), будівництвом житла для внутрішньо переміщених осіб та 

державними інвестиціями у відновлення окремих об’єктів інфраструктури. Вкрай високі 

ризики стримуватимуть значні приватні інвестиції у нові виробничі потужності чи 

модернізацію. Досвід Донецької та Луганської областей України, де російська агресія 

розпочалася у 2014 році, показує, що навіть за умов замороженого конфлікту без сильних 

стимулів та додаткових гарантій безпеки інвестиції навряд чи відновляться навіть у 

горизонті кількох років. 

Банківський сектор втратив значну частину своїх активів у регіонах, що постраждали 

від війни, а також, за попередніми оцінками кількох банків, 50-70% грошового потоку від 

кредитів (відсотки та погашення) [3].  

Проблеми з ліквідністю були успішно вирішені завдяки наданню НБУ бланкових 

кредитів рефінансування. До кінця війни було скасовано норми пруденційного регулювання 

(вимоги до капіталу, ліквідності, кредитного ризику). 

Знецінення валюти було незначним завдяки блискавичній реакції Національного 

банку України. Офіційний обмінний курс одразу після вторгнення було зафіксовано на рівні 

29,25 грн/дол. США, а негайна заборона на операції в іноземних валютах послабила тиск на 

гривню. Курс чорного готівкового ринку на початок квітня становив 31-33 UAH/USD, в 

межах 10% від офіційного. 

По закінченню війни, масштабна програма підтримки відбудови України має бути 

задіяна одразу, щоб Україні не довелося чекати на закінчення процедур вилучення 

російських активів. До того моменту український уряд та його партнери з громадянського 

суспільства матимуть хороші оцінки грошової вартості пошкоджень та втрат.  

На більш довгострокову перспективу значний вплив матиме надання Україні статусу 

кандидата на вступ у ЄС. Це стане якорем програми реконструкції та політик у цілому, а 

також зробить Україну більш привабливою для бізнесу та інвестицій. 
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ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 

В УПРАВЛІННІ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 

 

За умов розвинених ринкових відносин велика увага має приділятися належному 

управлінню розрахунковими операціями підприємства. Проблемним аспектом в сучасних 

умовах господарювання виступає несвоєчасне і неповне виконання суб’єктами власних 

зобов’язань, як наслідок – порушення домовленостей, що виникли між сторонами. 

https://eba.com.ua/pidtrymuyut-komandy-ta-armiyu-yak-pratsyuye-biznes-v-umovah-vijny/
https://eba.com.ua/pidtrymuyut-komandy-ta-armiyu-yak-pratsyuye-biznes-v-umovah-vijny/
https://forbes.ua/news/v-ukraini-35-%20biznesu-prizupinili-diyalnist-cherez-viynu-1-ne-planuyut-vidnovlennya-opituvannya-gradus-23032022-4950
https://forbes.ua/news/v-ukraini-35-%20biznesu-prizupinili-diyalnist-cherez-viynu-1-ne-planuyut-vidnovlennya-opituvannya-gradus-23032022-4950
https://finclub.net/ua/news/polovyna-ukraintsiv-perestaly-platyty-za-kredytamy.html
https://finclub.net/ua/news/polovyna-ukraintsiv-perestaly-platyty-za-kredytamy.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3449529-vidnoviti-eksport-v-umovah-vijni-skladno-ale-zittevo-neobhidno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3449529-vidnoviti-eksport-v-umovah-vijni-skladno-ale-zittevo-neobhidno.html
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Інформаційною складовою виступають операції, в результаті яких виникає дебіторська 

заборгованість, що спричиняє до негативного впливу на діяльність господарюючого 

суб’єкта.  

Під наявною дебіторською заборгованістю підприємства слід розуміти специфічну 

форму кредитування (товарний кредит) власних покупців. За своєчасним і повним 

погашенням дебіторської заборгованості у вигляді надходження грошових коштiв стоїть 

чітко організована система контролю керівним персоналом підприємства, яка має 

вiдповiдати фінансово-економiчним iнтересам пiдприємства, оскільки її результати 

неопосередковано впливають на стан лiквiдності  та платоспроможності досліджуваних 

субєктів господарювання. 

Для належного управління дебіторською заборгованістю та документального 

підтвердження її виникнення суб’єкти господарювання застосовують систему електронного 

документообігу. 

Електронний документообіг – це сукупність процесів зі створення, обробки, 

погодження, надсилання, отримання, а так само й зберігання електронних документів, що 

здійснюється в цифровому форматі. 

Процес електронного документообігу має своєю базою інтегровану електронну обробку 

обліково-аналітичної інформації, що полягає у формуванні первинних електронних документів, 

порядку обробки інформації, автоматизованого банку даних тощо.  

Електронний документообіг – це сукупність процесів зі створення, оброблення, 

відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання й знищення електронних 

документів, що реалізуються зі використанням перевірки цілісності і за необхідності зі 

підтвердженням факту одержання такого роду документів. 

Варто зауважити, що чинне законодавство містить й інші визначення електронного 

документообігу. До прикладу, відповідно до Наказу Державного комітету зв'язку та 

інформатизації України “Про затвердження Методики визначення належності бюджетних 

програм до сфери інформатизації” електронний документообіг – це є система програмно-

технічних, організаційних й нормативно-методичних засобів задля автоматизації роботи зі 

електронними документами на основі інформаційних технологій під час здійснення 

управлінських дій. 

На основі викладеного вище можна виділити ряд ознак електронного документообігу. 

До них можна віднести: 

- електронний документообіг передбачає єдність різноманітних процесів, що 

передбачають створення, трансформацію, надсилання й отримання, зберігання та знищення 

електронних документів; 

- електронний документообіг є системою як програмно-технічних, так і 

організаційних й нормативно-методичних засобів; 

- зазначені вище дії виконуються з використанням процедури перевірки цілісності 

таких документів; 

- процес електронного документообігу може вимагати підтвердження факту 

отримання такого виду документів; 

- одним із завдань електронного документообігу є автоматизація роботи з 

електронними документами.  

Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” передбачено, що первинні документи, складені в електронній формі, 

застосовуються у бухгалтерському обліку за умов дотримання вимог законодавства про 

електронні документи та електронний документообіг.  

В такому контексті варто звернути увагу на те, що відповідно до Закону України “Про 

електронні документи та електронний документообіг“, електронний документ є різновидом 

документу, інформація в якому є зафіксованою у формі електронних даних, включаючи і 

обов’язкові реквізити документа. Вказаний електронний документ може бути візуалізовано 

через електронні засоби та паперову форму. Слід зауважити, що суб’єкти господарської 

https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14?find=1&text=%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14?find=1&text=%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3#w2_2
https://zakon.rada.gov.ua/go/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/go/851-15
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діяльності наділені правами укладати у електронній формі договори із обов’язковим 

узгодженням предмета, ціни та строку дії договору. Зазначене вище свідчить про можливість 

застосування електронного документообігу в господарській діяльності підприємства в 

цілому та в системі обліку зокрема. 

Таким чином, електронний документообіг в управлінні дебіторською заборгованістю – 

це сукупність процесів зі створення, обробки, погодження, надсилання, отримання, а так 

само й зберігання електронних документів, що здійснюється в цифровому форматі стосовно 

суми заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. 

 

Ковпак Є. М.  

здобувач вищої освіти ступеня бакалавра, 

ОПП “Міжнародна економіка”, 

спеціальність “Економіка” 
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здобувач вищої освіти ступеня бакалавра, 
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АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В УКРАЇНІ ТА У СВІТОВІЙ 

ЕКОНОМІЦІ 

 

Побудова відносин України як приймаючої країни з ТНК має ґрунтуватися на таких 

умовах: діяльність ТНК необхідно аналізувати з позиції як позитивних, так і негативних 

наслідків; розробляючи регулятивні документи щодо діяльності ТНК, необхідно виходити 

насамперед із позиції національних інтересів країни і національної економічної безпеки; слід 

виважено підходити до напрямів інвестиційної активності ТНК в приймаючій країні, 

заохочуючи приплив іноземних інвестицій у галузі пріоритетного розвитку й обмежуючи – у 

стратегічно важливі для економічної безпеки країни сфери. 

Внесок транснаціональних корпорацій у світовий бізнес багатозначний і має кілька 

рівнів. По-перше, вони є найактивнішими учасниками сучасної форми світового розподілу 

праці і конкуренції на міжнародному рівні. У межах певних держав вони конкурують із 

місцевими компаніями або іншими міжнародними компаніями за ринки сировини і збуту, а 

також за місцеві дотації та інші пільги.  

Най масштабнішими транснаціональними корпораціями, що працюють на території 

нашої країни, є Coca-Cola, Daewoo, Sigma-Bleyzer, Western NIS Enterprise Fund, Macdonald’s 

Ukraine Ltd, Cargill PepsiAmericas і PepsiCo та Nestle, Procter & Gamble. 

Крім того, в Україні зафіксовано близько 7362 філій іноземних ТНК, водночас у світі 

загалом їх понад 800 000. Тобто на Україну припадає лише 0,9% їх загальної кількості [1]. 

Україна викликає особливий інтерес ТНК у тих галузях, в яких яскраво виражені 

конкурентні переваги щодо національних компаній. У 2021 р. найпривабливішим для ТНК та 

інвесторів із країн ЄС та США були такі сектори української економіки: харчова 

промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів (16,3% від загального обсягу 

прямих іноземних інвестицій); торгівля (15,0%); фінансова сфера (9,1%); машинобудування 

(8,6%); транспорт (7,6%); операції з нерухомістю (5,2%); фармацевтика та нафтохімічна 

промисловість (4,1%) [1].  

Сьогодні в Україні найбільша кількість ТНК представлена у переробній 

промисловості. За версією Forbes, за підсумками 2021 р. більшість із них була прибутковими 

(табл. 2.2). Найкращі фінансові результати отримали ТНК, що спеціалізуються на тютюновій 

та харчовій галузях промисловості, а саме: JT International, PepsiCo та Philip Morris. 
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Таблиця 1 

Фінансові результати ТНК в Україні за 2021 р. 

№ Корпорація Галузь 
Виручка за 2021 р., 

млн дол. США 

1 JT International Тютюнова 8203,7 

2 Philip Morris Тютюнова 6775,1 

3 Imperial Tobacco Тютюнова 5399,4 

4 Bunge Агропромислова 6723,7 

5 ViOil Харчова 4459,8 

6 Nestle Харчова 6728,5 

7 Shell Нафтогазова 5255,8 

8 Toyota Машинобудування 5477,6 

9 Procter&Gamble Хімічна 6833,1 

10 PepsiCola Харчова 7168,5 
 

Проведений аналіз діяльності ТНК в Україні за галузями економіки показав, що 

значна частина цих підприємств спеціалізується на торгівлі та ремонті, переробній 

промисловості, операціях із нерухомістю, будівництві. Тобто іноземні компанії не прагнуть 

вкладати кошти у високотехнологічні галузі, а більшість інвестицій спрямовують на 

торгівлю – сектор, який дає змогу швидко отримувати високі прибутки [2]. 

Світову економічну могутність сконцентровано в “руках” 100 найбільших ТНК 

(Microsoft, General Electric, Exxon Mobil, Wai Mart Stores, Citigroup, Johnson&Johnson, Royal 

Dutch/Shell, BP, IBM, Ford, Nestle, Phillip Morris). В цілому, у світі за даними UNCTAD, 

налічується близько 85 тис. ТНК з 810 тис. зарубіжних підрозділів. За останні 30 років 

кількість ТНК збільшилась у 12 разів, у яких задіяно більше як 75 млн. чоловік. При цьому 

на території промислово розвинених держав розміщується понад 80% материнських 

компаній і близько 33% філій, у країнах, що розвиваються, – відповідно 19,5% і майже 50%, 

у колишніх соціалістичних державах – приблизно 0,5% і 17 % [2]. 

Висновок : На розвиток інвестиційних процесів ТНК дедалі більше починає впливати 

глобальна технологізація економічної діяльності шляхом всепроникаючої інформатизації, 

цифровізації, мережевізації і роботизації традиційних фінансово-інвестиційних сервісів і 

бізнесів. Рушійною силою цього процесу є зростаюча зацікавленість ТНК в пошуку нових 

креативних інвестиційних пропозицій в глобальному середовищі, які дозволяють підвищити 

ефективність інвестицій. Такими можливостями нині володіє, насамперед, зростаючий 

фінансово-технологічний та інвестиційно-креативний сегменти глобальної економіки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ  
ФОНДІВ В УКРАЇНІ 

 

У наш час пенсійне забезпечення українських громадян являється великою 

проблемою. Податкові ставки є високими, а пенсійні виплати мізерними, що вказує на 

застарілість та неефективність системи.  
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Демографічна ситуація в Україні загострюється. Внаслідок старіння нації, згідно зі 

статистикою, до 2050 року осіб пенсійного віку буде вдвічі більше ніж працездатного 

населення. Щоб підвищити суму зборів до Пенсійного фонду чи зменшення рівня пенсій є 

створено інститут недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ), в якому основна роль 

належить недержавним пенсійним фондам (НПФ).  

Після ухвалення Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”  

зацікавленість людей до діяльності НПФ з кожним роком зростає. Про це свідчать дані з 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів 

 

Показники 2020р. 2021р. 

Загальна кількість учасників НПФ, тис 879,9  888,3 

Підписаних пенсійних контрактів, тис 81,9  92,4 

Кількість вкладників, тис 76,2  86,2 

Загальна вартість активів, сформованих НПФ, 
млн грн 

3392.8  3712,9 

Сума пенсійних виплат, млн грн 1002,4  1196, 2 

Сума пенсійних внесків, млн грн 2268  2496,7 

Джерело: [1] 

 

Недержавна пенсійна система відіграє надзвичайно важливу роль у забезпечені 

гідного рівня життя після виходу на пенсію. Вона є безпечною, оскільки роботу НПФ 

контролюють державні органи: 

 Національний банк України; 

 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 

 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг [2]. 

В діяльності НПФ певні обмеження, а саме:  

 фонд не може розпоряджатися активами учасників, він повинен найняти спеціальні 

компанії, які мають відповідні ліцензії від держави. Цеперешкоджає доступу власників і 

персоналу фонду до коштів, що не допускає зловживання; 

 фонд не може бути визнаний банкрутом. Якщо НПФ закриється, то усі його активи 

передаються в управління іншого фонду. 

 регулювання інвестиційної діяльності, насамперед, контроль складу інвестиційного 

портфеля цих фондів. Усі фонди намагаються поєднувати різні фінансові інструменти, щоб 

збільшити дохідність та зменшити ризик (рис. 1). 

НПФ не тільки накопичують кошти на рахунках, вони мають право інвестувати гроші, 

щоб отриманий дохід та розподілити між учасниками фонду. Усі учасники фонду можуть 

ознайомитися із діяльністю НПФ у своєму електронному кабінеті. Якщо є ознаки 

банкрутства, гроші можна перевести в інший НПФ за власним бажанням, але швидко 

відреагувати не вийде: оскільки, фонди дозволяють переводити кошти не частіше, ніж раз у 

пів року [2]. 
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Рис. 1. Структура активів недержавних пенсійних фондів в Україні у 2021 р. 
Джерело: [2] 

 

Загальна чиста вартість активів всіх недержавних пенсійних фондів станом на 

31.03.2021 року склала 3 629 млн грн. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з 

початку 2021 року на 74,7 млн грн. Найбільші недержавні фонди за чистою вартістю активів 

наведені у табл. 2. 

Таблиця 2 

Чиста вартість активів відкритих НПФ станом на 31.03.2021 р. 

 

№ НПФ Чиста вартість активів, грн 

1 ОТП Пенсія 265 530 506,17 

2 ПриватФонд 249 410 771, 44 

3 Емерит-Україна 206 719 519,64 

4 Фармацевтичний 170 376 944,03 

5 Династія 99 696 452,71 

6 ВСІ 75 569 759,22 

7 Україна 58 808 821,54 

8 Золота осінь 58 730 654, 83 

9 Соціальний стандарт 50 973 299, 59 

10 Соціальна перспектива 35 277 412,59 
Джерело: [1] 

 

Швидкий розвиток НПФ має позитивні наслідки для національної економіки: 

1. Забезпечення гідного життя після завершення трудової діяльності громадян 

України. 

2. Політична стабільність. Покращення рівня життя пенсіонерів зменшить причин для 

політичних спекуляцій за допомогою популістських методів. 

3. У країнах, які досягли економічного розвитку, НПФ є одними найбільших 

інституціональних інвесторів на фондовому ринку. 
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4. Через певні обмеження в інвестиційній діяльності НПФ, внаслідок яких він 

зацікавлений лише у стабільності емітента та зростання курсової вартості цінних паперів[3, 

с. 180-181]. 

Отже, недержавні пенсійні фонди відграють важливу роль векономіці держави, адже є 

джерелом інвестицій. Вони є гарантом забезпечення гідного життя після виходу на пенсію, 

тому що їхня діяльність є прозорою та безпечною. 
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СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ 

 

Важливу роль в економіці країни відіграє страховий ринок. Він є одним із ключових 

елементів фінансової системи та ринкової інфраструктури держави. У наш час страхування є 

одним з основних секторів економіки, тому що сприяє зосередженню заощаджень у вигляді 

страхових премій та перетворює їх на інвестиції.  

Страховий ринок послуг посідає друге місце за рівнем капіталізації серед небанківських 

фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній зображена у табл. 1. 

Таблиця 1 

Кількість страхових компаній 

Кількість 

страхових компаній 

Станом на 

31.12.2018 р. 

Станом на 

31.12.2019 р. 

Станом на 

01.07.2020 р. 

Станом на 

01.07.2021 р. 

Загальна кількість 281 233 215 181 

Зокрема, СК “Life” 30 23 20 19 

Зокрема, СК “non-

life” 
251 210 195 162 

Джерело: [1, с. 8]. 

Кількість страхових компаній має рух до зменшення. Так, станом на 31.12.2019 р. 

порівняно з аналогічною датою 2018 року кількість компаній зменшилась на 48. А станом за 

перше півріччя 2021 року і першим півріччям 2020 року кількість страхових компаній 

зменшилась на 34. Причиною є регулююча політика державної влади та встановлення вимог 

до страхових компаній для їх надійності та захисту клієнтів. 

Основними вимогами до страхових компаній є: 

 наявність ліценції, що свідчить виконанням вимог; 

 встановлення мінімального розміру статутного фонду компанії, яка займається 

іншими видами страхування, ніж страхування життя; 

 впровадження маржі платоспроможності; 

 надання дозволу спеціальному органу на проведення санацій, ліквідації та 

реорганізації страхової компанії [2, с. 107]. 

Регулювання страхової діяльності має велике значення, адже це передусім “моральна 

безпека” громадян. 

https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-rezultaty-systemy-nederzhavnoho-pensiinoho-zabezpechennia-na-kinets-druhoho-kvartalu-2021-roku/
https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-rezultaty-systemy-nederzhavnoho-pensiinoho-zabezpechennia-na-kinets-druhoho-kvartalu-2021-roku/
https://upinvest.ua/news/all/top-10-negosudarstvennykh-pensionnykh-fondov-doveryat-ili-riskovat
https://upinvest.ua/news/all/top-10-negosudarstvennykh-pensionnykh-fondov-doveryat-ili-riskovat
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Стан страхового ринку, затребуваність та рівень інтеграції залежить від обсягу 

страхових виплат та страхових премій. Рівень капіталізації страховиків, тобто обсяг 

страхових резервів та власних коштів відіграють велике значення у визначеності стабільності 

страхового ринку. Основні показники страхового ринку зображені у табл. 2. 

Таблиця 2 

Основні показники страхового ринку 

Показники Станом на 01.07.2020 р. Станом на 01.07.2021 р. 

Страхові премії, млн грн 21 008,0 24 779,8 

Страхові виплати, млн грн 7 278,6 8 703,3 

Страхові резерви, млн грн 31 359,1 35 030,9 

Прийнятні активи, млн грн 47 341,0 51 538,1 
Джерело: [1, с. 8]. 
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Рис. 1. Основні показники страхового ринку, млн грн. 

Джерело: [1, с. 8]. 

 

Загальні премії у I півріччі 2021 року перевищили показники I півріччя 2020 року на 18%. 

Обсяги сплачених страхових відшкодувань у I півріччі 2021 також зросли на 20% (рис. 1) [1, с. 8]. 

Попри зменшення кількості компаній, основні показники показали приріст, отже з 

кожним роком стабільність страхового ринку зростає. 

Попит на добровільне страхування є досить високим, адже частка страхових премій 

перевищує 75% (рис. 2). 

Одним з основних драйверів розвитку ринку страхування є ОСЦПВ (автоцивілка). 

Також цей вид страхування є й основним драйвером ризиків. Нестабільна цінова політика, 

завелика агентська винагорода, висока частка в портфелі, заниження обсягу страхових 

резервів - призводить до неплатоспроможності страховика за короткий відрізок часу[1, с. 12]. 
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Рис. 2. Структура страхового портфелю за видами, % 

Джерело: [1, с. 12]. 

 

Попри видимий розвиток страхових компаній є ще низка проблем, які необхідно 

вирішити для конкурентоспроможного функціонування: 

 недовіра людей до страхових компаній та малий рівень володіння інформацією; 

 негативна економічна та політична ситуація в державі; 

 недосконала нормативна та правова база; 

 недостатня кількість фахівців у цій галузі 

 недостатнє фінансове забезпечення населення; 

 низький рівень забезпеченості страхових вкладень;  

 інфляція; 

 невідповідність тенденціям світових страхових компаній [3, с. 90]. 

Для вирішення даних проблем та покращення ефективного функціонування 

страхового ринку держави необхідно вжити таких заходів: 

 впровадження інновацій та застосування новітніх технологій; 

 вдосконалення законодавчої бази; 

 введення міжнародних стандартів; 

 популяризація страхових послуг серед населення; 

 визначення ефективної стратегії розвитку [3, с. 90]. 

Вирішення даних проблем з урахуванням наведених заходів перспективних напрямів 

розвитку страхового ринку України призведе до підвищення ефективності дії фонду і на крок 

приблизить нас до рівня розвитку країн з розвиненою економікою. 
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ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

В світовій спільноті основні тенденції економічного розвитку спонукають уряди країн 

проводити більш активну соціальну політику. Україна переймає світові тенденції 

функціонування соціальної сфери і активно запозичує позитивні тенденції та реалізовує 

найпопулярніші й найефективніші механізми щодо соціального страхування населення, це 

стосується і питання медичного страхування. 

Практика поширення обов’язкового медичного страхування є досить актуальною в 

країнах Європейського Союзу і має на меті гарантування якісного медичного 

обслуговування всім громадянам країни. Незаперечним є той факт, що в Україні 

неодноразово робились спроби запровадити систему обов’язкового медичного страхування, 

але ці спроби не були практично реалізовані.  

Вивченням даного питання займалось багато вчених, серед яких Дяченко Є., 

Москаленко В, Кардаш В., Козьменко С., Котова С. та багато інших. Вони досліджували 

теоретичні положення медичного страхування в Україні, зокрема: сутність та класифікацію 

видів страхування, обґрунтування необхідності запровадження обов’язкової страхової 

медицини для населення в Україні, тощо. 

Належний стан здоров’я населення – це безпека та фундамент зростання країни. За 

показником Індексу людського розвитку, який відображає узагальнені характеристики 

людського потенціалу з урахуванням здоров’я та довголіття, освітніх здобутків та рівня 

життя населення, Україна посіла 88 позицію серед 189 країн, що представлені в Доповіді 

Програми розвитку ООН про стан людського розвитку станом на 2019 рік. Це свідчить про 

неабияку нагальність вирішення питання медичного добробуту населення України. Оскільки 

питання сучасного стану охорони здоров`я є одним з першочергових в нашій країні, з чого 

можемо констатувати той, факт, що впровадження системи обов’язкового страхування є 

питанням нагальним та актуальним [1]. 

Медичні послуги належної якості, які є основою медичного страхування є послугами, 

що потребують значних капіталовкладень, зокрема оплати праці медичних працівників. 

Важливою наразі є диверсифікація джерел фінансування медичних установ. Основним 

джерелом фінансування є бюджетне. Більшість видатків фінансується за рахунок коштів 

місцевих бюджетів – 59 %, частка коштів державного бюджету – 15 %, власні кошти 

населення – 20 %, а на частку добровільного медичного страхування припадає 6 % [1]. 

 Система бюджетного фінансування медичної сфери не в змозі адекватно 

забезпечувати повноцінне та ефективне її функціонування, як наслідок ми бачимо зниження 

рівня здоров’я населення через повну недовіру громадян до надання медичної допомоги. 

Згідно досвіду розвинених країн ми можемо стверджувати те, що страхова система медицини 

– це гарантовані і доступні кожному медичні послуги якісного рівня. 

Для формування обов’язкової страхової медицини неодмінними є створення 



77 
 

страхових фондів на рівні громад, стимуляція добровільного медичного страхування, 

створення механізму взаємодії страхових компаній та держави.   

Такі вчені як Дяченко Є. вважав, що однією з важливих проблем запровадження 

обов’язкового медичного страхування є оптимізація видатків на систему охорони здоров’я, 

зокрема мається на увазі недостатніх видатки на будівництво лікарень, модернізація 

лікувальних закладів, купівля медикаментів, належна підготовка лікарів, оптимізація 

системи оподаткування громадян для формування Єдиного Фонду обов’язкового медичного 

страхування [2, с. 273].   

Стеценко В. стверджує, що досягнути впровадження системи обов’язкового 

страхування можливе лише через попереднє формування добровільного медичного 

страхування. Популяризації серед населення потребують такі програми як програма 

“Дитина”, програма “Здорова старість” тощо. Поширення системи добровільного 

страхування допоможе інформуванню населення про вигоди медичного страхування, 

забезпечить більш безболісний процес переходу до системи обов’язкової страхової медицини 

[3, с. 59]. 

Котова С. вважає, що для забезпечення системи обов’язкового медичного страхування 

потребує внесення змін до законодавства, зокрема: прийняття законів “Про обовʼязкове 

медичне страхування в Україні”, здійснення антикорупційної політики в сфері охорони 

здоров’я. 

Отже, реалізація обов’язкового медичного страхування є безперечно позитивним 

проєктом, що зможе не лише забезпечити оздоровлення населення громадян України, а й 

принесе вигоди для держави. Для реалізації даної ініціативи необхідно докласти немалих 

зусиль у вигляді роботи зі зміни законодавства, впровадження активної антикорупційної 

політики у сфері охорони здоров’я, створення страхових фондів територіальних громад, 

оптимізації системи витрат на медичні заклади, тощо. 
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ЗАПРОВАДЖЕНЯ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ АКЦИЗНОГО 

ПОДАТКУ В УКРАЇНІ 

 

В Україні процес адміністрування акцизного податку є складним і часто незрозумілим 

для платника, що спричинено різноманітністю груп підакцизних товарів, ставок, які 

динамічно змінюються, прямо залежать від вартості та кількості товарів, мають різні одиниці 

вимірювання тощо. Ефективність і сталість системи оподаткування залежить насамперед від 

запровадження та відповідного використання оптимальної моделі формування достатньої 

доходної бази бюджетів різних рівнів, в тому числі і за рахунок основного їх потужного 

джерела – податкових надходжень, в тому числі акцизного податку. 

Як в Україні так і зарубіжних країнах світу, акцизний податок відіграє значну роль у 

системі оподаткування і приносить значні доходи бюджету від продажу високорентабельних 
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товарів. Також завдяки йому держава може контролювати виробництво і реалізацію 

підакцизних товарів, збільшуючи чи зменшуючи ставки податку і тим самим впливати на 

попит і пропозицію, яка виникає на ринку [1, с. 211]. 

Акцизний податок є одним із ефективних фіскальних інструментів держави і, 

одночасно, реалізує регулюючу функцію податків, яка має вплив на економічні, соціальні, 

екологічні, етичні процеси в державі щодо рівня споживання підакцизних товарів. Акцизний 

податок є одним з найбільш ризикових податків з погляду на його вплив на формування 

дохідної частини бюджету, що викликано: специфікою функціонування підакцизної 

продукції на ринку, динамічними змінами законодавчого поля, а також рівнем ефективності 

державного контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів [2]. 

Адмініструванню акцизного податку належить особливе місце в системі державної 

фіскальної політики. За рахунок здійснення ефективного адміністрування акцизного податку 

можна досягти мінімального втручання в економічну активність суб’єктів господарювання, 

що реалізують свою діяльність на ринку підакцизних товарів та, відповідно, мінімізувати 

часові витрати на його стягнення, а також підвищити рівень добровільної сплати акцизного 

податку до бюджету.  

З позиції налагодження ефективного адміністрування акцизного податку реєстрація його 

платників займає одне з основних місць. Так, визначено обов’язковість надання інформації 

органами ліцензування податковим підрозділам за місцезнаходженням суб’єкта господарювання 

про видачу ліцензій на провадження операцій з підакцизними товарами. Реалізація такого 

нововведення дозволило підвищити ефективність застосування процедур реєстрації платників 

акцизного податку. Проте, з другого боку, відбулося і деяке зростання кількості платників 

акцизного податку – імпортерів алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

Єдиним із основних критеріїв оцінки стану адміністрування акцизного податку 

залишаються показники податкової заборгованості та переплат за розрахунками з бюджетом. 

Ефективність адміністрування акцизного податку залежить від цілого ряду чинників, які 

залежать як від самого механізму податку (повноти відображення об’єктів оподаткування, 

ставок акцизного податку та рівня їх диференціації, бази оподаткування, наявності вилучень 

з загальних правил оподаткування), так і цілого ряду зовнішніх факторів – політичних, 

загальноекономічних, законодавчих, організаційних та ін.  

Виконання поставленої мети, завдань здійснюється відповідними методами 

адміністрування акцизного податку, кожен з яких є дієвим інструментарієм і посилює 

ефективність реалізації основних функцій акцизного податку. Так, наприклад, електронний 

облік платників податку є одним із основних способів податкового контролю, який дає 

можливість контролюючим органам здійснювати контроль за правильністю нарахування, 

своєчасністю і повнотою сплати податків, розраховувати фінансові санкції, визначати 

податковий борг.  

На сьогоднішній день створено “Реєстр платників акцизного податку з реалізації 

пального та спирту етилового”, щодо платників акцизу з тютюнових, алкогольних виробів, 

транспортних засобів, електроенергії, то таких реєстрів немає, що зумовлює недосконалість 

контролю з боку контролюючих органів, а також ускладнює процес адміністрування, адже ці 

групи мають відмінні особливості визначення об’єкту, бази оподаткування, порядку 

розрахунку, сплати податку тощо. Тому, для полегшення процедури адміністрування 

акцизного податку контролюючі органи повинні створювати реєстри всіх категорій 

платників акцизного податку. 

Для спрощення та посилення системи контролю за сплатою акцизу, а зокрема таких 

підакцизних товарів: алкогольні та тютюнові вироби, спирт, було введено систему Е-Акциз. 

Ця система унеможливлює їх тіньовий обіг та створює справедливі конкурентні умови для 

всіх учасників ринку. Автоматизована система дає можливість охоплення всіх стадій обігу 

підакцизних товарів на митній території України: від виробника або імпортера до моменту 

роздрібної реалізації підакцизних товарів [3]. 
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На рис. 1 зазначені етапи, які було запроваджено для посиленого автоматизованого 

контролю за обігом підакцизних товарів. 

 
Рис 1. Етапи запровадження автоматизованої системи контролю за обігом 

підакцизних товарів 
Джерело: складено за даними [3] 

 

Саме ефективний механізм податкового електронного адміністрування є необхідною 

передумовою повного і своєчасного виконання державного бюджету за податковими 

надходженнями і запорукою виконання державою завдань, що фінансуються за рахунок 

бюджетних коштів. Так як обсяги податкових надходжень значною мірою залежать від 

ефективності фіскальних органів, то вдосконалення системи адміністрування податків з 

метою забезпечення певного рівня фінансової стабільності бюджету країни є перспективним 

напрямом для подальших досліджень. 
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ДОСВІД ДЕЯКИХ КРАЇН ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ 

ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Через “гострий” вплив кризових явищ та наслідків пандемії COVID-19 всі економіки 

країн світу відчувають уповільнення економічного зростання та підвищення інфляційних 

очікувань. 2020 рік виявився дуже особливим для монетарної влади всього світу. 

Європейські країни, які зараз активно розвиваються та за своїм економічним станом 

більше відповідають ситуації в Україні, демонструють найбільше використання традиційних 

http://r.donnu.edu.ua/bitstream.pdf
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інструментів грошово-кредитної політики в своїх країнах. На відміну від них, країни з 

розвинутими економіками, які вже вичерпали потенціал традиційних інструментів грошово-

кредитної політики протягом попередньої кризи, майже миттєво перейшли до більш новітніх 

інструментів. Треба також враховувати, що для визначення найбільш ефективних 

інструментів грошово-кредитної політики в умовах кризи, спричинених пандемією, слід 

виходити з того, що світовій економіці не вдалося остаточно оговтатися від глобальної кризи 

2008 року, тобто не були вирішені основні причини цієї кризи. Тому сьогодні всі країни 

знаходяться в більш нестабільному економічному стані ніж під час попередньої кризи [1]. 

 

Таблиця 1 

Інструменти грошово-кредитної політики, які застосували європейські країни, в 

контексті кризи, викликаної пандемією COVID-19  

Країна 
Зниження ставки 

рефінансування 

Зміна 

нормативу про 

обовʼязкове 

резервування 

Звуження 

коридору 

відсоткових 

ставок 

Операції з 

довшим 

строком 

Застава  

Європейські країни, економіки яких знаходяться у процесі розвитку та реформування 

Україна  + + + + + 

Чехія  +     

Угорщина  + +   + 

Польща + + +   

Туреччина  + +   + 

Молдова + +    

Румунія  +  +   

 

Зокрема банк Японії, у зв’язку з новою кризою 2020 р. опублікував керівництво 

“Поліпшення монетарного ослаблення у світлі впливу спалаху нового коронавірусу (COVID-

19)”, в якому було сказано, що з урахуванням погіршення економічного стану в світі, у в 

тому числі в Японії, Банк Японії вважає за доцільне посилити пом’якшення грошово-

кредитної політики за допомогою:  

– подальшого збільшення пропозиції коштів шляхом проведення різних операцій;  

– заходів щодо сприяння корпоративному фінансуванню;  

– активних покупок корпоративних облігацій біржових фондів та інвестиційних 

фондів Японії.  

Банк Японії сьогодні продовжує нетрадиційну грошово-кредитну політику і майже 

кожного місяця публікує керівництво щодо проведення заходів монетарної політики, де 

зазначає ті заходи, які застосовуватимуться до внесення відповідних змін, у тому числі 

зазначаються рівень відсоткових ставок й обсяги купівлі активів [2].  

У США Федеральна резервна система (ФРС) відіграє важливу роль у підтримці 

американської економіки в умовах пандемії COVID-19. Для підтримки економіки, а саме: 

малого та середнього бізнесу, ФРС протягом березня 2020 р. двічі знизила ставку 

федерального рефінансування. Регулятор планує залишати ставку близькою до нуля, поки 

економіка не стабілізується. Даний захід був скоординований разом із центральними 

банками Великої сімки, за яким ФРС, Європейський центральний банк, центральні банки 

Канади, Англії, Японії та Швейцарії знизили ставки по кредитах рефінансування. 23 березня 

2020 р. ФРС запровадила низку чергових заходів, спрямованих на підтримку фінансових 

ринків. А метою діяльності центрального банку Англії (Банк Англії) є забезпечення грошової 

та фінансової стабільності Великої Британії. Банк Англії встановлює процентні ставки, щоб 

впливати на витрати в економіці та забезпечувати, щоб інфляція поверталася до встановленої 

цілі у 2%. Низька інфляція підтримує робочі місця та економічне зростання [3]. 
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Глобалізаційні процеси та високий рівень інтернаціоналізації світової економіки у 

розпал фінансової кризи та гібридної агресії Російської Федерації проти України, 

спричинили глибоку дестабілізацію національної грошово-кредитної системи. Грошово-

кредитна політика України є важливою складовою фінансової політики, і від її ефективності 

багато в чому залежить ефективне функціонування економіки, розвиток фінансового ринку, 

забезпечення підвалин для стабільного економічного зростання та досягнення соціальної 

гармонії у суспільстві. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ЗБИТКОВОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Головною метою для створення підприємства є виготовлення та реалізація продукції 

для того, щоб задовольняти потреби споживачі, а також отримання прибутку. Так як при 

характеристиці фінансового стану компанії, важливим є показник прибутку, то формування 

прибутку має свої особливості залежно від форми власності та сфери діяльності 

підприємства.  

Якщо брати по економічному управлінні підприємством, то воно має мати точні 

економічні розрахунки, ретельні та всебічного аналізу господарської діяльності. Звичайно, 

що управлінські рішення повинні базуватися на об’єктивні оцінці результатів господарської 

діяльності підприємства, які визначаються від впливу факторів на значення результатів 

показників, а також виявлення недоліків розрахунків господарських резервів та ретельному 

обґрунтуванні перспектив подальшого розвитку. 

Отже, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – дохід, що 

визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у 

тому числі платежів від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, 

вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать 

комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів [1]. 

Метою наукового дослідження є визначення ролі моніторингу дохідності і 

прибутковості підприємства в економічному управлінні суб’єктом господарювання 

Були проаналізовані дані приватного акціонерного товариства “Шахта “Надія”, вид 

економічної діяльності підприємства якого визначається як добування кам’яного вугілля, 

виробництво готових текстильних виробів, крім одягу, виробництво робочого одягу. Середня 

кількість працівників на підприємстві становить 590 осіб. Якщо порівнювати дані за останні 

5 років, то 2020 рік для підприємства став найгірший, а саме : чистий дохід зменшився на 68 

139 тис. грн, водночас валовий прибуток збільшився на 13 622 тис. грн. 

Фінансові результати та фінансовий стан підприємства аналізувалися за період 2016-

http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/235738
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http://www.businessinform.net/article/?year=2020&abstract%20=2020_6_0_245_251
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2020 рр. (рис. 1). 

Так, за 2016 р. чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 

204963 тис. грн, собівартість реалізованої продукції склала 171473 тис. грн, валовий 

прибуток становить 33 490 тис. грн. 

За 2020 р. чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 119 472 

тис. грн, собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно 155 880 тис. 

грн, валовий прибуток – 36 408 тис. грн. 

Якщо брати до уваги всі показники, то найкращий рік підприємстві був 2017 р., а 

найгірший 2020 р. 
За підсумками перевірки та аналізу  відмітити, що підприємство зазнало дуже вагомих 

негативних змін майже за всіма показниками фінансових результатів діяльності підприємства 

порівнюючи 2016 та 2020 роки, зменшення чистого доходу на -41,7%, зменшення собівартості на -

9,1%, валовий прибуток зменшився на -208,7%, збільшився чистий фінансовий збиток на 467,2%. 

Так як ПрАТ “Шахта “Надія” відноситься до підприємств вугільної промисловості, то 

проблеми прибутковості характерні більшості підприємств цієї галузі національної 

економіки. На жаль, ця галузь перебуває у кризовому стані. Дане підприємство є збитковим 

тривалий період часу, як і більшість вуглевидобувних підприємств. Одним із основних 

чинників збитковості таких підприємств є недосконалість цінової і тарифної політики 

залежно від енергетичної цінності вугільної продукції, що призводить до реалізації готової 

товарної вугільної продукції нижче за її собівартість та систематичного недоотримання ними 

доходів.  

Рис. 1. Доходи та прибуток підприємства, тис. грн 

Переважно реалізація вугільної продукції вугледобувних підприємств та, відповідно, 

формування ціни на неї протягом періодів, що підлягали дослідженням, здійснювалася через 

створеного Міненерго посередника – оператора оптового ринку вугільної продукції України 

– ДП “Держвуглепостач”, основними завданнями якого є оптова торгівля паливом, 

посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами, технічні 

випробування та дослідження [3].  

Так як реалізаційна ціна на вугільну продукцію є нижчою за її собівартість, то 

державним підприємствам держава надає державну підтримку, яка частково покриває 

витрати із собівартості готової продукції, а також спрямовані на погашення заборгованості із 

виплат заробітної плати. Але тих коштів, що держава дає на підтримку, не вистарчає і 

вугледобувні підприємства надалі лишаються збитковими.   
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Також однією з причин, що вугледобувне підприємством є збитковим те, що ведеться 

неналежне ведення претензійно-позовної роботи, що зумовлює значне зростання 

дебіторської заборгованості, зокрема тієї, яка має та/або може мати ознаки 

безнадійної/сумнівної, що, зі свого боку, може призвести до втрат фінансових ресурсів на 

суму 962,3 млн грн, зокрема: ПрАТ “Шахта “Надія” – 14,8 млн грн.  

Отже, загалом збільшення дебіторської заборгованості виникає через поставку 

підприємствами вугільної продукції без отримання попередньої оплати, яка передбачена 

умовами договорів. дебіторської заборгованості за оренду обладнання, основних засобів 

тощо, яке надано на договірних засадах. 

Якщо враховувати, що зазначено вище, це впливає на зростання боргів вугледобувних 

підприємств, що може призвести або вже призвело до витрат фінансових ресурсів у вигляді 

штрафних санкцій на суму майже 1,13 млрд грн  ПрАТ “Шахта “Надія” – 0,1 млн грн. 

Також на фінансовий стан таких підприємств обтяжується потребою спрямування 

коштів на утримання об’єктів соціальної інфраструктури (дошкільні заклади освіти, їдальні), 

що перебувають на їх балансі, що переважно, є збитки від такої діяльності, що становили 

113, 1 млн. грн. У ПрАТ “Шахта “ Надія“ вони становлять 1 млн. грн.   

ПрАТ “Шахта “Надія“ стала збитковою з 2019 року, до цього вона мала прибутки. 

Через неприйняття керівництвом ПрАТ своєчасного управлінського рішення щодо 

встановлення права власності на майно бази відпочинку, яка перебуває у нього на балансі, 

брак технічної документації на відповідні будівлі та розірвання договору оренди земельної 

ділянки товариство може втратити активів на суму 2,4 млн грн, і це лише залишкова 

вартість. А також виявили порушення вимог законодавства у сфері закупівель, за 

результатами яких укладено договорів на суму 259,4 млн гривень. 

Про результати заходів держаного фінансового аудиту Держаудитслужба 

поінформування Кабінет Міністрів України, Міністерство енергетики України та внесла для 

Уряду такі пропозиції: 

— запровадити контроль за станом і ціною реалізації ними вугільної продукції, а 

також персональну відповідальність керівників підприємств за реалізацію вугілля 

комерційним структурам за заниженими цінами; 

— пришвидшити заходи із передачі вугледобувними підприємствами об’єктів 

соціальної інфраструктури місцевим органам виконавчої влади; 

— вжити заходів щодо усунення усіх виявлених недоліків і порушень [3]. 

Отже, склавши базовий аналіз фінансових результатів виробництва, наочно та 

графічно наведено зміни у економічній ефективності підприємства. За результатами 

проведеного аналізу фінансового стану підприємства за 2016-2020 рр. бачимо, що 

підприємстві має погіршення показники фінансово-господарської діяльності. Вважаємо, що 

моніторинг фінансового стану повинен бути важливою складовою в системі економічного 

управління підприємством. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІК КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ 

ЄВРОПИ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 
Післякризове відновлення економік країн ЦСЄ після пандемії COVID-19 виглядає 

поступовим і дещо нерівномірним (рис. 1). При цьому немає істотних відмінностей між 

країнами з плаваючим і фіксованим обмінним курсом. В обох випадках простежується 

траєкторія відновлення економічного зростання, що нагадує фірмовий знак фірми Nike. 

Найбільш оптимістично виглядає Словенія, де за підсумком IV кв. 2021 р. циклічна позиція 

ВВП перевищила докризові значення на 5%. Дещо гірші показники у Хорватії, а у Болгарії і 

Словаччині лише досягнуто рівноважного рівня доходу. З-поміж країн з плаваючим 

обмінним курсом найкращі показники у Польщі та Угорщині, де ВВП перевищує 

рівноважний рівень на 2%, у Чехії таке перевищення вдвічі менше, а в Румунії навіть 

спостерігається циклічне сповільнення економічної динаміки.   

 

 
а) плаваючий обмінний курс;   б) фіксований обмінний курс; 

Рис. 1. Відхилення фактичного ВВП від рівноважного тренду (%), 20162021 рр. 
Примітка: рівноважний тренд отримано за допомогою фільтру ХодрікаПрескотта.  

Джерело: розраховано за даними бази даних МВФ International Financial Statistics 

 

Загалом відновлення економік країн ЦСЄ не виглядає надто переконливим, попри 

очікуваний післякризовий споживчий бум. Причин декілька. По-перше, несподівано 

виявилося, що стрімко зростають споживчі ціни. Частково це пояснювалося підвищеним 

попитом, а не без власного впливу від вищих цін на енергоносії та іншу сировину. По-друге, 

на такому тлі в економіках зі значним державним боргом, що значно зріс під час пандемії 

COVID-19, очікуване підвищення довгострокових процентних ставок не може не мати 

негативного впливу на інвестиції. По-третє, економіки країн ЦСЄ істотно залежать від 

попиту на експорт до країн Єврозони, що можуть опинитися у стані анемічного 

економічного зростання, головним чином внаслідок інфляційних процесів, але не слід 

нехтувати несприятливим впливом санкційного режиму проти Росії, який запроваджено 

після початку її збройного нападу на Україну. Експерти МВФ прогнозують сповільнення 

темпу зростання ВВП країн Єврозони у 20222023 рр. до 2,8% і 2,3%, відповідно (у січні 

2022 р. передбачалося зростання обох показників на 3,9% і 2,4%) [3]. Окрім негативного 

цінового шоку від подорожчання енергоносіїв на світових ринках, власний несприятливий 
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вплив матиме дестабілізація ланцюгів постачання (англ. supply chain disruptions) для 

європейських компаній. Передусім це стосується автомобільного виробництва, яке залежить 

від підприємств на території України.  

У ширшому контексті відновлення європейських економік після пандемії COVID-19 

може відбуватися за трьома сценаріями [2]. Економіки країн ЄС, включно з країнами ЦСЄ, 

можуть повернутися до ранішої моделі економічного зростання, але з незначними 

модифікаціями (поширення цифрових і “зелених” технологій та більші видатки на охорону 

здоров’я). В іншому сценарії “нового курсу” наголошуються два чинники: зменшення 

майнового розшарування і розвиток енергозберігаючих технологій. Але не виключено, що 

диджиталізація та “зелені” технології якраз перешкоджатимуть бажаному зменшенню 

майнового розшарування, а це матиме несприятливі довгострокові наслідки.  

У короткочасному періоді значні ризики створює більший дефіцит бюджету, що 

виник під час пандемії COVID-19, та вразливість до контрастного підвищення процентної 

ставки на світових фінансових ринках, яке очікується у зв’язку з прискоренням інфляції [1]. 

Водночас висока інфляція обмежує можливості центральних банків щодо підтримки 

економічного зростання. За таких умов зростає вага  таких чинників, як заохочення 

пропозиції робочої сили та опрацювання належних рішень для назрілих екологічних і 

технологічних викликів. При цьому важливо ефективно використати кошти з європейських 

інвестиційних фондів для реалізації перспективних інфраструктурних проектів. Така 

політика дозволяє не лише підтримати платоспроможний попит у країнах ЦСЄ, але й 

зменшити залежність європейських компаній від виробництв у країнах Південно-Східної 

Азії, що виявила вагомі недоліки під час пандемії COVID-19.  
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ 

 

Інвестиції відіграють вирішальну роль в обігу світового капіталу, розвитку нових 

ринків та технологій, а також є фундаментальною складовою невпинного прогресу кожної 

держави, особливо для тих, що перебувають у процесі формування та побудови внутрішніх 

правових та економічних механізмів. Вони є індикатором прозорості та безпечності систем, 

що працюють в цих державах, а також показником довіри. Отож кожна держава, що прагне 

до розвитку та прогресу, намагається створювати саме такі умови, щоб залучати 

максимально можливу кількість інвестицій у будь-яких формах, та трансформувати їхній 

притік у розвиток перспективних галузей, створення нових професій та великої кількості 

робочих місць, збільшення власних бюджетних надходжень та підвищення рівня економічної 

культури. 

Україна є однією з найбільш перспективних країн щодо інвестицій, особливо 

іноземних, адже держави з перехідною економікою є найбільш привабливими для 

розвинутих країн, бо часто такі нестабільні держави не можуть самостійно виходити з 
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кризових ситуацій, і тому саме фактор залучення іноземного капіталу у вигляді іноземних 

інвестицій стає вирішальним елементом у трансформації та перебудові цих гравців світової 

економіки. Проте також важливим є не дати змоги перетворити державу в сировинний 

придаток, або ставити її у велику залежність від цього іноземного капіталу, через те, що 

внаслідок негативного зовнішнього впливу можливий прихід тривалого і безперспективного 

кризового стану. Таким чином, ключовим варіантом розвитку та трансформації економіки є 

збалансована система, що розвиває внутрішнє виробництво, а також залучає значну кількість 

інвестицій для швидкого підйому внутрішньої економічної системи. 

Незважаючи на прекрасну основу для формування інвестиційної системи в Україні, 

інвестиційний клімат в межах держави залишається непривабливим, що є причиною як 

інвестиційної політики, сформованої попередніми апаратами влади, що залишає свій 

відбиток на сьогоденні, так і нестабільної політичної системи, гібридної війни до 2022 року 

та повномасштабної війни в 2022 році, нестабільного законодавства та недосконало 

прописаних норм захисту інвесторів та їх капіталу, значні темпи інфляції та економічна 

нестабільність.  Ще одними з вирішальних факторів станом на 2017-2019 роки ставали 

погано розвинена інфраструктура та відсутність чітких реформ, досить повільна та непрозора 

приватизація, що вносило недовіру в стосунки між українським правлінням та вагомими 

міжнародними організаціями, як от МВФ. Також свій вплив залишила і пандемія COVID-19, 

що досить негативно вплинула на провідні для певних регіонів України галузі, як от туризм, 

змушуючи багато закладів закриватись, або ж переходити на конкретно новий режим роботи. 

На заданій діаграмі можна чітко побачити фактори, що були найбільш значними 

гальмуючими чинниками у 2017 році (рис. 1). Державні експерти також вважають, що 

важливим кроком буде запровадження реформ, і не лише поодиноких, як от 

антикорупційний суд, які будуть мати вплив лише включеними в загальну структуру, а й 

цілеспрямоване створення інституту захисту прав інвесторів. Серед важливих пунктів також 

називають стабілізацію макроекономічного середовища, в першу чергу за рахунок 

стабілізації інфляції, що створить досить позитивний імідж та привабливе інвестиційне 

середовище [1]. Вже важливими пунктами стали впровадження в дію приватизаційної та 

земельної реформ. 

 

4,6

4,6

Складне та мінливе законодавство

Неправомірні дії правоохоронних оганів

Нестабільність валюти та фінансової системи

Війна

Монополізація ринків

Судова система недовіра до неї

Розповсюджена корупція

Стримуючі фактори інвестиційного розвитку станом на 2017 рік

Рис. 1. Фактори, що стримують інвестиційний розвиток [2]. 

 

Отож після позитивних змін та тенденцій, як от спрощення податкового 

законодавства для інвесторів, генерування ідеї так званих інвест-нянь, дерегуляції 
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інвестиційного сектору, прийняття реформ, які сповільнювали співпрацю з міжнародними 

інвестиційними та валютними організаціями, в основному земельної реформи, Україна стає 

на зовсім новий курс по створенню привабливого інвестиційного середовища та залучення 

значних інвестиційних коштів. Лідерами ж за інвестиціями залишаються агропромисловий 

комплекс та ІТ галузь. Паралельно досить привабливим стає енергетичний комплекс, адже 

враховуючи багатство українських енергоресурсів та необхідність оновлювати всю 

енергетичну галузь, державі необхідно залучати інвестиції саме в цю галузь. 

Окрім того Україна може виконувати роль достатньо важливого транспортно-

транзитного вузла, що повʼязує Європу та Азію та має зручний вихід до морських маршрутів 

[3]. Також цікавою для інвесторів стане фармацевтична галузь внаслідок активного 

реформування медицини в Україні, тож найближчим часом слід очікувати розвитку і в ній. 

Інвестиції в інфраструктуру та логістику стануть також невідʼємною складовою розвитку 

Української економіки внаслідок пережитих потрясінь у вигляді війни та пандемії, що може 

значно вплинути на загальну логістику Європи та світу. Лідерами також стануть оборонна та 

аерокосмічна галузі, що демонстрували неймовірний розвиток в останні декілька років, та 

брали участь в активній кооперації з провідними американськими компаніями. 

Привабливими для світових банківських гігантів мають змогу стати молоді компанії, що 

позиціонують себе як інтернет-банки, адже вони представляють відносну новизну для 

консервативного західного суспільства [4]. Вагомі кроки Українська держава робить і для 

спрощення інвестування серед звичайних громадян через запровадження урядом дозволів на 

торгівлю та інвестування в акції великих іноземних компаній та легалізації криптовалют в 

Україні [5].  

Отож інвестиційні перспективи України є достатньо значними та дадуть змогу 

конкретно змінити економічний застарілий устрій економіки та впровадити інноваційні 

зміни, виводячи державу на рівень світових лідерів. Враховуючи теперішні ініціативи, 

можна сміливо заявляти, що в найближчому майбутньому Україна стане одним з ключових 

гравців інвестиційного світового ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ СИНХРОНІЗАЦІЇ ЦИКЛІВ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ КРАЇН 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ЄВРОЗОНИ 

 
Cинхронізація циклів ділової активності країн Центральної і Східної Європи (ЦСЄ) та 

країн Єврозони становить практичний інтерес з декількох причин. По-перше, йдеться про 
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переваги більшої синхронізації з погляду переваг для економічного зростання, зокрема у 

контексті євроінтеграції [2]. По-друге, більша синхронізація циклів ділової активності 

зазвичай стає аргументом на користь запровадження спільної валюти країнами 

інтеграційного утворення [1, c. 4964]. По-третє, існують емпіричні свідчення, що кризові 

явища призводять до послаблення синхронізації циклів ділової активності [3, c. 609624].   

Візуально цикли ділової активності країн ЦСЄ (Польща, Словаччина, Угорщина, 

Чехія) повторюють циклічні явища у країнах Єврозони, але з більшою амплітудою (рис. 1). У 

20032005 рр. циклічний спад виробництва був  глибшим, ніж у Єврозоні; так само вищою 

виявилася амплітуда економічного буму зразка 20072008 рр., передусім у Чехії і 

Словаччині. Угорщина мала вищу амплітуду економічного зростання в 20052008 рр., але 

економічні труднощі 20062007 рр. позначилися корекцією попереднього циклічного буму. 

Під час фінансової кризи 20082009 рр. спад виробництва країн ЦСЄ і Єврозони майже  

синхронний, за винятком Польщі, якій вдалося уникнути рецесії.  

  

 

Рис. 1. Цикл ділової активності країн ЦСЄ і Єврозони (%), 20002021 рр. 
Примітка: рівноважний тренд отримано за допомогою фільтру Ходріка-Прескотта.  

Джерело: розраховано за даними бази даних МВФ International Financial Statistics (www.imf.org) 

 

Однією з особливостей польської економіки у докризовий період була відсутність 

помітного інфляційного “перегріву” економіки. Що більше, у 2007 р. навіть спостерігався 

короткочасний спад виробництва. Таким чином поясненням успішного перебігу кризових 

явищ в 20082009 рр. може бути відчутність значних макроекономічних дисбалансів, що 

зазвичай поглиблюють рецесію. Втім, під час боргової кризи країн Єврозони в 20112013 рр. 

польській економіці не вдалося уникнути циклічного сповільнення.  

У другій половині минулої декади висхідна фаза циклу ділової активності 

досліджуваних країн практично не відрізнялася. Так само немає відмінностей щодо 

глибокого спаду виробництва під час пандемії COVID-19. Певні відмінності стосуються 

післякризового відновлення економік в 20202021 рр. Станом на кінець 2021 р. ВВП країн 

Єврозони, Польщі та Угорщини перебуває вище деякого рівноважного (або “природного”) 

рівня, тоді як у Словаччині має маємо ознаки відновлення спадної тенденції. У Чехії 

спостерігається слабке відновлення економіки.  

Для дослідження синхронізації циклів ділової активності використано найпростішу 

методику – за допомогою коефіцієнта кореляції. Відповідні коефіцієнти кореляції між 

циклом ділової активності Єврозони та обраної країни ЦСЄ розраховано у 5-річному “вікні”, 

а трендові значення – за допомогою ковзної середньої у 2-річному “вікні” (рис. 2).  
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а) фактичні значення, 20052021 рр.;                      б) згладжені значення, 20072021 рр.; 

Рис. 2. Кореляція циклів ділової активності країн ЦСЄ і Єврозони 
Джерело: розраховано за даними бази даних МВФ International Financial Statistics (www.imf.org) 

 
Кореляція циклу ділової активності з країнами Єврозони дуже висока для Чехії, де 

коефіцієнт кореляції перевищує 0,8 для всього досліджуваного періоду (згладжені значення). 

До 2007 р. синхронізація циклів ділової активності була незначною для Словаччини, але 

надалі відповідний коефіцієнт кореляції зріс до 0,9. У 20052019 рр. синхронізація циклів 

ділової активності Словаччини і країн Єврозони знижувалася, але за останні два роки знову 

зросла. Синхронізація циклів ділової активності Польщі та країн Єврозони зростала у 

передкризових 20062007 рр., надалі в 20102011 рр. цей процес сповільнився, але 

починаючи з 2012 р. істотно підсилився. В 20182019 рр. синхронізація чергового разу 

знизилася, але в 20202021 рр. коефіцієнт кореляції знову зріс до 0,9. Подібно це стосується 

Угорщини, але в цій країні траєкторія синхронізації специфічна. До 2006 р. коефіцієнт 

кореляції не вказував на жодну синхронізацію циклів ділової активності, але згодом стрімко 

зріс (подібно до Словаччини). Проте в 20142018 рр. синхронізацію було втрачено. Втім, у 

20182021 рр. коефіцієнт кореляції зріс до 0,9. Примітно, що станом на кінець 2021 р. 

коефіцієнти кореляції усіх 4-х країн ЦСЄ практично не відрізняються.  

Окрім Польщі, немає ознак, що кризові явища 20082009 рр. зумовили дивергенцію 

циклів ділової активності країн ЦСЄ і Єврозони. Це заперечує поширені припущення, що в 

інтеграційному утворенні високого рівня кризові явища послаблюють синхронізацію циклів 

ділової активності. Тим паче цього немає для періоду 20202021 рр., коли циклічна позиція 

країн ЦСЄ і Єврозони практично не відрізняється.   

Підсумовуючи отримані результати, країни ЦСЄ загалом відрізняються високою 

синхронізацією з циклом ділової активності країн Єврозони. Один з винятків становить 

Угорщина, де синхронізацію було втрачено в 20152020 рр. Дуже стабільну кореляцію 

циклів ділової активності демонструють Чехія і Словаччина (меншою мірою). Для Польщі 

коефіцієнт кореляції з циклом ділової активності країн Єврозони менш стабільний. Загалом 

синхронізація циклів ділової активності не залежить від кризових явищ.  
 

Список використаних джерел: 

 

1. Козюк В. Теорія оптимальних валютних зон у контексті глобальних макрофінансових зрушень // 

Економічна теорія. 2010. № 1. С. 4964. 

2. Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС / 

В.Сіденко (керівник проекту) та ін. – Київ: Заповіт, 2018. – 214 с. 

3. Bekiros S., Nguen D. K., Uddin G. Business cycle (de)synchronization in the aftermath of the global 

financial crisis: implications for the Euro area // Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. 2015. Vol. 19. Issue 

5. P. 609624.  



90 
 

Марчевська Є. А. 

Здобувачка вищої освіти ступеня бакалавра, 

ОПП “Міжнародні економічні відносини”,  

спеціальність “Міжнародні економічні відносини ” 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Боднар І. Р. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ІМІДЖ ДЕРЖАВИ У МІЖНАРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКАХ 

 

Імідж держави – це не тільки форма презентації держави у світовому інформаційному 

просторі, а й сигнал для своїх громадян щодо оптимістичних перспектив у країні. 

Позитивний імідж держави всередині України є запорукою стабільного, стійкого 

внутрішнього розвитку, відсутності громадянських конфліктів, гарантією підтримки 

населення. Він має спонукальний характер для всього суспільства і здатний мобілізувати 

його на вирішення проблем [1], пов’язаних з політичною модернізацією. В таблиці 1 

представлені фактори, які формують імідж держави. 

Таблиця 1 

Фактори формування іміджу держави 

Фактори Складові 

Умовно-статистичні фактори 
Природний потенціал, культурна спадщина, 

нерегульовані геополітичні фактори, історичні 

фактори 

Соціологічні фактори 
Соціально-психологічний стан суспільства, морально-

етичні аспекти розвитку суспільства 

Інституціональні фактори 
Стійкість економіки, правовий простір, ефективність 

владної конструкції 

 

Аналізуючи табл. 1, можемо зробити висновок про те, що зміст іміджу держави 

охоплює уявлення народу про минуле, сьогодення і майбутнє цього інституту, його 

характерні ознаки. Імідж держави складається під впливом таких факторів як історичне 

минуле, географічне становище країни, дії органів державної влади як у внутрішній, так і 

зовнішній політиці держави [2]. В таблиці 2 відображена структура іміджу країни. 

Таблиця 2 

Структура іміджу держави 

1. Об’єктний компонент – різні характеристики об’єкта, імідж якого конструюється; ці 

характеристики повинні співвідноситися з особливостями сприйняття передбачуваної 

аудиторії. 

2. Суб’єктний компонент – характеристики і особливості аудиторії, які впливають на 

створюваний імідж (установки, стереотипи, цінності, очікування, демографічні показники 

тощо). 

3. Цільовий компонент – цілі створюваного іміджу. 

 

Аналізуючи табл. 2 бачимо, що імідж держави – це цілеспрямовано сконструйований 

образ держави, який має свою структуру, яка складається з таких компонентів як: об’єктний, 

суб’єктний та цільовий. 

Засоби масової інформації як вид комунікації несе на собі значну відповідальність за 

формування внутрішнього іміджу країни та підтримання його на належному рівні. Все, що 

ми знаємо про наше суспільство і навіть світ, у якому живемо, ми знаємо через засоби 

масової інформації [3]. Це висловлювання Н. Лумана, що висуває ідеї про фальшивість ЗМІ. 

Зокрема, він говорить, що засоби масової інформації не надають картини реальності. 

Швидше вони самі створюють реальність, яку і передають щодня через мережі мовлення як 

новини, повідомлення, рекламу. Хоча ця реальність, що ми й усвідомлюємо, виготовлена 
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штучно, виникла вибірково, проте вона соціально донесена і зберігає обґрунтованість у 

процесі надання нам картини cправжньої реальності, якщо при цьому ми розуміємо, як ця 

картина подана, побудована і використана.  

Отже, Україна потребує цілеспрямованої, послідовної та систематичної роботи з 

оптимізації державного іміджу всередині країни і за кордоном. Таку роботу слід розглядати 

як найважливішу складову інформаційно-комунікаційного забезпечення політичної 

модернізації Української держави. На основі іміджу формується її репутація, оцінка її 

внутрішньої та зовнішньої політики. Тому невипадково проблема формування позитивного 

іміджу України посідає важливе місце в системі пріоритетів держави. 
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ  

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

  

Одним із сучасних напрямів глобалізації виступає фінансова глобалізація, що 

передбачає  вільний та ефективний рух капіталів між країнами та регіонами, принципи 

функціонування світового глобального ринку, формування системи інституційного 

регулювання світових фінансів, реалізацію глобальних фінансових стратегій суб’єктів 

господарської діяльності. Фінансова глобалізація є складником економічної глобалізації, 

охоплює процеси руху капіталів, що містять як прямі, так і портфельні інвестиції. Під 

прямими іноземними інвестиціями розуміють довгострокові вкладення матеріальних засобів 

компаніями-нерезидентами в економіку країни (зокрема, для організації і будівництва 

підприємств). Прямі іноземні інвестиції є найбільш бажаною формою капіталовкладень для 

економік, що розвиваються, тому що дозволяють реалізовувати значні проекти; поза тим до 

країни надходять прогресивні технології, нові методи корпоративного управління тощо. 

Отже, залежно від рівня контролю над підприємством, інвестиції розділяють на прямі 

та портфельні. Прямі інвестиції передбачають вкладення до статутного фонду компаній, 

передбачаючи отримання фінансового прибутку і реалізацію права на здійснення контролю 

над цим об’єктом. Портфельні інвестиції є орієнтиром для формування інвестиційного 

портфеля, іншими словами вони виступають множиною інвестиційних інструментів для 

досягнення інвестиційної мети, що включає придбання цінних паперів з урахуванням дії 

принципів безпеки, прибутковості, зростання та забезпечення високої ліквідності. Також в 

іноземній економічній літературі виокремлюють такі нові форми прямих іноземних 

інвестицій: “green field investment” – інвестиції у створення нових активів, “brown field 

investment” – придбання вже існуючих активів. 

Основні теорії, що пояснюють процеси прямого іноземного інвестування, включають 

теорії ринкової недосконалості, ринкової влади, монополістичних переваг, парадигму циклу 

міжнародного виробництва, теорію трансакційних витрат, теорію інтерналізації, 

макроекономічну теорію прямих іноземних інвестицій, еклектичну парадигму. Чинники, які 
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впливають на зростання прямих іноземних інвестицій, такі: інтеграція виробництва; 

зростаюча роль транснаціональних корпорацій; економічна політика промислово розвинених 

країн, спрямована на підтримку економічного росту та рівня зайнятості; прагнення країн, що 

розвиваються, здолати кризовий стан економіки; екологічні або політичні чинники.  

Здійснення прямих іноземних інвестицій є важливою складовою діяльності провідних 

компаній світу. Вони дозволяють компаніям використовувати підприємства в зарубіжних 

країнах для виробництва і збуту продукції і швидко розповсюджувати нові товари і 

технології в міжнародному масштабі, тим самим підвищуючи свою 

конкурентоспроможність. Серед чинників, що спонукають ТНК до прямого іноземного 

інвестування: маркетингові, коли ТНК потребують розширення ринку для підтримання або 

збільшення своїх продаж; торговельні обмеження (обхід митних тарифів та інших обмежень, 

бажання покупців споживати вітчизняні товари); вартісні чинники (отримання переваг у 

витратах на працю і сировину). 

Макроекономічний підхід відображає узагальнені глобальні, міжнародні, національні 

тенденції процесів прямого іноземного інвестування. Джерелом інвестицій виступає 

надлишковий капітал, який формується за рахунок перевищення заощаджень над 

інвестиціями в певній країні. Для забезпечення стійкого економічного розвитку країни-

експортера капіталу її чистий експорт товарів  або послуг повинен бути передумовою 

фінансування вивезення капіталів з країни, що доводить необхідність державного 

регулювання іноземних капіталовкладень. Мікроекономічний аспект визначення іноземних 

інвестицій базується на неокласичній теорії міжнародного руху капіталу. У межах 

мікроекономічного підходу увага концентрується на аспектах пояснення мотивації 

здійснення інвестицій через національні кордони з погляду інвесторів та аналізі їх впливу на 

розвиток суб’єктів підприємницької діяльності [1].  

В сучасних умовах глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки набувають 

актуальності поняття інвестиційної привабливості та інвестиційного клімату, що слугують 

вагомими факторами підвищення економічного розвитку країни. В загальному інвестиційний 

клімат визначає інвестиційний потенціал, інвестиційний ризик та інвестиційну активність. 

Під інвестиційним потенціалом розуміють об’єктивні можливості економічного, 

соціального, природно-ресурсного характеру. До інвестиційного ризику входять внутрішні 

та зовнішні фактори, що стримують процеси реалізації інвестиційного потенціалу. У 

структурі зазвичай є політичний, правовий, законодавчий, економічний та соціальний види 

ризиків. Отже, інвестиційна привабливість виступає узагальнюючим показником, що 

об’єднує систему  формалізованих та неформалізованих критеріїв і обґрунтовує доцільність 

вкладання капіталу в досліджуваний потенційний об’єкт інвестування. Дослідження впливу 

іноземних інвестицій на економічний розвиток країни дає змогу підкреслити, що прямі 

іноземні інвестиції спроможні збільшити обсяги сукупного капіталу, сприяти економічному 

зростанню. Поряд із позитивним впливом іноземного капіталу спостерігаються і потенційні 

негативні ефекти, серед яких, передусім, витіснення національних капіталів і компаній та 

відтік капіталу з країни на основі трансфертного ціноутворення [2]. 

У світовому масштабі процеси залучення і використання прямих іноземних інвестицій 

характеризуються позитивними і негативними наслідками, які враховуються в період 

розроблення і реалізації інвестиційної політики. Залучення іноземних інвестицій 

узгоджується із перевагами та ризиками, які існують у приймаючій країні, що втілюються у 

поняття  “інвестиційний клімат”, який відображає ступінь сприятливості ситуації, що 

складається в тій або іншій країні (регіоні, галузі) щодо інвестицій, які можуть бути 

спрямовані на цю територію. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ  

З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ  

 

Основним джерелом інформації  про сферу економічної діяльності суб’єкта 

підприємницької діяльності є дані обліку. Одним із найважливіших аспектів удосконалення 

обліку операцій з переробки давальницької сировини є належна його організація. Саме 

організація повинна забезпечувати своєчасне виконання завдань, надання правдивої та 

достовірної інформації відповідному колу користувачів для прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

Питаннями удосконалення облікового процесу операціями з давальницькою 

сировиною займалось багато вітчизняних вчених, зокрема  останнім часом цьому питанню 

приділили увагу вчені: Т. Гоголь, П. Куцик [1], Н. Козіцька,  М. Корягін [4], С. Головацька, 

В. Лень, І. Прибега, О. Савченко, М. Чік [4] та ін. 

На законодавчому рівні документальне оформлення операцій пов’язаних з 

переробкою давальницької сировини регулюється низкою нормативно-правових документів, 

зокрема: Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [3], 

Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, Законом 

України “Про електронні документи та електронний документообіг”. 

Основним фактором якісного ведення обліку операцій з давальницькою сировиною є 

розуміння та посилання у своїй діяльності на ряд основних вимог щодо раціональної 

організації обліку, серед яких виділяють: чіткість, точність облікових даних, ясність, 

простота, доступність, реальність, об’єктивність та економічність.  
Можна стверджувати, що ефективність управління операціями, пов’язаними із 

переробкою давальницької сировини залежить від вибору методики і форми ведення 

бухгалтерського обліку, тобто від застосування одного з головних елементів обліку – 

облікової політики.  

Облік операцій з переробки давальницької сировини із нерезидентами зобов’язує 

суб’єктів господарювання дотримуватися вимог внутрішнього та зовнішнього законодавства. 

Враховуючи, що давальницька сировина, вироблена готова продукція і виробничі відходи, 

що мають матеріально-вартісну форму, є обов’язковими для перетину митного кордону 

держави, та в свою чергу стають об’єктами митного контролю. Виконання експортно-

імпортної контрактів, також передбачає дотримання вимог валютного законодавства і 

контролю.  

Підприємства у яких більшу частину операцій з переробки давальницької сировини 

займають операції із нерезидентами необхідно застосовувати розподіл завдань у відділі 

бухгалтерії (рис.1). 

Облік операцій із переробки давальницької сировини має свої особливості 

документального оформлення, які відповідають загальним принципам документування. Слід 

відзначити, що кожна операція передбачає застосування відповідного документа. 

Застосування деяких з них залежить від способу перевезення, від форми оплати та від 

домовленості між замовником і виконавцем. Основним документом, що підтверджує 

надходження сировини від замовника до виконавця у митному режимі  “Переробка на митній 

території Україниˮ є Митна декларація. 
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Рис. 1. Поділ  завдань між працівниками бухгалтерії, що зайняті веденням обліку 

операцій з давальницькою сировиною. 

 

Заключним етапом в організації обліку операцій з переробки давальницької сировини 

на підприємстві  є розроблення та впровадження робочого плану рахунків. Рахунки 

аналітичного обліку відкриваються до синтетичних рахунків фінансового обліку шляхом 

ієрархічного додавання до коду послідовних цифр, так кожному номеру відповідає певна 

назва класифікаційного групування. 

Отже, без належної організації бухгалтерського обліку та систематичного вивчення 

елементів облікової системи, неможливе вирішення основного завдання – ефективного 

управління діяльністю пов’язаною із переробкою давальницької сировини, а також 

забезпечення контролю за операціями зовнішньоекономічної діяльності.   
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АНАЛІЗ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ 

У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ В УКРАЇНІ 

 

Інтернаціональна валютна система ‒ це набір міжнародно узгоджених правил, 

конвенцій та допоміжних інституцій, які сприяють міжнародній торгівлі, транскордонним 

інвестиціям і взагалі перерозподілу капіталу між державами, які мають різні валюти. Без 

якісно організованої системи грошового обігу важко уявити будь-яку сучасну економічну 

систему. В останні десятиліття відбувається розширення фінансового посередництва і, як 

наслідок, посилення впливу міжнародних фінансових установ на економіку України. Цей 

вплив може бути як стимулюючим, направляючим, так і впливом придушення і 

спустошення. 

Інституційно-фінансова система представлена сукупністю агентів, які виконують ряд 

широких функцій (перетворення, створення грошей і контроль грошової маси, 

посередництво в платежах тощо) і специфічні функції (наприклад, виступають опорними 

інститутами, діяльність яких впливає на стабільність фінансової системи та визначає 

фінансову безпеку).  

На практиці ці функції важко зрозуміти та окреслити. Ефективна робота фінансової 

системи забезпечується наявністю певних якостей і необхідної структурної організації. У той 

же час ці характеристики не є внутрішньо притаманними фінансовим установам, вони 

забезпечуються через розвиток правових рамок. 

Розглянемо динаміку обмінного курсу гривні до долара США щомісячно (середнє 

значення за період) з 01.06.2021 р. по 01.05.2022 р. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка офіційного обмінного курсу гривні до долара США щомісячно 

(середнє значення за період) з 01.06.2021 р. по 01.05.2022 р. (сформовано на основі [1]) 

 

Відповідно до даних рис. 1, можна зробити висновок, що обмінний курс гривні до 

долара США поступово зростає. Це зумовлено багатьма негативними політичними та 

економічними факторами. 

Внаслідок девальвації гривні, економіка України зазнає суттєвих збитків. Оскільки 

девальвація супроводжує зростання цін, падіння платоспроможності населення, скорочення 
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обсягів кредитування. Така ситуація погіршує розвиток вітчизняної економіки і зменшує 

рівень зайнятості та добробуту населення.  

На наш погляд, держава повинна створити для фінансових установ такі умови, щоб 

покращити ефективність фінансового посередництва та рівень управління ризиками. Однак, 

створення таких умов має здійснюватися на взаємовигідній основі і мати передбачуваний 

характер та наслідки. Важливо знайти правильні стимули для фінансових установ, щоб 

підтримувати фінансову стабільність, навіть якщо іноді це суперечить комерційним 

інтересам. Такі заходи допоможуть встановити ефективну систему захисту економіки 

України від внутрішніх і зовнішніх потрясінь. 
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 

Вирішальною складовою існування та розвитку будь-якої держави є наявні території, 

чітко визначені та захищені кордони, що передбачають створення митної системи контролю, 

здатної забезпечити належний рівень національної безпеки, захистити національні 

економічні відносини та сприяти ефективній співпраці із зовнішніми партнерами. У свою 

чергу, митний контроль є важливим та ефективним інструментом забезпечення митної 

політики, що реалізується через: 

 1) заходи митно-тарифного нагляду: гарантія сплати ввізного та вивізного мит; 

виконання міжурядових та міжнародних угод про преференційне регулювання; дотримання 

інших торгово-політичних заходів;  

2) заходи нетарифного регулювання: дотримання вітчизняного податкового 

законодавства;  дотримання міжнародних та міжурядових угод про заборони та обмеження. 

Необхідно контролювати перевезення через митний кордон України контрабанди та 

контрафактної продукції. Результатом незадовільного митного контролю є зниження митних 

надходжень і митних платежів, гальмування розвитку легального виробництва та 

відтворення національної економіки. 

Відповідно до статті 4 Митного кодексу України: “Митний контроль – сукупність 

заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм Митного Кодексу, законів 

та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних 

договорів України, укладених у встановленому законом порядку” [1]. 

Основною метою митного контролю є забезпечення легального переміщення осіб, 

товарів, транспортних засобів через митні кордони, включаючи повне та своєчасне 

управління митними платежами. З метою стимулювання зовнішньої торгівлі та збільшення 

товарообігу митні органи спрощують процедури митного контролю при проходженні 

кордону. Запровадження електронного митного декларування значно знижує вартість 

митного декларування та значно зменшує час митного оформлення. Зменшення термінів 

митного оформлення поруч із позитивними тенденціями, а саме: прискорене переміщення 

осіб, вантажів та транспорту які перетинають митний кордон, мають недоліки - обмежений 

час на використання додаткових форм митного нагляду. 

Досвід функціонування митної системи в розвинених країнах за кордоном свідчить, 

що ефективним фактором вирішення вітчизняних проблем у сфері митного нагляду є 



97 
 

поглиблене впровадження митного контролю на етапі “після випуску товарів”, що дозволяє 

застосувати спрощений підхід митного нагляду і відповідає Кіотській конвенції про 

гармонізацію митних процедур. Здійснення митного контролю протягом періоду часу після 

завершення митного оформлення є один з найперспективніших засобів удосконалення 

роботи митних органів. Проте, така митна процедура не повинна оптимізуватися за рахунок 

обмеження контрольних заходів. При цьому основні принципи, на які мають спиратися митні 

органи, є пост-аудит і впровадження системи аналізу та управління ризиками.  

Для розвитку та ефективного використання митного пост-аудити в Україні потрібно 

вирішити певне коло питань, які унеможливлюють чітке та узгоджене його виконання. 

 По-перше, постає проблема співпраці суб’єктів ЗЕД та митних органів. Стягування 

митних платежів, контроль правильності їх обчислення, своєчасності та повноти їх сплати є 

однією із найважливіших функцій митних органів, не менш важливими є і інші 

функції: створення сприятливих умов для стимулювання торгівлі, спрощення транзиту, 

запобігання та боротьба з контрабандою тощо. Саме на ці функції, адміністративному 

органові митної служби слід звернути увагу, оскільки в останні роки фіскальна функція 

митних органів є пріоритетною з точки зору бюджетного дефіциту. Тобто, митним органам 

необхідно розуміти, що субʼєкти зовнішньоекономічної діяльності є так звані “споживачі 

послуг” для них, а в ринкових умовах господарювання потрібно створювати сприятливі 

умови саме для споживачів.  

По-друге, слід зауважити, що пост-аудит спрямований на використання людського 

фактору, тобто перевірку здійснює персонал митних органів. При цьому існує недостатній 

професійний рівень знань працівників митниці, тобто недостатня їхня освіченість про 

порядок, структуру та організацію проведення митного пост-аудиту. Для того, щоб вирішити 

цю проблему, потрібно постійно проводити професійні тренінги та курси для працівників 

митниці. 

 По-третє, суб’єкти бізнесу, які здійснюють ЗЕД в Україні, досить часто вдаються до 

правопорушень. Дотримання норм і правил процедури декларування товарів з боку суб’єктів 

ЗЕД повною мірою стосується забезпечення достовірного нарахування і своєчасної сплати 

митних платежів, без можливих ознак порушення митних правил. Під такими ознаками 

прийнято розуміти заниження або завищення митної вартості товарів, неправильне 

визначення країни походження товарів, наведення неправильних кодів товарів. Також досить 

часто суб’єкти ЗЕД можуть надавати недостовірну інформацію про місцезнаходження, 

фізично перешкоджати працівникам митних органів проводити митний пост-аудит, а це 

призводить до затягування або неможливості перевірки документації. Державна митна 

служба України звертає увагу на необхідність розв’язання проблеми вдосконалення 

механізму реалізації фіскальної складової своєї діяльності на основі посилення контрольно-

перевірної функції митних органів у напрямі проведення митного пост-аудиту, який 

стосується виїзних документальних та камеральних перевірок платників податків.[2] 

Митний пост-аудит проходить після завершення митного оформлення та контролю з 

метою перевірки діяльності осіб, які беруть участь в ЗЕД. Крім того, митний пост-

аудитський огляд є одним із ефективних заходів щодо запобігання протиправним діям та 

здатності митних органів своєчасно виконувати господарсько-регулюючу, охоронну та 

фіскальну функції. Інформація, отримана після митної перевірки, може бути використана для 

подальшого адміністративного або судового розгляду. Під час проведення митного пост-

аудиту провіряють законність, доцільність, достовірність інформації наданні від посадових 

осіб суб’єктів ЗЕД.[3] 

Іншим важливим принципом митної політики є впровадження систем аналізу та 

управління ризиками в митному контролі. Всесвітня митна організація визначає систему 

аналізу й оцінювання ризиків як комплекс заходів, спрямованих на забезпечення митних 

органів необхідною інформацією щодо аналізу й оцінки ризиків, які існують при митному 

оформленні вантажів, що переміщуються через митний кордон. Основними завданнями 

митних органів при реалізації цього принципу є: визначити допустимий рівень ризику;  
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визначити заходи контролю, які повинні вжити митні органи; дотримуватись законодавства 

держави у сфері нагляду за зовнішньоекономічною діяльністю; розробити відповідні методи 

контролю (наприклад, для перевірки документів митна декларація), які необхідно 

застосувати якщо виник припустимий рівень ризику. 

Зазначимо, що однією з головних умов ефективного митного контролю є 

неупередженість та незалежність органів митного нагляду, незалежно від політичних рішень 

та бізнес-груп. Ця умова є запорукою прозорого та ефективного митного контролю. З огляду 

на це, одним із головних завдань держави є забезпечення митними органами незалежності. 

Оскільки митний контроль є одним з головних завдань, які покладені на митні органи 

України, підкреслимо його вагомість у забезпеченні економічної безпеки держави, бо саме 

на цьому етапі здійснення митного регулювання відбувається одночасно перевірка всіх 

вантажних документів та фактичне встановлення кількісних та якісних показників товарів, 

які переміщують через митний кордон України. 

 Враховуючи  вищезазначене,  для  підтвердження  правильності  нарахування  митних  

платежів  українським митникам  слід  перевіряти  такі  характеристики  імпортованого  

товару:  митну  вартість,  країну  походження, товарну позицію в Українській класифікації 

товарів зовнішньоекономічної  діяльності та ставки  у відсотках до митної вартості. Митні  

органи  повинні  переходити  від  тотального митного контролю за переміщенням товарів  до  

митного  контролю, заснованого переважно на процедурах аудиту. Такий контроль  

дозволить  проводити  фінансовий  аналіз, який здійснюється на основі даних бухгалтерської  

звітності та  призначений  для отримання  ключових найбільш  інформативних параметрів, 

які дають об’єктивну та точну картину фінансового  стану  зовнішньоекономічної діяльності 

суб’єкта.  

Тому, пріоритетними для України напрямами митного контролю є удосконалення 

електронного митного декларування та спрощення процедур митного нагляду. Варто 

зауважити, що без розвиненої системи пост-аудиту говорити про прискорення митних 

формальностей та спрощення процедур неможливо. Необхідно сформувати та запровадити 

ефективну систему аналізу митних ризиків, а також сувору відповідальність субʼєктів 

зовнішньоекономічної діяльності за порушення митних правил. 
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ШЛЯХИ РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ 

ПОТРЕБ ЕКСПОРТУ 

 

Для України сьогодні важливо використати коло можливостей розвитку 

експортоорієнтованого виробництва для наповнення свого бюджету, збереження 

життєдіяльності підприємств та робочих місць. Створення необхідних передумов для 

розширення експортної  діяльності підприємств, зорієнтованої в основному на європейський 

ринок, забезпечить позитивні зрушення у структурі зовнішньоторговельного балансу 

https://zakon.rada.gov.ua/
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держави. Варто зазначити, що для багатьох держав, де з певних причин відсутні виробничі 

процеси, ЗЕД є єдиним способом внутрішнього забезпечення необхідними товарами [1]. 

Протягом тривалого часу у міжнародній економіці сформувалися звʼязки з виробничої 

кооперації: запчастини з однієї країни постачалися для виробництва товарів в іншу і навпаки. 

Вітчизняні промислові підприємства активно долучалися до світової економіки, здійснюючи 

експортну діяльність. Країни-сусіди зазвичай виступали найбільшими торговельними 

партнерами. Так, основними країнами-партнерами України, за даними Державної служби 

статистики України, у 2021 році були Китай, Польща, РФ, Туреччина, Німеччина, Індія, 

Італія, Нідерланди, Єгипет, Білорусь, Угорщина.  

З табл. 1 бачимо, що 2020 рік був складним для економіки, помітний спад обсягів 

експортної продукції на 862,8 млн дол. CША, проте, з 2020 року експортна діяльність почала 

нарощувати свої обсяги. Так, загальний показник експорту у 2021 році зріс на 18897,5 млн дол. 

CША порівняно з 2020 роком та на 36 % проти 2019 року. Зросли обсяги експорту продуктів 

тваринного походження на 5,4 %, рослинного походження – на 20,3 % , жирів та олії – на 48,7 %. 

Найбільше зростання спостерігається в групі мінеральних продуктів – на 72,9 %. 

Таблиця 1  

Товарна структура експорту України за 2019-2021 роки [2] 

(тис. дол. CША) 

Товарні групи 2019 рік 
Частка, 

% 
2020 рік 

Частка, 

% 
2021 рік 

Частка, 

% 

2021 р. 

у % до 

2019 р. 

Продукти тваринного 

походження 1277015,8 2,6 1188164,7 2,4 1345343 2,0 105,4 

Продукти рослинного 

походження 12914543 25,8 11883238 24,2 15538289 22,8 120,3 

Жири та олії 4732237,5 9,5 5746921,7 11,7 7037290,6 10,3 148,7 

Готові харчові 

продукти 3220383,8 6,4 3361028,2 6,8 3788949,8 5,6 117,7 

Мінеральнi продукти 4866480,3 9,7 5331642,8 10,8 8414377,3 12,4 172,9 

Деревина і вироби з 

деревини 1400370,4 2,8 1411557,3 2,9 2006151,6 2,9 143,3 

Інші 21643575 43,2 20269272 41,2 29958887 44,0 138,4 

Усього 50054606 100,0 49191825 100,0 68089288 100,0 136,0 

 

Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС набула чинності 1 січня 2016 року. Це 

відкрило європейський ринок для вітчизняних товарів, однак, виявилися інші проблеми та 

перешкоди для проникнення українських товарів на європейський ринок: є квоти, які 

українські підприємства не використовують, бо не пройшли відповідної сертифікації 

(наприклад, по яловичині); є товари, які не постачають на ринки ЄС, оскільки попит, 

виробництво і ціна на внутрішньому ринку задовольняють національні компанії (наприклад, 

український часник чи мед); є квоти, які використовують частково. Іноді підприємствам, що 

планують виходити зі своєю продукцією на міжнародний ринок, бракує обізнаності у 

можливих варіантах просування продукції. Тому виробництво експортоорієнтованої 

продукції повинно базуватися на глибокому вивченні вимог до якості та екологічності 

продукції на зовнішньому ринку, важливо постійно моніторити інформацію про цей ринок та 

його тенденції. 

Свої корективи у зовнішньоекономічну діяльність України внесла війна з Росією. В 

березні 2022 року експорт українських товарів скоротився вдвічі, імпорт – більш, ніж втричі. 

Особливо постраждав вивіз металів, зернових культур та сільськогосподарської продукції в 

цілому, в той же час обсяг експорту низки товарів з глибокою переробкою практично не 

змінився порівняно з довоєнним часом. Виникли логістичні проблеми, форс-мажорні 

обставини, що ускладнило просування вітчизняних товарів на європейський ринок. 
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Вважаємо, що, крім європейського ринку, вітчизняним виробникам варто розгядати й 

інші країни, наприклад, Великобританію, адже щорічні темпи зростання експорту до 

Великобританії – одні з найвищих в українській міжнародній торгівлі. Рішення уряду цієї 

країни про дострокове скасування митних бар’єрів при постачанні української продукції 

сприятиме розширенню виходу українських промислових і аграрних підприємств на ринки 

Великобританії, забезпечить підвищення рівня продовольчої безпеки країни, активізує 

двосторонню торговельну співпрацю. 

Серед важелів державного впливу на розвиток виробництва експортоорієнтовної 

продукції зазначимо: 

- стимулювання збуту продукції на зарубіжних ринках шляхом встановлення нижчих 

цін через зменшення собівартості продукції вітчизняних підприємств, тарифів на 

електроенергію та інші енергоресурси (що практично є неможливим в умовах сьогодення); 

- підвищення ефективності міждержавних та міжурядових заходів для збереження і 

розширення ринків збуту продукції підприємств України, а також підтримка заходів щодо 

захисту внутрішнього ринку від недобросовісного імпорту; 

- підтримка вітчизняного виробника та його прагнень до експорту своєї продукції з 

одночасним обмеженням імпорту; 

- вирішення питання обмеженості дозволів на вантажні перевезення, що гальмує 

постачання української продукції в країни ЄС; 

- ініціювання перегляду квот на українські товари з огляду на складну соціально-

економічну та політичну ситуацію в Україні. 
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ  

 

За умов, коли значна частина території України була тимчасово окупована або 

перетворена на поле бою, а решта зазнала менш тяжких, але все ж таки травмуючих 

потрясінь від військових руйнувань, країна багато втрачає в економічному плані. 

Гуманітарна катастрофа та бойові дії, що розгорнулися в кількох великих містах, призвели 

до масової внутрішньої та зовнішньої міграції. Люди, які раніше мали надійну роботу та 

житло, швидко поповнюють ряди соціально незахищених груп та потребують підтримки. 

Число загиблих продовжує зростати. У цьому дослідженні ми описуємо наявні дані про 

економіку України та намічаємо основні напрямки можливої економічної політики, 

включаючи боротьбу з кризою та підтримку економічної стійкості на найближче майбутнє. 

Імпортні поставки скоротилися не лише через логістичні проблеми та скорочення 

попиту, а й через заборону на некритичні імпортні операції, запроваджену Національним 

банком України, щоб уникнути волатильності валюти. Дозволявся імпорт лише “критичних 

товарів” із спеціального списку, а також операції держави. Хоча список “критичних товарів” 

поступово розширюється, у середньостроковій перспективі споживчий та інвестиційний 

попит залишиться дуже пригніченим, що не дозволить імпорту відновитись. У разі 

відсутності нової масштабної ескалації, у квітні ситуація з логістикою експорту має 
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покращитись. Оскільки перша реакція пройшла, а хвиля евакуації схлинула, автомобільні 

дороги та залізничний транспорт мають стати доступнішими для експорту комерційних 

товарів. Проте вартість та тривалість логістики буде суттєво вищою порівняно з минулим 

роком. 

Офіційні дані інфляції, опубліковані Державною службою статистики, показують 

зростання споживчих цін у березні на 4,5% порівняно з лютим. У річному вираженні 

зростання цін, ймовірно, опиниться, швидше за все, у районі 15-20%. Зараз зростання цін 

стримується адміністративними заходами, такими як регульовані ціни на пальне, газ, 

опалення та електроенергію, а також фіксованим обмінним курсом. З поступовим 

ослабленням обмежень дуже можливе зростання інфляції. Вона буде зумовлена цінами на 

пальне та енергію, зростанням виробничих витрат, дефіцитом деяких товарів, включаючи 

продукти харчування, що вироблялися раніше у південних регіонах України, а також 

суттєвим пом’якшенням грошово-кредитної політики, якого важко уникнути за нинішніх 

умов. Проте значне зниження споживчого попиту, спричинене масовою міграцією, падінням 

доходів та різкою зміною споживчих звичок, чинитиме суттєвий тиск на ціни. 

 Інвестиційні процеси загальмовані, а нові інвестиції можуть бути пов’язані тільки з 

перебазуванням виробничих потужностей компаній (більше 1000 компаній подали заявки на 

участь у відповідній державній програмі), будівництвом житла для внутрішньо переміщених 

осіб та державними інвестиціями у відновлення окремих об’єктів інфраструктури. Вкрай 

високі ризики стримуватимуть значні приватні інвестиції у нові виробничі потужності чи 

модернізацію. Досвід Донецької та Луганської областей України, де російська агресія 

розпочалася у 2014 році, показує, що навіть за умов замороженого конфлікту без належних 

стимулів та додаткових гарантій безпеки інвестування навряд чи відновляться навіть у межах 

кількох років.  

Банківський сектор втратив значну частину своїх активів у регіонах, що постраждали 

від війни, а також, за попередніми оцінками кількох банків, 50-70% грошового потоку від 

кредитів (відсотки та погашення). Проблеми з ліквідністю були успішно вирішені завдяки 

наданню НБУ бланкових кредитів рефінансування. До кінця війни було скасовано норми 

пруденційного регулювання (вимоги до капіталу, ліквідності, кредитного ризику). 

В результаті повномасштабного вторгнення росії, падіння ВВП України у 2022 році 

може становити від -10% ( прогноз МВФ) до -35-40% (попередній прогноз українського 

уряду) за умови, що окуповані росією території не розширюватимуться, а активна фаза війни 

не триватиме довше кількох місяців.  

17.03.2022 уряд оголосив програму переміщення бізнесу, зобов’язуючись надати 

безкоштовний переїзд, необхідні виробничі приміщення та допомогу з переміщенням 

працівників. П’ять західних регіонів також пропонують регіональні програми переїзду. 

Станом на 28.03.2022 до Мінекономіки надійшло 1164 заяви про переміщення, 108 

підприємств було переміщено, 50 – у процесі, знайдено 377 нових локацій для бізнесу. Деякі 

з переміщених підприємств були досить великими (для переміщення одного з них 

знадобилося 140 вагонів). Окрім офіційних зобов’язань, міністерство допомагало 

підприємствам у підключенні до інженерних мереж та навіть у пошуку клієнтів [1].  

Уряд також затвердив низку програм, спрямованих на фінансову підтримку бізнесу 

через банківські кредити. Статистики поки немає, але респонденти в державних банках 

підтверджують, що кредити вже видаються “значній кількості клієнтів” у сільському 

господарстві, різноманітним МСП та великому бізнесу (хоча програми охоплюють і приватні 

банки) [1]: 

 1. Розширена програма “5-7-9%” – усі раніше створені бізнеси, більшістю 

бенефіціарів яких є українці, можуть отримати до 60 млн грн під відсоткову ставку 0%, яка 

після війни буде збільшена до 5%. Інвестиційні позики та позики рефінансування видаються 

на термін до 5 років, а фінансування оборотних коштів доступне на термін до 3 років. 

 2. Часткові державні гарантії для українських банків за портфелями кредитів МСП 

(до 80% загальної вартості).  



102 
 

3. Компенсація процентних ставок за кредитами (тіло до 50 млн. грн.) для малого та 

середнього сільськогосподарського бізнесу (річний оборот до 20 млн. євро) на посівну 

кампанію.  

4. Експортно-кредитне агентство уповноважено забезпечувати кредитування 

українських експортерів, що дозволяє знизити вартість фінансування. 

Міжнародна підтримка у подоланні бюджетного розриву зараз є найважливішою для 

української економіки. Збільшуючи міжнародні резерви НБУ, це також дозволить 

лібералізувати валютний контроль.  

Зменшення боргового навантаження та подальші варіанти фінансової підтримки 

українського боргу мають базуватися на наступних принципах [1]:  

1. Надавати гранти, а не позики, щоб уникнути нагромадження боргового тягаря.  

2. Скасування наявного боргу, що має бути реалізоване так, щоб не спричинити крос-

дефолт інших українських боргів, у т.ч. євробондів, або нашкодити репутації України як 

надійного позичальника; 

3. Обсяги безумовної бюджетної підтримки мають значно вирости порівняно з 

поточними рівнями  

4. Значна частка нових боргів має бути деномінована в українській валюті, щоб 

уникнути майбутніх валютних ризиків для України у ближньому повоєнні.  

По закінченню війни, масштабна програма підтримки відбудови України має бути 

задіяна одразу, щоб Україні не довелося чекати на закінчення процедур вилучення 

російських активів. До того моменту український уряд та його партнери з громадянського 

суспільства матимуть хороші оцінки грошової вартості пошкоджень та втрат.  

На більш довгострокову перспективу значний вплив матиме надання Україні статусу 

кандидата на вступ у ЄС. Це стане базою програми реконструкції та політик у цілому, а 

також зробить Україну більш привабливою для бізнесу та інвестицій. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНИ 

 

Вплив світової фінансово-економічної кризи через причини, котрі виходять за межі 

фінансових проблем, що переросли в економічний спад виробництва, зростання безробіття, 

зниження рівня життя широких верств населення ускладнює економічний розвиток України. 

В умовах зростання міжрегіональної диспропорційності одним з найважливіших 

завдань у державі є пошук шляхів мінімізації негативних наслідків територіального розвитку 

та розроблення ефективної регіональної економічної політики. Важливим кроком у 

вирішенні цих проблем є формування конкурентоспроможного ринкового середовища. 

Невисокий рівень розвитку ринкової інфраструктури в деяких регіонах України обумовлює 

низький рівень ділової активності, слабкий розвиток товарного та грошового обігу, неповне 

задоволення платоспроможного попиту населення на товари й послуги. Тому найдоцільніше 

ринкову інфраструктуру розглядати як сукупність об’єктів та інституційних структур, що 

забезпечують формування матеріальних, фінансових і інформаційних зв’язків між 

суб’єктами ринку[4].  
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Відсутність врегульованої системи взаємодії між діючими суб’єктами ринкової 

інфраструктури, недостатня інноваційна активність наукових установ, низький рівень 

сприйняття інновацій виробничими підприємствами та слабке забезпечення мережі 

інфраструктури кадровими ресурсами – це ті характерні недоліки та перешкоди, що стоять 

на заваді ефективному розвитку та функціонування ринкової інфраструктури та економіки 

України в цілому. 

Водночас виникають різноманітні виклики для стійкості системи соціального захисту 

в Україні. До основних з них належать суперечливі підходи до формування соціальних 

стандартів, зокрема прожиткового мінімуму, який не задовольняє культурно-побутові 

потреби людей. Соціальні стандарти та гарантії формуються не принципом комплексності – 

без урахування купівельної спроможності громадян, стадій системного розгляду потреб і 

можливостей громадянського суспільства. Кожного року має відбуватися індексація 

грошових доходів громадян (оплата праці, пенсії, соціальні виплати), даний процес 

потрібний для того, щоб повністю або частково компенсувати подорожчання товарів і 

послуг. 

Події 2020 р., пов’язані з поширенням пандемії COVID-19 і запровадженням 

карантинних заходів, внесли суттєві корективи в показники соціально-економічного 

розвитку країни. За підсумками 2020 р. отримано суттєві негативні зміни в показниках 

доходів і бідності населення. Згодом негативні впливи можуть торкнутися інших сфер життя, 

зокрема тих, які ототожнюються з немонетарними аспектами, та викликати зростання 

масштабів соціального відчуження [1].  
У Державному бюджеті України на 2020 рік, що зазнав змін через необхідність 

формування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками для 

соціального захисту населення і макроекономічної стабільності, відбулося скорочення низки 

бюджетних програм, в тому числі і тих, що стосуються органів місцевого самоврядування. 

Зокрема буде скорочено кошти Державного фонду регіонального розвитку (на 2,6 млрд. грн. або 

на 35%), субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів (1,15 млрд. грн. або на 53%), на підтримку розвитку ОТГ (2,1 млрд. грн.) та інші, у т. ч. в 

освітній сфері. Водночас у Держбюджеті збережено 22,2 млрд. грн. субвенції на будівництво, 

реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності. Також Законом передбачено відновлення видатків 

державного бюджету – зокрема, заплановано здійснення трансферту місцевим бюджетам на 

підтримку розвитку ОТГ в обсязі 1,5 млрд. грн. [2].  

Проблема забезпечення доступності адміністративних сервісів для отримання 

соціальної підтримки для мешканців територіальних громад  також на сьогодні залишається 

невирішеною. Системі соціального захисту не довіряють підприємці і працюючі українці та 

уникають участі в ній, а це негативно позначається на формуванні та наповненні соціальних 

фондів  

Система адміністрування державних соціальних програм потребує модернізації через 

такі її недоліки, як відсутність чіткого розмежування, а в деяких випадках і дублювання 

повноважень органами влади та органами місцевого самоврядування. Має бути чіткий 

механізм фінансового забезпечення виконання органами місцевого самоврядування 

делегованих державою повноважень щодо складання, виконання місцевих бюджетів, 

контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також реалізації 

інших функцій, пов’язаних з управлінням коштами місцевого бюджету. 

Реформа соціальних послуг в Україні вже розпочалася і набула інституційного виміру 

з прийняттям у новій редакції Закону України “Про соціальні послуги”, який введено в дію з 

01.01.2020 р. Доречно зазначити, що внаслідок реформи децентралізації формується новий 

устрій, органам місцевого самоврядування надається більше повноважень, зокрема щодо 

забезпечення соціального захисту населення. Також на державному рівні прийнято низку 

підзаконних нормативних актів у сфері соціальної політики. [3]. 
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Очевидною є відсутність цілісної програмно-цільової підтримки держави щодо 

послідовної імплементації затверджених заходів, зокрема механізму гарантованого 

державою бюджетного забезпечення.  

Відсутність економічної підтримки українського села призводить до депопуляційних 

процесів у сільській місцевості. Регіони України відчувають потреби в заходах, які б сприяли 

народжуваності населення, необхідний аналіз структури зайнятості. Існує невідповідність 

чисельності та кваліфікації трудових ресурсів кількості робочих місць. Окремою проблемою 

є міграційні процеси, їх інтенсивність, причини й напрями. Приділення належної уваги 

згаданим демографічним проблемам стане запорукою відтворення генофонду українського 

народу, забезпечить вирівнювання соціального розвитку регіонів незалежно від спеціалізації 

людської діяльності. 

Існують також проблеми використання природно-ресурсного потенціалу та екологічні 

проблеми. Вкрай необхідною стала еколого- географічна діагностика території, її аналіз 

окремих регіональних проектів або програм з метою забезпечення здорових умов 

життєдіяльності населення, завдяки зменшенню дії антропогенних факторів та гранично 

допустимих меж концентрації вмісту шкідливих речовин в середовищі існування, 

підвищення комплексності й ефективності використання природних ресурсів регіону, 

впровадження безвідходних технологій, створення і збереження чистого міського 

середовища. 
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РОЛЬ НАТО ТА ОБСЄ ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

 

24 лютого – жахлива дата, яка залишила свій слід в історії українського народу. 

російська федерація розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне 

вторгнення. Російські загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста й села України, 

катують і вбивають мирне населення. Збройні сили України та весь український народ 

чинять запеклий опір, відстоюючи свою свободу і незалежність.  

Світ майже одноголосно засуджує росію за війну в Україні. Водночас Генсек НАТО 

повідомив, чому Альянс не може закрити небо. Окремі експерти пояснюють – це виправдане 

рішення заходу. Вони тримають розум у холоді. Набагато краще, щоб українці самостійно 

перемогли росіян, позбавивши Москву виправдання, що НАТО напав на них, а також 

уникнувши всіх очевидних можливостей ескалації. Але ж тим часом війна впритул 

наблизилась до кордонів країн НАТО, адже Яворівський полігон, по якому було завдано 

Росією ракетного удару, знаходиться всього в 20 км від Польщі. Війна росії проти України –
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це вже загроза і європейським країнам. Країни ЄС та НАТО готові заплатити будь-яку ціну 

за стримування військового конфлікту в Україні. Однак вони не в змозі зрівняти свої 

військові зусилля з очікуваннями України: ніхто не хоче прямо протистояти росії, яка 

загрожує застосувати свою ядерну зброю. Західні країни продемонстрували рідкісну єдність 

у введенні санкцій проти росії та озброєнні України , але згоди щодо подальших дій немає. 

Країни східного блоку, за винятком Угорщини, домагаються прямої військової підтримки, 

тоді як США, які представляють НАТО, намагаються пройти тонку межу між підтримкою 

України та не брати пряму участь. У той час як Європа та США захоплюються нашим 

патріотизмом та демократичними цінностями, допомагаючи нам фінансово та вводячи 

економічні санкції, вони відмовляються брати на себе більшу роль у конфлікті.  

Головною відповіддю на російську агресію поки що були економічні санкції. Ці 

заходи не є ефективним засобом припинення конфлікту в Україні. Для Росії введення санкцій 

не є чимось новим. Санкції, безумовно, зашкодять Росії, але Кремль може пережити негайні 

економічні наслідки [1]. 

ОБСЄ – це не ООН і не НАТО, тому очікувати від цієї організації дій з арсеналу того 

ж Північноатлантичного Альянсу не варто, це буде неправильно. ОБСЄ займається 

насамперед збором даних для аналізу характеру війни з метою використання цієї інформації 

для гуманітарних місій. Проте, як і ООН, ОБСЄ має мандат організації миротворчих місій 

за участю військовослужбовців у ”блакитних касках”. Спеціальна моніторингова місія була 

створена в березні 2014 року за запитом українського уряду до ОБСЄ та консенсусним 

рішенням усіх 57 держав-учасниць. Спостерігачі СММ працювали без зброї, звітували про 

безпекову та гуманітарну ситуації на основі власних спостережень, сприяли іншим 

організаціям у доставленні допомоги тощо. У 2021 році групи моніторингу здійснили майже 

18 тисяч патрулювань і забезпечили приблизно 400 “вікон тиші”, що дозволило ремонтувати 

й утримувати критичні об’єкти цивільної інфраструктури на сході України. 31 березня 2022 

року росія заблокувала продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в 

Україні. У Великій Британії заявили, що уряд РФ “явно боїться” неупереджених, заснованих 

на фактах, звітів [2]. 

У довгостроковій перспективі в Україні ОБСЄ може зіграти важливу роль, якщо 

Москва і Київ прийдуть до компромісу щодо припинення вогню чи врегулювання. Існуючу 

моніторингову місію можна було б змінити, щоб допомогти наглядати за угодою про 

припинення вогню, проливаючи світло на порушення та сприяючи діалогу між сторонами. 

Його також можна використовувати для моніторингу конкретних домовленостей [3]. 

Отже, події останнього десятиріччя засвідчують, що ОБСЄ і НАТО не вдалося стати 

наріжним каменем єдиної безпекової архітектури всього світу та України, забезпечити їхню 

належну ефективність, у тому числі у питаннях налагодження плідного діалогу між 

країнами, що є членами Європейського Союзу і Росією та її союзниками, а також 

забезпечення інтересів країн, які не є членами інтеграційних угруповань. Якщо Захід хоче 

вдарити росію там, де їй боляче, він повинен припинити купувати російський газ і нафту. 

Хоча українська війна спонукала політиків у Брюсселі прискорити зусилля, спрямовані на 

припинення залежності блоку від російського природного газу (наразі націлений на 

2027 рік), конкретна стратегія для досягнення цього ще не визначена.   

Найближче майбутнє непередбачуване. НАТО та ОБСЄ важливо також вчитися на 

помилках минулого та створити нову архітектуру миру та безпеки, яка буде достатньо 

міцною, щоб уникнути дестабілізації економіки у світі, яку можуть спровокувати 

неприборкані лідери. 
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ НОВИХ  

ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ  
 

Міжнародна торгівля є важливою та історичною формою формування і розвитку 

системи міжнародних економічних відносин. Міжнародна торгівля інтегрує виробників, 

споживачів з різних країн світу на основі міжнародного поділу праці та міжнародної 

спеціалізації. Для кожної країни участь у міжнародній торгівлі є зовнішньою торгівлею. 

Розрізняють різні підходи до формування та розвитку міжнародної торгівлі. Операційний 

підхід розглядає її як процес обміну товарами і послугами між суб’єктами на міжнародному 

рівні. Державно-політичний підхід вивчає її як особливий тип суспільних відносин, що 

виникає в процесі обміну між країнами з різними типами зовнішньополітичної та 

зовнішньоекономічної політики. Також детально розроблені теоретичні засади розвитку 

міжнародної торгівлі. Загалом теорія поєднує п’ять типів концепцій: меркантилізм, 

концепція абсолютних і відносних переваг, концепція факторів виробництва, 

неотехнологічні теорії, концепції конкурентоспроможності.  

Зростання обсягів міжнародної торгівлі обумовлено дією різноманітних чинників, які 

характеризуються природно-географічним, соціально-економічним або політичним 

характером. До них, зокрема, відносять: наявність істотних факторів виробництва, розмір 

території, чисельність населення, рівень соціально-економічного розвитку, сформовані 

історичні традиції, застосовувані форми організації зовнішньоекономічних зв’язків тощо. 

Міжнародна торгівля водночас з’явилась і розвивалась під потужним впливом таких 

чинників, як міжнародний розподіл праці, інтернаціоналізація, діяльність транснаціональних 

корпорацій. В сучасних глобалізаційних умовах міжнародна торгівля має нову якісну 

трансформацію, оскільки інформація і знання стають об’єктом купівлі-продажу, виникають 

нові технології продажів і товари, які не мають фізичних характеристик (наприклад, мобільні 

додатки). На продаж товарів на міжнародному ринку істотно впливають не лише економічні 

фактори, але й політичні чинники та обставини форс-мажорного типу. 

Значними чинниками, що справляють вплив на міжнародну торгівлю в нових умовах 

глобалізації, є науково-технічні зрушення та науково-технічний прогрес. Тенденції розвитку 

міжнародної торгівлі під впливом цих факторів мають такий вигляд: 1) ідеї, інформація та 

знання стають предметом купівлі-продажу, набуваючи різних форм у процесі створення, 

поширення та переміщення; 2) розвиток мережевих технологій призвів до появи нового 

класу валют, а саме Bitcoin та її похідних; 3) сучасна мережа Інтернет змінює стан відносин 

між споживачем, виробником і продавцем, виводить їх на більш якісний рівень; 4) 

відбувається інтенсивна інтеграція між економічними системами різних країн [1]. 

Щодо відношення до економічного зростання, то тут міжнародну торгівлю науковці 

розглядають і як рушій, і як похідну. Такий висновок підтверджений численними 

теоретичними та емпіричними дослідженнями. Зрозуміло, що міжнародна торгівля 

позитивно сприяє інтернаціоналізації світової економіки та господарського життя окремих 

країн, посилюючи їх інтеграцію до світогосподарської системи. Важливою для кожної країни 

є роль експорту та водночас роль імпорту. Стосовно експорту, то він є пріоритетним 

джерелом отримання валютних надходжень, що має місце навіть у високорозвинених країнах 

із розгалуженою системою зовнішньоекономічних відносин. Товарний експорт має соціальне 

значення, оскільки збільшує зайнятість і доходи в експортних галузях, позитивно 

відбивається на економічному розвитку країни. Імпорт сприяє збільшенню асортименту 

однорідних товарів, пропонує товари, які не виробляються на території країні, залучає 
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споживачів до використання досягнень світового технологічного ринку. Із боку 

загальнонаціональних інтересів, імпорт позитивно впливає і на національне виробництво, 

оскільки дозволяє знижувати виробничі витрати і підвищувати прибуток за рахунок 

використання іноземних сировинних та енергетичних ресурсів, комплектуючих, 

високотехнологічного іноземного обладнання. 

Розглянемо  тенденції зовнішньої торгівлі товарами України у 2021 році. Вартісні 

обсяги зовнішньої торгівлі товарами України в 2021 році зросли на 36,7 %, фізичні обсяги 

зовнішньої торгівлі збільшилися лише на 2,5 %, але переважно за рахунок збільшення 

імпорту на 12,6 % (при цьому фізичні обсяги експорту України у 2021 році скоротилися на 

1,5 %). Показник скорочення фізичних обсягів зовнішньої торгівлі товарами України не 

корелює з прогнозованим СОТ зростанням світової торгівлі товарами за результатами 2021 

року у розмірі 10,8 %. Має місце тенденція до нарощування негативного сальдо у зовнішній 

торгівлі товарами, яке порівняно до попереднього періоду зросло на 161 млн дол. США, як і 

тренд низького рівня диверсифікації товарної експортної номенклатури. Фізичні обсяги 

експорту товарів у 2021 році скоротились на 3 % порівняно з 2019 роком, що показує 

повільне відновлення економіки України від наслідків пандемії [2]. 

У такий критичний період для світової економіки стають важливими процеси 

кооперування та взаємна підтримка на рівні держав, тому що навіть процес глобалізації 

зазнає значних змін та трансформується. Пандемія вплинула на систему глобалізації, 

відбулося згортання міжнародної торгівлі і глобальних авіаперевезень за невеликий 

проміжок часу. Ключові ланцюги постачань були розірвані, а країни прагнули створити 

запаси медикаментів і обмежити переміщення громадян. Глобалізація не лише сприяла 

розповсюдженню небезпечного захворювання, а й підкреслила взаємозалежність компаній і 

країн. Виробництво стало глобальним, водночас зросла і взаємозалежність держав, оскільки 

жодна країна не може повністю контролювати всі товари і компоненти, необхідні для її 

економіки, національні економіки перетворилися в активних учасників глобальної 

постачальної мережі. 

Таким чином, основними чинниками розвитку міжнародної торгівлі слід вважати: 

поглиблення міжнародного поділу праці та інтернаціоналізацію виробничих процесів, 

впровадження сучасних технологічних досягнень, виникнення нових галузей економіки і 

нових видів продукції, активізація діяльності транснаціональних корпорацій на глобальному 

ринку, лібералізація міжнародної торгівлі на багатосторонній основі, розвиток торговельно-

економічної інтеграції, глобальні виклики економічного та неекономічного походження. 
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РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  
 

В умовах існуючих ризиків і загроз, які супроводжують діяльність підприємницьких 

структур різних форм власності залучення кредитних ресурсів банків залишається важливим 
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інструментом підтримання розвитку, модернізації та розширення бізнесу. Сучасні банківські 

кредитні послуги мають тенденцію до розвитку і здійснюються у формі надання овердрафту, 

факторингу та фінансового лізингу. Такі послуги забезпечують не лише нарощення 

оборотного капіталу підприємств, але й дозволяють скоротити обсяги несплаченої 

дебіторської заборгованості та диверсифікувати виробництво й забезпечити його подальший 

розвиток. 

Факторинг – це вид торговельно-комісійних операцій банку, пов’язаних з 

кредитуванням оборотного капіталу клієнта шляхом інкасування його дебіторської 

заборгованості. Операція обліку платіжних документів вважається факторингом, якщо вона 

задовільняє не менше двох із чотирьох ознак: 

1) наявність кредитування – авансова оплата платіжних документів клієнта 

здійснюються з врахуванням торгівельних знижок; 

2) ведення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості постачальника за 

прийнятими згідно договору факторингу платіжними документами; 

3) інкасування дебіторської заборгованості клієнта; 

4) страхування постачальника від кредитного ризику. 

В основі факторингової операції лежить купівля банком платіжних документів 

постачальника на відвантажену продукцію чи надані послуги і передача банку права вимоги 

платежу з покупця продукції. 

Овердрафт – це вид короткострокового кредитування, при якому можливе від’ємне 

сальдо на рахунку клієнта банку в межах заздалегідь встановленого ліміту кредитування. 

Дана послуга оформляється договором на овердрафтне обслуговування. 

Загалом банки працюють з двома видами овердрафтів:  

- по-перше, овердрафт під купівлю іноземної валюти; 

- по-друге, товарний овердрафт. 

Лізинг - це вид підприємницької діяльності, яка спрямована на інвестування власних і 

залучених фінансових ресурсів, і полягає у наданні лізингодавцем у виключне користування 

лізингоодержувача майна, яке є власністю лізингодавця або набувається ним у власність у 

відповідного продавця майна зі сплатою періодичних лізингових платежів.  

В практиці розмежовують фінансовий та оперативний лізинг (оренда). Загалом банки 

працюють з фінансовим лізингом. Основний критерій відмінності між фінансовим і 

оперативним лізингом – це перехід права власності на взяте у лізинг майно. 

Ринок кредитних послуг Європейського Союзу є невідʼємною частиною ринку 

фінансових послуг ЄС, процес його становлення триває донині в умовах економічних криз, 

соціально-політичних трансформацій та нестабільного економічного становища субʼєктів 

господарювання. Набір факторів, що впливають на розвиток конкретного ринку, дуже 

великий, що ускладнює забезпечення довгострокової стабільності його діяльності.  

Основними факторами розвитку ринку кредитних послуг є: ефективна грошово-кредитна 

політика, попит на кредити, макроекономічна стабільність в країні, належний рівень 

фінансової безпеки громадян, розвинена система кредитних установ та інші.  Об’єктивними 

чинниками розвитку ринку кредитних послуг є процеси зацифрування всієї фінансової 

системи, що безпосередньо впливає на весь сектор фінансових послуг.  Такі операції 

проводяться в усіх без винятку країнах.  

Європейський кредитний ринок за останні десятиліття зазнав дуже глибоких 

структурних змін. Запровадження Європейського валютного союзу посилило конкуренцію та 

зменшило конкурентні переваги банків та кредитних установ. Європейські кредитні ринки 

переживають трансформаційні зміни, а саме: поглиблення глобалізації світової економіки, 

впровадження нових цифрових технологій, зміна підходу органів державної влади до 

регулювання кредитних відносин, трансформація поведінки споживачів, що визначає  

ставлення громадян до кредиту. Звуження деяких із багатьох нових розробок на ринку 

кредитних послуг є невід’ємною частиною забезпечення розвитку всієї системи ринку 

фінансових послуг, що також визначає прозорість безперервної інформації для банківських 
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та небанківських організацій, а основні  концептуальні підходи до державної політики.  Тому 

сьогодні відповідні органи різних країн намагаються надати користувачам інформацію з 

різних аспектів. Ми бачимо причини такої тенденції: постійні світові економічні кризи; 

структурний розвиток фінансового сектору економіки; недостатня ефективність аналізу 

кредитоспроможності позичальників;  неплатоспроможність боржників;  жорсткі дії 

регулятора;  висока концентрація капіталу в операціях банківського сектора та 

трансформація банківської системи внаслідок змін у законодавстві;  нестабільність 

національної валюти деяких країн;  послуги комутації та надання онлайн-послуг; суворі 

вимоги до позичальників;  неможливість отримати кредит через відсутність кредитної 

історії;  вплив і реорганізація.  

Сучасна система кредитування являє собою модель, при якій функціонують нові 

методи та форми кредитування. Нині принципово змінився підхід банків до організації 

кредитних відносин: відбувся перехід від пооб’єктного кредитування до кредитування 

суб’єкта, тобто кредитування юридичної або фізичної особи, до уніфікації методів 

кредитування клієнтів незалежно від їхнього галузевого підпорядкування та форм власності. 

Зараз кредити приймають участь в процесі приватизації державних організацій та управлінні 

державним боргом. Склалась система багатоваріантного кредитування, коли позичальники та 

банки, користуючись своїм правом, приймають найбільш прийнятну для них форму: як 

кредити, що постійно знаходяться в обороті позичальника, так і разові, що покривають 

тимчасовий розрив в платіжному обороті [1]. 

Управлінню та плануванню грошових потоків, що є у розпорядженні підприємств та 

установ, в теперішніх ринкових умовах як складовій етапу управління фінансами 

підприємств приділяється багато уваги в сучасному світі. На означеному етапі розвитку 

банківської сфери важливе значення для ринкового функціонування економіки України має 

удосконалення процесів кредитування. Завдяки фінансам, банківська справа та страхування 

39 статистичному аналізу доведено, що в останнє десятиліття якість банківського кредитного 

портфеля значно знизилося, в динаміці показники якості демонструють негативну тенденцію 

на тлі стрімкого зростання інфляції і збільшення частки проблемної заборгованості 

банківських позичок. Кредитна діяльність українських банків має високі ризики, не підпадає 

під дію ринкових законів і не відповідає світовим стандартам. З огляду на високий рівень 

кредитних ризиків, а також досвід європейського кредитування, доцільно підвищити 

ефективність програм статистичного моніторингу та контролю позичальників, а також 

приділити увагу процесам формування ресурсної бази, нейтралізувати підвищені ризики, 

розробити нові технології кредитування відповідно до європейських і світових стандартів. В 

цілому стан невизначеності кредитного механізму банків України вимагає переосмислення 

ведення банківського бізнесу в Україні, відновлення визначальної ролі банків як фінансових 

посередників на кредитно-грошовому ринку [2]. 

У наш час в економіці України спостерігається тенденція підвищення економічного 

зростання, це важливо для вітчизняного фінансового ринку, оскільки темпи зростання та 

стійкість економіки залежить від можливості банківської системи країни відповідати попиту 

на грошові ресурси для задоволення потреб суб’єктів господарювання. Але якщо розглядати 

тенденції розвитку кредитних операцій вітчизняних банків сьогодні, то необхідно зазначити, 

що спостерігається значне послаблення попиту саме виробничої галузі в грошових ресурсах 

у розрізі банківського кредитування. Основною операцією комерційних банків в Україні є 

надання кредитів та здійснення кредитної політики в країні, а отже, від кредитних операцій 

надходить основна частина доходу банків. Аналізуючи стан банківської сфери в Україні, 

спостерігаємо фінансовий крах банків через неефективну та ризиковану кредитну політику. 

Як наслідок, актуальною є проблема щодо вдосконалення діяльності банків у сфері 

кредитування. Банкам необхідно проводити кредитні операції, які здатні отримати 

максимальний прибуток та знизити ризик, що пов’язано із процедурою кредитування 

загалом. Дослідження банківського кредитування свідчить, що українські банки в останні 

роки здійснювали значну кількість банківських операцій, переважну частку яких становили 
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кредитні операції, що становлять сукупний кредитний портфель банку та банківської 

системи України [3]. 

За останніми звітами НБУ, кредитування населення поступово зростає. Особливо 

збільшується величина кредитів, виданих на поточні потреби. Натомість динаміка кредитів 

корпоративного сектору є досить низькою. Це вказує на досить жорсткі умови надання 

кредитів, що, своєю чергою, впливає на величину обсягів виробництва та темп розвитку 

економіки. Тим не менше роздрібне кредитування сьогодні для банків є одним із головних 

джерел отримання прибутку. Підтвердженням цього є доволі високі темпи зростання. 

Протягом останніх трьох років кредитний портфель бізнесу майже не зазнавав змін, проте 

темпи приросту кредитування є високими, про що свідчить зростання обсягу гривневого та 

валютного портфелів кредитів. Одним із головних критеріїв, який банки постійно 

відстежують для оцінювання якості кредитів, є частка неповернених кредитів. Термін майже 

половини споживчих кредитів становить до одного року, тому у банків, зосереджених у 

споживчому сегменті банківського ринку України, немає суттєвих розривів у строковості 

активів та пасивів. З огляду на це, конкуренція серед банків у споживчому кредитуванні 

зростає, і це призводить до зниження вимог до позичальників [4]. 
В останні роки вживаються заходи щодо посилення захисту прав кредиторів.  

Зокрема: на законодавчому рівні діє механізм добровільної фінансової реструктуризації 

боргу підприємства; внесення змін до податкового законодавства, що передбачає податкові 

пільги для банків та фізичних осіб-позичальників при реструктуризації та погашенні 

кредитів в іноземній валюті; створено інститут банкрутства фізичних осіб, який також 

забезпечує механізм та умови реструктуризації заборгованості фізичних осіб за кредитами в 

іноземній валюті; посилення захисту прав кредиторів у цивільному праві. Також на 

законодавчому та інституційному рівні гарантії кредиторів у їхніх відносинах з боржниками 

не забезпечені в повному обсязі, а неоднозначність та неефективність примусового 

виконання виключають стягнення. Частка проблемних кредитів у банківській системі 

України досі становить близько половини всіх банківських кредитів і залишається однією з 

найвищих у світі.  Управління боргом вимагатиме створення повноцінного вторинного ринку 

проблемних активів, а також приходу нових учасників ринку та інвестицій. 
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http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/1861/1/Yakovjak.%20M.P.,%20BSzm-52.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/55652/1/5569-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-11613-1-10-20200410.pdf
https://doi.org/10.32782/2413-9971/2019-28-44
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що спричиняють загрозу їх фінансовим інтересам, високий рівень фінансових ризиків. 

Наявність ефективної системи фінансової безпеки, яка б забезпечувала захист регіонів 

України від загроз є однією із найважливіших умов забезпечення стійкого розвитку регіонів. 

Чим більш розвиненими та економічно успішними є регіони, тим і країна матиме більш 

високий економічний рівень розвитку та економічної безпеки. В умовах нерівномірного 

розвитку окремих регіонів України актуалізується проблематика захищеності та підвищення 

фінансової безпеки регіону. 

Фінансову безпеку регіону доцільно розглядати з урахуванням таких ключових 

аспектів: здатності економіки підвищувати якість життя на рівні загальноприйнятих 

стандартів; протидії впливу зовнішніх і внутрішніх загроз з оптимальною вартістю всіх видів 

ресурсів, без виснаження природних ресурсів; забезпечення соціально-економічної та 

соціально-політичної стабільності регіону. З огляду на це, об’єктами фінансової безпеки 

регіону є територія регіону і все, що пов’язано з його економікою, розташоване на цій 

території. 

Теорії економічного розвитку є одночасно і визначаючими фінансову безпеку регіону 

і похідними від положень теорії фінансової безпеки регіону в умовах децентралізації. Так, 

бюджетна, податкова та інвестиційна безпека, обумовлена рівнем індустріалізації регіону і 

рівнем життя місцевих громад, залежить від економічного розвитку регіону. Водночас, 

створення умов економічного розвитку у регіоні повʼязано з фінансовими можливостями 

формування місцевої інфраструктури, яка або заохочує або перешкоджає потенційним 

інвесторам та, відповідно, визначає майбутні надходження до бюджету, фінансову базу 

регіонального розвитку. Це вимагає делегування органам місцевого самоврядування 

необхідних фінансових повноважень, які дають їм право на організацію таких заходів. В 

свою чергу, для цього потрібні правові можливості та організаційні навички регулюючої 

діяльності, наявність компетентних, кваліфікованих службовців в органах місцевого 

самоврядування, а також необхідний рівень фінансової незалежності, які б у сукупності 

зробили регіон фінансово стабільнішим. Тобто, формування теорії фінансової безпеки 

регіону в умовах децентралізації тісно пов’язано із теоріями державного управління, 

економічного розвитку та децентралізації (регіоналізації). 

Механізм забезпечення фінансової безпеки регіону повинен формуватися через 

систему управління фінансовими відносинами шляхом використання певних принципів, 

фінансових важелів, інструментів, фінансових методів, правового та інформаційного 

забезпечення, за допомогою фінансових досліджень, що дозволяють досягти основні цілі 

конкретного регіону [1, с. 76]. 

Створення ефективного механізму забезпечення фінансової безпеки є одним із 

пріоритетних завдань територіального управління. Механізм забезпечення фінансової 

безпеки регіону доцільно визначати, як особливий вид господарського механізму, який являє 

собою сукупність організаційно-економічних інструментів і методів впливу на процес, 

інтегрованих в єдину управлінську систему. Тобто, це сукупність субʼєктів, обʼєктів, 

інструментів (важелів), інститутів, організаційних, економічних, ресурсних, правових, 

методичних і інших складових його елементів, форм їх взаємодії з урахуванням вплив 

обʼєктивно виникаючих мотивів поведінки і субʼєктивних інтересів, а також послідовності 

реалізації заходів, спрямованих на підвищення соціально-економічного розвитку регіонів. 

Такий механізм перебуває під впливом двох взаємозалежних систем: регіонального 

управління і ринкових регуляторів. Виключення або включення в економічну систему будь-

якого нового елемента, нового виробництва або групи виробництв можливо лише тоді, коли 

це не суперечить траєкторії розвитку даних систем. 

Розвиток механізму забезпечення фінансової безпеки регіону передбачає 

встановлення чіткого взаємозвʼязку, упорядкованості та визначення ступеня важливості 

елементів, які його формують, розробку актуальних організаційно-економічних заходів, а 

також вибір необхідних інструментів забезпечення його максимальної ефективності. 

Для того, щоб виділити елементи механізму забезпечення фінансової безпеки регіону 
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необхідно, в першу чергу, встановити мету його функціонування. Раціональна мета є 

якісною трансформацією регіональної соціально-економічної системи та підвищення 

ефективності її функціонування. 

Регіональна система як обʼєкт управління має наступні особливості: 

1) сформована на стику двох систем, соціальної та виробничої; 

2) обмежена управлінням на місцевому рівні; 

3) основна мета цієї системи – виробництво матеріальних благ, які задовільняють 

потреби території; 

4) наявність виробничої, соціальної та інституційної інфраструктури; 

5) інтегрованість в національну економіку; 

6) обмеженість ресурсного потенціалу; 

7) вимірювання результативності соціальними і економічними ефектами; 

8) максимальна наближеність ресурсів та результатів управління до учасників. 

З метою підвищення рівня управління фінансовою безпекою України Матвійчук В. І., 

Нешко Р. М. пропонують до практичного впровадження модель інформаційного 

забезпечення, рівневого моніторингу та управління фінансовою безпекою держави, яка 

направлена на чіткий розподіл обов’язків; дозволяє здійснити організацію й ведення 

постійного моніторингу стану середовища фінансової безпеки як окремих регіонів, так і 

виділених економічних районів та держави в цілому; передбачає розробку гнучких методик 

протидії негативним тенденціям й змінам, їх корегування та своєчасне застосування у разі 

виникнення ризикових ситуацій. Реалізація такої моделі надасть змогу: 

- повноцінно організовувати та проводити оцінку фінансової безпеки на всіх рівнях 

управління;  

- підвищити своєчасність отримання достовірних результатів оцінки та передачі 

інформації;  

- економити на витратах щодо формування нових органів та залучення додаткових 

спеціалістів з управління фінансовою безпекою;  

- своєчасно реагувати, розробляти та реалізувати дії щодо нейтралізації ризиків;  

- розробляти, апробувати та впроваджувати стратегії й доктрини управління 

фінансовою безпекою на різних рівнях управління фінансовою безпекою держави [2, с. 133]. 

З метою поліпшення ситуації в напрямку забезпечення фінансової безпеки держави і 

регіонів необхідно реалізувати такі положення: 

- зміцнення власної фінансової системи, створення умов для оптимізації 

стимулюючих показників;  

- розробка комплексу заходів стосовно удосконалення управління фінансовими 

процесами держави та регіонів;  

- зменшення впливу дестимулюючого компоненту на функціонування економічної 

системи столиці;  

- розширення самостійності регіонів щодо фінансової політики;  

- удосконалення бюджетної системи, визначення шляхів посилення ролі місцевих 

надходжень у формуванні доходної частини бюджетів.  

Таким чином, розроблення, відпрацювання і створення дієвого механізму 

забезпечення фінансової безпеки на регіональному рівні, який би враховував негативи та 

позитиви сучасного економічного середовища та сприяв підвищенню 

конкурентоспроможності регіонів та інвестиційної привабливості, є основою для їх сталого 

розвитку. 
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ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 
 

Проблема молодіжного безробіття є сьогодні надзвичайно актуальною у всьому світі, 

зокрема в Україні. Велика кількість молодих людей що року пропонує свою робочу силу на ринку 

праці після закінчення загальноосвітніх шкіл, вищих навчальних закладів, професійно-технічних. 

Проте молодь стикається з деякими труднощами на ринку праці, й пошук роботи стає проблемою, 

яка негативно відображається на показнику молодіжної зайнятості. Так, працездатні молоді люди 

не можуть знайти роботу і реалізувати своє право на працю. 

Актуальність даної теми визначається важливою роллю молоді в економіці країни. Саме 

молоді люди здатні впливати на суспільний прогрес і завдяки мобільності, гнучкості, високому 

інтелектуальному потенціалові можуть стати активними учасниками державотворчих процесів. 

Проблема безробіття, особливо безробіття молоді, є однією з гострих соціально-економічних 

проблем сучасності, тому чимало економістів і фахівців займалися даною проблемою. Молодіжне 

безробіття фахівці вважають одним з найактуальніших питань соціально-економічної політики 

держави, тому що ця проблема є потенційною базою, яка значно впливає на майбутнє економіки 

України. Загалом проблема профілактики і запобігання масовому безробіттю серед молоді має не 

тільки суто економічне, а й психологічне та соціальне підґрунтя, оскільки в разі його масового 

розгортання можливі дуже негативні наслідки не лише для особистості молодої людини, а й для 

всього суспільства в цілому. 

У наш час ця проблема зайняла місце серед найважливіших питань суспільного життя. 

Сьогодні присутня тенденція зростання безробіття серед молоді, на що значно впливає глобальна 

економічна криза. Останнім часом Україна зіткнулась із скороченням у країні числа працівників, 

зростанням мобільності робочої сили, збільшенням числа зайнятих у тіньовому секторі, що 

призводить до проблеми зайнятості. Найсуттєвішими причинами безробіття серед молоді є: 

відсутність професійних стандартів; недостатня професійна орієнтація на всіх рівнях і низька 

підприємницька активність молодих людей, велика кількість працюючих пенсіонерів, корупція на 

ринку праці. Також негативно впливають так звана АТО у східній частині країни, війна, 

від’єднання території, політична й економічна нестабільність у державі, воєнний стан, мобілізація і 

багато іншого, відповідно до цього – незначна кількість інвестицій, зменшення обсягів 

виробництва, спад попиту на товари і послуги, зниження кількості підприємств, скорочення в 

держструктурах. 

Серед найвагоміших факторів, які впливають на рівень безробіття молодих людей з боку 

державних установ, – відстороненість останніх від проблем зайнятості молоді. Це стосується 

насамперед питань стандартизації професій, пропаганди і стимулювання підприємницької 

діяльності; регулювання відносин між бізнесом та освітніми установами; створення сприятливих 

умов для розвитку підприємництва й стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу. 

Останній пасивний щодо формування кадрового потенціалу; низьким залишається рівень 

співпраці з освітніми установами стосовно формування вимог до професійної підготовки 

студентів; з боку навчальних закладів нема ініціативи щодо вдосконалення освітніх програм 

відповідно до вимог ринку праці; не налагоджена співпраця з бізнесом на всіх етапах освіти (від 

формування навчальних планів до професійної спеціалізації і формування практичних навичок 

студентів). 

Згідно зі свідченнями державної служби зайнятості кількість безробітних зростає, і це в 

основному активні, динамічні та освічені молоді люди. Оскільки молодь, зазвичай, не має 
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практичного досвіду трудової діяльності або він недостатній, а висловлює високі вимоги до 

оплати праці, то пошук підходящої роботи стає проблематичним. 

Високий рівень безробіття молодих людей висвітлює нестабільне становище економіки в 

країні й негативно позначається на соціально-економічній сфері життя. Безробіття 

супроводжується бідністю, зниженням рівня життя населення. До того ж, молодь, яка не може 

знайти роботу на батьківщині, емігрує за кордон для пошуку гідного місця праці з високою 

заробітною платою, що стає причиною відтоку робочої сили. Раніше праця за межами України 

була цілком реальною, проте сьогодні ця можливість не є доступною для всіх охочих. Сьогодні, 

уряди іноземних країн, у яких значна частка українських заробітчан мала змогу працювати, 

забезпечують робочими місцями тільки своїх громадян. Тому число місць легального 

працевлаштування для іммігрантів зменшується. Також безробіття серед людей у віці до 35 років 

привертає особливу увагу, адже молодь  це майбутнє держави. Відсутність роботи стає приводом 

абортів, розлучень і зростання кількості дітей-сиріт. Також це спричиняє легковажне ставлення до 

освіти з боку молоді, тому роботодавцю складно знайти насправді висококваліфікованого фахівця. 

Неможливо не помітити й те, що більшість злочинів здійснюють молоді люди. Так, зростання 

рівня молодіжного безробіття призводить до погіршення криміногенної ситуації у країні. Потрібно 

також врахувати, що відсутність роботи провокує молодих людей до алкоголізму і наркоманії, 

ігроманії. Усі згадані фактори руйнують націю. З огляду на це слід усяким чином запобігати 

зниженню рівня зайнятості, а також вживати певних заходів щодо боротьби з безробіттям серед 

молоді. 

Найважливішими заходами в цьому напрямку є: 

-цілеспрямована робота у сфері професійної орієнтації молоді;  

-встановлення тісного взаємозв’язку між університетами та ринком праці; інформування 

молоді про становище на ринку праці, перелік вакантних посад; 

-перегляд навчальних програм, щоб цілеспрямовано готувати спеціалістів, які після 

закінчення навчального закладу зможуть знайти застосування своїм знанням; 

-забезпечення студентів стажуванням з боку потенційних роботодавців;  

-гарантування розвитку молодіжного бізнесу, шляхом формування підприємницьких 

навичок молоді, удосконалення чинної нормативно-правової бази, створення програм, що 

допомагали б відкрити власну справу;  

-прийняття антикризових законопроектів, спрямованих на мінімізацію впливу світової 

фінансової кризи на зайнятість і введення у дію обов’язкового державного соціального 

страхування; залучення безробітної молоді до виконання суспільно важливих робіт для 

територіальних громад. 

Дослідження закордонного досвіду подолання безробіття на молодіжному ринку праці 

демонструє, що загальним орієнтиром розвитку служб зайнятості розвинених країн є принцип 

активації. Даний принцип передбачає запровадження механізмів стимулювання й підвищення 

мотивації до зайнятості та забезпечення кращих можливостей шукачам роботи. Його ключовими 

елементами є підсилення спроможності безробітного стати до роботи, стимулювання активнішого 

включення до пошуку роботи, а також формування мотивації до ефективної зайнятості замість 

орієнтації на отримання допомоги по безробіттю. При цьому, забезпечення активації безробітних 

та економічно неактивного населення стає ключовим завданням для урядів, державних служб 

зайнятості та соціальних партнерів на всіх рівнях. Направленості роботи українського уряду з 

питань подолання молодіжного безробіття у порівнянні з досвідом ринків праці інших країн 

мають схожі орієнтири, а тому можуть бути конкретизовані та реалізовані з використанням 

іноземного досвіду. Зокрема у таких напрямах: збільшення якісних цільових контактів 

безробітних зі спеціалістами служби зайнятості та роботодавцями; підвищення рівня мобільності 

та обміну студентами; практика індивідуальних планів дій щодо пошуку роботи та 

працевлаштування [1]. 

Проаналізувавши явище молодіжного безробіття в Україні, можна зробити висновки, що 

розглянуте питання має безліч причин виникнення, тому неможливо знайти єдино правильне 

рішення для їх подолання. Держава повинна вибрати свої методи запобігання безробіттю і шляхи 
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розв’язання проблеми у т. ч. різні аспекти законодавчої та регуляторної сфери ринку праці. Будь-

якій країні слід приділяти увагу ринку праці й аспектам зайнятості, безробіття населення, адже 

поглиблення даної проблеми може негативно позначитися на економічному становищі країни, а 

також соціальному житті, здоров’ї, кар’єрі її громадян. Уряд країни повинен дбати про зайнятість 

своїх громадян, а особливо молодих людей, які повні енергії, ідей, цілеспрямованості та 

спроможні використати резерв своїх знань, умінь і навичок на користь держави. Отже, вирішення 

питання молодіжного безробіття допоможе стати Україні на сходинку вище в економічному 

розвитку і забезпечить поліпшення життя населення. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК РУШІЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

В теперешніх умовах коли ІТ-індустрія стрімко розвивається, економіка країни зазнає 

значних змін в напрямку цифровізації. Ключовою ознакою цифрового світу є діджиталізація, яка 

виступає рушієм іноваційного розвитку підприємств, компаній та економічного зростання. 

 Зміни в суспільстві та економіці пов’язані з переходом від індустріального періоду до 

періоду прогресу. Він в свою чергу передбачає використання цифрових інновацій, які повинні 

проникнути у сфери діяльності людей. Впровадження цифрових технологій, комунікацій, процесів 

з метою розвитку економіки називають “цифровою економікою”. Цифровізація процесів дасть 4% 

приросту української економіки. 

В епоху розвитку цифровий світ не стоїть осторонь. Багато процесів які раніше 

виконувалися в оф-лайні тепер оцифрувались та перемістились в он-лайн. Комунальні платіжки, 

замовлення, документація та її підпис тощо стало можливим в телефоні. З таким впровадженням 

практично усі процеси покрщили та пришвидшили свою роботу, а що найважливіше надали 

робочі місця та підвищили рівень економіки. Важливо, що діджиталізація вплинула й на 

прозорість ведення бізнесу, адже більшість додатків, платформ ведуть контроль над поданими 

звітами, фінансами тощо і обдурити систему- неможливо. Виходячи з опитувань, більшість 

великих, середніх та малих підприємств підтримують процес діджиталізації, адже бачать великий 

потенціал в загально корпоративних ініціативах які можуть призвести до ефективного 

використання ресурсів, більш прозорих ланцюжків поставок і зниження енергоспоживання.  

Не варто забувати й про соціально-економічні наслідки цифровізації. Витіснення людини з 

промисловості, сільського господарства та сервісів не може не мати системних наслідків. 

Сучасний глобальний ринок праці – це складна багатокомпонентна та динамічна система, що 

піддається перманентному впливу інформаційних  технологій, що тягне за собою зміни у змісті 

процесу праці, його організації, структурі зайнятості, соціально-трудових відносинах. 

В разі якщо уряди та суспільство створюватиме умови для стримання процесів 

автоматизації, вони все одно набиратимуть темпів розвитку і досягнуть межі коли підтримка всієї 

світової економіки буде в руках кількох мільйонів професіоналів.  

Поштовхом до цифровізації стала пандемія COVID-19, вона дозволила бізнесу 

експерементувати і вчитись в реальному часі. Оскільки у “мирний” час компаніям потрібно було 

пройти декілька етапів переконання. Крім того коронавірус став краш-тестом для реалізованих 

проектів з цифровізації держави і перевірки їх працездатності в “бойових умовах”. 
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Діджиталізація суттєво та позитивно вплинула на життя людей. Вона дала нові робочі 

місця, можливості в освіті та прискорила фінансові операції, процеси які позв’язані з документами, 

тощо. В епоху розвитку,  модернізуються не тільки суспільство, а й підприємства, державні 

установи та процеси. Поштовхом до цього став випадок, початок пандемії, що прискорило процес 

цифровізації та нових можливостей.  
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ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ   

 

В сучасному геоекономічному середовищі вагомим напрямом зовнішньоекономічної 

діяльності є нарощування взаємовигідних відносин між країнами світу на основі ефективного 

використання сформованого експортного потенціалу. Відповідно до Митного кодексу України 

експорт (остаточне вивезення) – це митний режим, відповідно до якого українські товари 

випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх 

зворотного ввезення. 

В  теорії сутність експортоорієнтованої моделі розвитку країни розкривається у заохоченні 

виробництв, що орієнтовані на експорт власної продукції. При цьому основні заохочувальні 

заходи спрямовуються на розвиток і підтримку конкурентоспроможних експортних галузей. 

Пріоритетним завданням виступає виробництво конкурентоспроможної на світовому ринку 

продукції. Мають місце процеси орієнтування промисловості країни на світову кон’юнктуру для 

завоювання більшої частки світового ринку. Уряд країни реалізовує політику формування 

сприятливих умов для функціонування і розвитку експортоорієнтованих галузей. Серед переваг 

цієї моделі називають інтеграцію країни до світового господарства і доступ до світових ресурсів і 

технологій; становлення потужних конкурентних галузей економіки, які сприяють розвитку інших 

галузей і є постачальником грошових ресурсів до державного бюджету; залучення валютних 

коштів у країну та їх вкладення у розвиток виробництва і сфери послуг. 

Водночас наголошують на існуванні негативних факторів при реалізації 

експортоорієнтованої моделі, які пов’язані з сировинним експортом, оскільки надмірна його 

присутність в структурі експортованої продукції має небезпеку привести до спрощення структури 

національної промисловості; відтоку людських і фінансових ресурсів з інших галузей 

промисловості країни; послаблення конкурентоспроможності обробної промисловості; 

уповільнення темпів економічного зростання. Такі процеси гальмують технологічний розвиток 

країни та роблять її позиції на міжнародних ринках нестабальними в умовах системних коливань.  

Регулювання експортної діяльності на рівні держави виступає важливою формою 

просування зовнішньоекономічної діяльності через налагодження торгівельних контактів із 

іншими країнами світу. У світовій практиці тарифні та нетарифні заходи є тими методами, які 

безпосередньо впливають на імпорт, експорт, транзит і контроль за якістю товарів. Тарифний 

метод регулювання торгівлі полягає в застосуванні мита на товари при ввезенні або, рідше, при 

вивезенні з країни. Під нетарифними методами регулювання торгівлі маються на увазі всі інші 

https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/37009/2/TSEFIRS_2021_Khomych_V-The_impact_of_digitalization%20_22-23.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/37009/2/TSEFIRS_2021_Khomych_V-The_impact_of_digitalization%20_22-23.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41926/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf#page=22
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заходи, які впливають на торгівлю: квотування, державний контроль, монополістичні заходи, 

сертифікація, митні процедури, технічне регулювання, ліцензування тощо. 

До визначальних цілей зовнішньоторговельної політики України відносять: 

трансформацію структури експорту та обсягу товарів, що експортуються або імпортуються; 

активізація експорту до країн-членів ЄС; покриття експортерів необхідною ресурсною базою; 

протекціоністська політика держави щодо експортної продукції. У сфері державного регулювання 

експортної діяльності в Україні виділяють такі цілі: досягнення збалансованого розвитку 

економіки шляхом захисту внутрішнього ринку Україні та освоєння нових ринків зовнішньої 

торгівлі; заохочення структурних перебудов у економіці; сприяння залученню національної 

економіки до процесів міжнародного розподілу праці; адаптація досвіду країн із розвинутою 

сферою експортної діяльності [1]. 

В Україні за 2021 рік порівняно з 2020 роком імпорт товарів збільшився на 34%, до 72,82 

мільярда доларів, експорт – на 38,4%, до 68,09 мільярда доларів. Сальдо зовнішньої торгівлі 

товарами було від’ємним і становило 4,728 млрд дол. За 2020 рік цей показник також був 

негативним і становив 5,144 млрд дол. Зовнішньоторговельні операції у 2021 році проводились із 

партнерами із 235 країни світу. Найбільше товарів за минулий рік Україна експортувала до Китаю 

(на 8 млрд дол.; на 12,7% більше, ніж за 2020 рік), Польщі (на 5,23 млрд дол.; на 59,7% більше) та 

Туреччини (на 4,14 млрд дол.; на 70,0% більше) [2]. 

Більш за все у 2021 році Україна продала на зовнішніх ринках чорних металів (на 13,95 

млрд дол.; на 81,4% більше, ніж за 2020 рік); зернових (на 12,34 млрд дол.; на 31,2% більше); 

жирів та олій тваринного або рослинного походження (на 7,04 млрд дол.; на 22,5% більше). 

Найбільше товарів за 2021 рік Україна імпортувала з Китаю (на 10,97 млрд дол.; на 31,9% більше, 

ніж за 2020 рік) та Німеччини (на 6,28 млрд дол.; на 17,7% більше). Основними товарними 

позиціями українського імпорту у 2021 році були: палива мінеральні, нафта і продукти її 

перегонки (на 14,33 млрд дол.; на 79,5% більше, ніж за 2020 рік), машини, обладнання та 

механізми (на 14,20 млрд дол.; на 22,9% більше), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості (на 9,74 млрд дол.; на 32,8% більше) [2]. 

Подальша експортна діяльність України розвивається в умовах реалізації Угоди про 

Асоціацію між Україною та ЄС, що передбачає скасування митних тарифів при створенні зони 

вільної торгівлі з ЄС, та укладання угод про вільну торгівлю з іншими країнами-пріоритетними 

партнерами. 
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ПОРЯДОК ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ 

ПЛАТИ Й ІНШИХ ВИПЛАТ 

 

Порядок нарахування заробітної плати, яка належить працівникам підприємства, залежить 

від застосованих форм оплати праці та організації виконання цих робіт. 

Для нарахування заробітної плати при погодинній формі оплаті праці розраховується 

шляхом множення відпрацьованих нормо-годин на тарифну ставку, а розмір премій визначається 

шляхом множення суми погодинної заробітної плати на визначений процент премій. Для 

нарахування основної заробітної плати робітникам-відрядникам необхідно мати підсумок про їх 

виробіток і розцінки за виконані роботи. Для обліку виробітку продукції використовуються різні 
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первинні документи, що залежать від характеру виробництва, системи організації і оплати праці. 

На підприємствах, в цехах з дрібносерійним та індивідуальним характером виробництва 

використовуються накопичувальні чи разові наряди. 

У серійних виробництвах застосовується більш досконала документація – маршрутний 

лист, який виписується на всю партію продукції на весь шлях її обробки у даному цеху. 

Маршрутний лист, на відміну від наряду, виписується на всю роботу (всі операції), виконану 

різними робітниками для випуску відповідної партії продукції. 

У масовому виробництві застосовується, як правило, змінний рапорт без маршрутного 

листа. Інколи ведеться журнал робіт типу табельної відомості, у якому навпроти прізвища 

кожного робітника щоденно проставляється кількість однорідного виробітку (кг, шт., тощо). Після 

закінчення визначеного періоду по кожному робітнику підраховують підсумок виробітку. 

Первинні документи по обліку виробітку передаються в бухгалтерію, де вони 

перевіряються і групуються. Якщо облік ведеться на кількох документах, то в бухгалтерії 

складається нагромаджувальна карточка обліку виробітку. На підставі цих первинних та групових 

документів здійснюється нарахування заробітної плати, яка визначається множенням встановленої 

розцінки за одиницею виробітку на кількість виробів. При відрядно-преміальній оплаті праці 

визначається норма виробітку. В тому випадку, коли робота здійснюється колективом по 

відрядній формі оплати праці, то порядок визначення заробітної плати такий: 

 визначається заробіток по тарифу кожного робітника і бригади в цілому множенням 

тарифних ставок відповідного розряду на кількість годин; 

 визначається коефіцієнт розподілу як відношення місячного заробітку бригади на 

загальний заробіток по тарифам; 

 визначається сума заробітної плати кожного робітника шляхом множення заробітної 

плати за тарифом кожного члена бригади на коефіцієнт розподілу. 

Бригадирам із числа робітників-відрядників, не звільнених від основної роботи, 

нараховують доплати за керівництво бригадою. Розподіл заробітної плати між членами бригади 

проводиться з урахуванням коефіцієнтів трудової участі для кожного робітника. Це рішення 

оформлюють протоколом, який здають у відповідний підрозділ бухгалтерії для розрахунку 

заробітної плати.  

Нарахування заробітної плати здійснюється у розрахунково-платіжній відомості по 

кожному працівнику за її видами (відрядна, погодинна, премії та різного виду нарахування). До 

інших нарахувань відносяться доплати за роботу в святкові (вихідні дні), роботу в понад урочний 

час, персональні надбавки, інші доплати. 

Також одним з нарахувань є нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності. 

Джерелом виплати цієї допомоги є кошти фонду соціального страхування. Оплата допомоги по 

тимчасовій непрацездатності здійснюється на основі листків непрацездатності і табелю обліку 

використаного часу. Розміри цієї допомоги визначаються виходячи із середнього заробітку за два 

попередні місяці роботи, що передували хворобі, кількості днів хвороби і трудового стажу роботи. 

До фактичного заробітку при цьому додають середньорічні премії виробничого характеру в частці 

цих двох місяців. Шляхом ділення суми заробітної плати (з відповідними добавками) на кількість 

робочих днів за ці два місяці одержимо середньоденний заробіток, що не повинен перевищувати 

подвійної тарифної ставки, посадового окладу (крім випадків виробничого травматизму, 

професійного захворювання, а також захворювання внаслідок чорнобильської катастрофи). 

Одержаний середньоденний заробіток перемножують на кількість днів хвороби, зазначених у 

листку непрацездатності. 

На кожному підприємстві (організації) незалежно від режиму роботи має бути 

організований табельний облік робочого часу. Табель – це первинний документ з обліку 

відпрацьованого часу. Табелі необхідні як для обліку використання робочого часу всіх категорій 

робітників, так і для контролю за дотриманням ними встановленого режиму роботи, розрахунків з 

ними по заробітній платі і отримання інформації про відроблений час. Табель складається в 

одному примірнику людиною, уповноваженою на його ведення. Табель відкривається 1-го числа 
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кожного місяця і передається в бухгалтерію два рази на місяць: для коригування суми виплат за 

першу половину місяця (аванс); для розрахунку заробітної плати за місяць. 

Табельні номера встановлюються на підприємстві в цілому по порядково-серійній системі, 

причому кожному виробничому підрозділу відводиться своя серія номерів. Оперативний облік 

присутності робітників та їх перебування на роботі ведеться в цілому по підприємству чи по 

кожному виробничому підрозділу в спеціальному табелі обліку використання робочого часу 

(форма №Т-12 – призначена не тільки для обліку використання робочого часу, але й для 

розрахунку заробітної плати, а форма №Т-13 тільки для обліку робочого часу). Табельний облік 

може проводитись двома методами: 

- методом суцільної реєстрації – кожний день по кожному робітнику відмічається 

відроблений чи не відроблений час із зазначенням поважної причини; 

- методом відхилень – відмічаються простої, неприбуття, понаднормові та інші відхилення 

від нормального режиму роботи, а відроблений час визначається тільки в кінці місяця. 

Остаточно оформлений табель передається в бухгалтерію, де використовується для 

розрахунку заробітної плати робітникам підприємства. Всі первинні документи по обліку праці та 

заробітній платі в встановлений час передаються до бухгалтерії. Заробітна плата робітникам за 

першу половину місяця може видаватись у вигляді авансу, розрахованого виходячи з даних табеля 

про виконаний час та тарифної ставки. Сума авансів потім утримується з заробітної плати 

робітників, розрахованої за підсумком місяця. В розрахункові відомості зараховуються всі 

виплати, які входять до фонду оплати праці, а також окремі, які не входять до нього, якщо вони 

зараховуються до середньої заробітної плати та підлягають стягненню податку з доходів фізичних 

осіб. 

Не зараховуються до розрахункової відомості виплати, що не входять до фонду оплати 

праці та заробітної плати робітників, при підрахунку їх середніх розмірів; одноразові допомоги та 

добові, пенсії. Ці суми виплачуються окремо по розрахункових відомостях (ф. №Т-53) чи 

видатковим касовим ордером (ф. №КО-2). При визначенні нарахованих сум заробітної плати 

бухгалтерія проводить утримання із заробітної плати. Різниця між нарахованою сумою заробітної 

плати та утриманням по кожному робітнику складає суму до видачі. 
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Соціальний звіт – це публічний інструмент інформування акціонерів, співробітників, 

партнерів, суспільство про те, як і з якими темпами компанія реалізує закладені в своїх 
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стратегічних планах розвитку цілі пов’язані з економічною стійкістю, соціальним 

благополуччям та екологічною стабільністю. 

Корпоративний соціальний звіт спрямований на інформаційне забезпечення таких 

груп заінтересованих сторін: 

- стейкхолдерів, які не володіють достатньою інформацією про компанію (потенційні 

інвестори); 

- стейкхолдерів, з якими існують неурегульовані взаємні інтереси (екологічні 

організації, профсоюзи); 

1. державні органи влади, акціонерів, постачальників, партнерів і т.д., які в основному 

мають достатню інформації про діяльність компанії. 

Корпоративний соціальний звіт містить інформацію не тільки про заходи з охорони 

праці та екології, благодійні і спонсорські програми компаній, але й про будь-які інші 

соціально значимі аспекти її діяльності. Все це може створити або підтримати позитивний 

імідж компанії на ринку, зробити її більш привабливою для споживачів, підвищити її 

відкритість та в кінцевому результаті підвищити рентабельність.  

Функції соціальної звітності: 

1. формування іміджу компанії, яка стабільно розвивається; 

2. завоювання суспільної довіри і лояльності до компанії; 

3. пошук потенційно нових інвесторів; 

4. виявлення соціальних проблем, оцінка ризиків підприємства і пошуку шляхів їх 

подальшого усунення; 

5. створення сприятливого середовища в регіонах діяльності компанії і підтримка 

соціальної стабільності. 
У світовій та вітчизняній практиці використовуються такі дефініції, як “соціальний 

звіт” (Social reporting), “Звіт із корпоративної соціальної відповідальності”(Corporate Social 

Responsibility Reporting), “Звіт із корпоративної відповідальності” (Corporate Responsibility 

Report), “Звіт із прогресу” (Progress Report), “Звіт зі сталого розвитку” (Sustainable 

Development Reporting) та ін.  

Зазначені форми звітів мають спільну мету – надання інформації  про результати 

діяльності підприємства у соціальній сфері; вплив діяльності підприємства на навколишнє 

середовище;  наявність нефінансової інформації про якісні та кількісні аспекти соціально-

економічної діяльності; певні відмінності, які пов’язані з висвітленням різних сфер 

соціальної діяльності підприємства. 

Згідно Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого 

єдиного внеску на державне загальнообов’язкове соціальне страхування підприємства-роботодавці 

подають органам Пенсійного фонду за місцем своєї реєстрації Звіт про суми нарахованої 

заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та 

суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до 

органів ДПІ та Пенсійного фонду України. 

Екологічний звіт повинен бути об’єднаний або пов’язаний з річним звітом та 

інформацією про фінансовий стан суб’єкта господарювання. У ньому мають бути 

сформульовані еколого-економічні цілі для забезпечення стабільного розвитку підприємства 

та відображена фактична їх реалізація.  

Екологічний звіт повинен відображати:  

 вид екологічних проблем, що відносяться до діяльності даного підприємства і 

галузі, в яку воно входить;  

 офіційну політику і програми, прийняті підприємством щодо природоохоронних заходів;  

 поліпшення, що відбулися з часу прийняття екологічної політики;  

 цільові показники викидів та скидів у навколишнє середовище, встановлені 

підприємством, і те, як діяльність підприємства співвідноситься з цими показниками;  

 інвестиції в природоохоронну діяльність, 

 витрати на охорону навколишнього середовища і ступеня їх впливу на фінансові 
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результати діяльності; 

 витрати на наукові дослідження і розробки в галузі охорони навколишнього 

середовища та раціонального природокористування; 

 витрати, пов’язані з управління природоохоронною діяльністю та її плануванням;  

 витрати, пов’язаних з ліквідацією наслідків шкоди. 

Важливо сформувати звіт про екологічні витрати. У звіті доцільно показувати вплив 

екологічних витрат на рентабельність фірм та відповідний розмір кожної категорії 

екологічних витрат. Звіт демонструє важливість екологічних витрат, подаючи їх у відсотках 

від загальних операційних витрат. Він дозволяє привернути увагу менеджерів саме до 

суттєвих витрат. Звіт про витрати також надає інформацію стосовно розподілу екологічних 

витрат за категоріями. 

Можна модифікувати звіт про екологічні витрати додавши в нього інформацію про 

екологічні вигоди. Таким чином отримавши Звіт про фінансові результати екологічної 

діяльності. Менеджери можуть використовувати цей звіт, щоб оцінити досягнення та 

потенціал для подальшого розвитку. 

Загалом у екологічну звітність необхідно включати тільки основні показники 

природоохоронної діяльності компанії, уникаючи зайвої деталізації. Інформація здебільшого 

повинна надаватися у формі таблиць або графіків. У звітності повинна бути представлена як 

позитивна інформація про природоохоронну діяльність компанії, так і негативна – про 

забруднення навколишнього природного середовища. Достовірність інформації може бути 

підтверджена незалежною зовнішньою перевіркою (екологічним аудитом). 

Отже, соціальна-екологічна звітність – це звітність стійкого розвитку, яка потенційно 

може надавати інформацію для аналізу діяльності бізнесу щодо соціальної відповідальності, 

яка є відсутньою у фінансовій звітності. Соціальна звітність – звітність підприємства-

роботодавця про бази відрахувань на соціальні заходи, своєчасність погашення зобов’язань за 

ними та основні показники показники системи соціального страхування підприємства. 
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ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІЙНИ 
 

Визначено, що під економікою в умовах воєнного стану розуміється економіка, метою 
якої є концентрація та використання власних ресурсів для ефективного реагування на загрози 
територіальній безпеці. 24 лютого 2022 року Верховною Радою України був введений 
воєнний стан через пряме повномасштабне вторгнення росії на територію України. 
Українська економіка перейшла у воєнний режим. Доведено, що війна є масштабним 
структурним шоком для економіки України, одним із наслідків якого стане втрата 
державним бюджетом значної частини традиційних надходжень у вигляді податків, акцизів 
та митних платежів. Визначено, що основними завданнями економіки воєнного стану є 
допомога армії та забезпечення функціонування тилу. Зокрема, Міністерство економіки 
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України надає значну підтримку тим галузям економіки, які забезпечують життєдіяльність 
громадян та зміцнюють обороноздатність країни. На даний час для України вкрай важливою 
є міжнародна підтримка, яка допоможе підтримати фінансування дефіциту державного 
бюджету та поповнення золотовалютних резервів, це дасть можливість зберігати 
макроекономічну стабільність [3].  

Післявоєнне відновлення України буде одним із наймасштабніших проєктів із часів усім 
відомого плану Маршалла. Його реалізація стане справою всього цивілізованого світу, адже ми 
сьогодні боремося не лише за себе, а й за глобальну безпеку. Наразі одноразові втрати для України 
внаслідок російської агресії перевищили 500 млрд доларів. Про це повідомив премʼєр-міністр 
Денис Шмигаль під час пресконференції з премʼєр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії. “У 
нашому уряді вже створено та працює відповідна група, яка займається оцінкою втрат для 
економіки внаслідок російської агресії. Попередні розрахунки кажуть, що зараз прямі одноразові 
втрати для України становлять понад 500 мільярдів доларів. І, власне, це кошти, які будуть 
потрібні, щоб відновлювати нашу державу.  І за рахунок коштів репатріації російської федерації, і 
за рахунок коштів наших партнерів – для того, щоб Україна відновилася і стала такою, як була до 
війни”, – заявив Шмигаль. Він також зазначив, що Україна працює над тим, щоб кошти та майно 
росії за кордоном було заарештовано [2]. 

У Міжнародному валютному фонді також вже оцінили спад економіки України. Там 
очікують, що економіка скоротиться на 10% у 2022 році. Але якщо війна з росією 
затягнеться, перспективи можуть погіршитися.  

Для подолання наслідків фінансово-економічної кризи необхідно розробити комплекс 
взаємоповʼязаних заходів щодо взаємодії фінансового і нефінансового секторів економіки і 
узгодити дії всіх органів державної влади та субʼєктів господарювання з метою їх виконання 
При цьому ключова роль повинна належати розробці та реалізації державної стратегії 
економічного й соціального розвитку, яка передбачала б чіткий розвиток окремих галузей 
національної економіки, експортно-імпортну, енергетичну політику тощо, а також реалізацію 
завдань грошово-кредитної політики Національним банком України. Зрозуміло, що боротьба 
з кризою це є довгий та виснажливий процес, але лише за умови послідовної, узгодженої 
макроекономічної політики всіма гілками влади можливо буде її подолати, і треба завжди 
бути готовим тому що, зі слів багатьох економістів нашої держави, на Україні знову 
передбачається нова економічно хвиля.  

Кризові явища в економіці України, пов’язані з воєнним станом, стали викликом  для  
традиційних механізмів управління економікою. Події, які відбуваються в умовах воєнного 
стану вимагають зміни підходів до аналізу економічної динаміки та обґрунтування заходів 
економічної політики з боку як урядових структур, так і експертного товариства. Саме тому, 
актуальним та важливим питанням сьогодення є тема відновлення вітчизняної економіки, що 
в майбутньому забезпечить сталий розвиток України та створить підґрунтя для стратегічних 
переваг в глобалізаційних умовах. 

План відновлення нашої держави після війни побудований на таких принципах: 

 повний доступ до ринків ЄС та Великої сімки. Велика Британія та країни 
Євросоюзу уже оголосили про скасування імпортних мит на українські товари. Очікуємо на 
аналогічні дії з боку урядів США, Японії, Канади; 

 отримання статусу кандидата, а потім повноправне членство в ЄС; 

 побудова економіки на принципах дерегуляції та лібералізації. По більшості 
ліцензій та дозволів вже схвалений декларативний принцип для бізнесу; 

 налагодження логістичних маршрутів в західному напрямку. Уряд працює над 
розширенням їх пропускної здатності. Вже є перші результати – між Україною та Польщею 
підписаний відповідний меморандум; 

 перехід від експорту сировини до переробки в тих галузях, які дають найбільшу 
експортну виручку. В сільському господарстві та в металургії завдяки переробці можна буде 
досягнути її значного зростання; 

 розвиток вітчизняного ВПК. Йдеться не лише про закупівлю зброї, але й 
виробництво, в тому числі шляхом трансферу військових технологій; 
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 самодостатність в енергетиці досягатиметься збільшенням видобування власного 
газу та розвитком атомної енергетики. За 3-5 років цілком реально отримати енергетичну 
самостійність; 

 кліматична модернізація. Створення нових об’єктів в різних галузях 
промисловості повинно враховувати принципи “зеленої економіки”. 

 локалізація не менше 60%. У відновленні України будуть задіяні українські 
компанії та виробники. Це дасть поштовх економіці, створить нові робочі місця, пожвавить 
підприємницьку активність [1].  

Міністерство економіки України в процесі відновлення економіки значну увагу 
надаватиме підтримці галузей, які забезпечують життєдіяльність громадян та зміцнюють 
обороноздатність країни. Мова йде про сільське господарство, виробництво продуктів 
харчування, роздрібну торгівлю, комунальні та енергетичні послуги  

Для збереження або покращення економічної політики в умовах воєнного стану 
потрібно коректувати систему управління економікою її стан на основі здійснення  контролю  
за економічною  ситуацією, необхідною для прийняття негайних управлінських рішень при 
непрогнозованих змінах внутрішнього та зовнішнього середовища.  

Отже, важливим  є захист економічних інтересів території, що передбачає  розвиток 
тих галузей промисловості, які визначають процеси розвитку економіки регіонів. Швидкість 
та ефективність поствоєнного відновлення економіки залежить від дій уряду, який здійснює 
реформи та проводить економічну політику всередині держави, донорів з підтримки таких 
реформ та надання фінансової допомоги, а також міжнародних організацій таких, як Рада 
безпеки ООН. Розподіл допомоги постраждалим, відновлення зруйнованої інфраструктури, 
соціального захисту, стимулювання приватного бізнесу та проведення структурних реформ, 
які спрямовані на забезпечення макроекономічної стабільності та сталого розвитку є 
економічним аспектот відновлення після війни. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ 

ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНИ 
 

Зовнішньоекономічна діяльність завжди була й залишається важливою складовою 

суспільного розвитку України. Роль її посилюється з розвитком міжнародних відносин у 

світі, і країна намагається посісти гідне місце в економічних інтеграційних процесах.  

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства ототожнюється передусім зі 

здійсненням експортно-імпортних операцій торговельних суб’єктів, адже на них припадає 

більшість усіх здійснюваних у зовнішньоекономічній діяльності процесів. 

На сучасному етапі розвитку економіки Україна намагається сформувати експортно 

орієнтовану модель розвитку економіки, в якій стратегічна роль експорту полягає в тому, що 

він має бути засобом сприяння економічному зростанню, інструментом активізації наявних 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/21/686094/
https://www.slovoidilo.ua/2022/03/16/novyna/ekonomika/shmyhal-nazvav-poperednij-rozmir-vtrat-ukrayiny-cherez-vijnu
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та потенціальних конкурентних переваг з метою подолання відставання від розвинених країн 

за основними соціально-економічними параметрами [2].  

Ми вважаємо, що експортний потенціал являється найважливішою характеристикою 

економічної потужності будь-якої країни, в тому числі і України. При виході на зовнішні 

ринки головною передумовою розвитку зовнішньоекономічних зв’язків стає розвиток 

зовнішньоекономічного потенціалу, складовою якого є експортний потенціал.  

Термін “потенціал” походить від латинського слова “potential” й означає “приховані 

можливості”, які в господарській практиці можуть стати реальністю. Експортний потенціал 

науковці визначають по-різному, але у кожному з визначень присутні спільні ознаки.  

Більш структуроване визначення дає Бабан Т. О., який під експортним потенціалом 

розуміє здатність всього національного виробництва,  промисловості, окремих галузей або 

підприємств виробляти необхідну кількість конкурентоспроможної продукції на експорт [1]. 

Т. В. Пепа визначає експортний потенціал як частину виробничого потенціалу країни, 

результати розвитку якої реалізуються в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Тобто це 

здатність економіки відтворювати свої конкурентні переваги на світогосподарській арені [3]. 

Ми вважаємо, що при визначенні категорії “експортний потенціал” різних авторів, 

спостерігаються неточності, недостатнє розкриття поняття, зосередження лише на 

виробництві чи реалізації, не враховується рівень потенціалу (досягнутого та 

перспективного), не згадуються та не уточнюються використання яких саме ресурсів дає 

можливість виробляти товари та послуги. Тому нами, запропоновано таке трактування 

експортного потенціалу, яке враховує всі ці зауваження – це реальна або можлива здатність 

економічного суб’єкта виробляти конкурентоспроможні на світових ринках товари та 

послуги, використовуючи при цьому як власні так і запозичені ресурси та реалізувати ці 

товари та послуги на потенційних зовнішніх ринках, долаючи обмеження як внутрішнього 

так і зовнішнього характеру та прагнучи при цьому до збільшення прибутку. 

Таким чином, слід зазначити, що експортний потенціал реалізується у фактичному 

обсязі зовнішньої торгівлі, в якій проявляються конкурентні переваги національної 

економіки. Водночас експортний потенціал і зовнішня торгівля є інструментами просування 

національних інтересів у масштабах світового господарства. 
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КОНЦЕПЦІЇ ЗНОСУ (АМОРТИЗАЦІЇ) ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ 

 

Починаючи з 2008 року із-за особливостей цільового призначення та специфічного 

використання у складі основних засобів виділено окрему їх групу – “інвестиційну 

нерухомість”, методологічні аспекти якої унормовані П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”. 

Це положення регулює також особливості нарахування зносу (амортизації) інвестиційної 

нерухомості. 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znptdau/2012_2_2/18-2-01.pdf
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Аналіз літературних джерел та результати дослідження проблем у контексті теми 

дослідження свідчать, що й досі залишається низка невирішених проблем з обліку 

інвестиційної нерухомості та їх зносу (амортизації). Потребує більш чіткого визначення 

відтворювальна концепція амортизації, оскільки відтворювальні процеси відбуваються 

шляхом амортизаційних відрахувань. На відміну від міжнародної практики використання 

амортизаційних відрахувань в Україні частими випадками є відволікання амортизаційних 

коштів на відновлення основних засобів на інші потреби. Амортизація має бути індикатором 

відновлення функціонуючих об’єктів інвестиційної нерухомості. У сучасних 

євроінтеграційних процесах також нагальною є потреба узгодженості положень 

національних та міжнародних стандартів обліку щодо амортизаційної політики стосовно 

інвестиційної політики, та усунення розходжень. 

Знос та амортизація основних засобів як економічні категорії мають тривалий період 

розвитку. В обліковій практиці вони виступають як окремий агрегований об’єкт. Генезис цих 

понять дозволяє зробити висновок, що в історичному контексті в залежності від розвитку 

наукової думки та парадигм обліку можна виділити 5 концепцій амортизації, які поділяють 

на дві групи [1, с. 129]. 

С.Ф. Голов, опираючись на роботи з історії бухгалтерського обліку Я.В. Соколова та 

Ф.Ф. Бутинця, робить висновок, що всі п’ять концепцій поділяються на дві групи: операційні 

та фінансові. Операційна - це причинна (казуальна) концепція. За цією концепцією 

причиною амортизації виступає спрацювання, старіння, тобто фізичні та функціональні 

чинники. Фінансові концепції амортизації - це концепція витрат (ресурсна), концепція 

відновлення, концепція оцінювання та концепція збереження капіталу [1, с. 129]. 

Операційна концепція в деякий час використовувалась капіталістичними країнами та 

досить глибоко колишнім СРСР. За цією концепцією складним було обчислення факторів 

зносу, тому амортизацію нараховували за нормами, розробленими з цією метою, 

розподіляючи їх на повне відновлення та капітальний ремонт. При цій концепції окреме 

застосування зносу та амортизації не передбачалось. Тому, використовувався один рахунок 

для цих двох категорій, а амортизація з цих позицій була своєрідним вимірником зносу 

основних засобів. 

За концепцією оцінювання амортизацію розглядають як змінну величину  щодо 

оцінювання активів за теперішньою вартістю майбутніх грошових потоків. 

Як відзначає С.Ф. Голов, дана концепція не отримала практичного застосування, хоча 

була досить популярною в ХІХ ст. [1, с. 130]. 

Концепція збереження капіталу передбачає коригування амортизації для визначення 

прибутку в умовах зміни цін та прибутку. Вона досить характерною для країн Латинської 

Америки де розвинута систем інфляційного обліку. 

Варто зупинитися на питаннях віднесення амортизації до доходу, опираючись на 

уявлення, що амортизація є частиною ціни виготовленого продукту. Ряд науковців вважає, 

що  таке розуміння амортизації є абсурдним, обґрунтовуючи це тим, що у ринкових умовах 

господарювання і вільних цін, непрямі податки, плановий прибуток, амортизація та інші 

складові, що покриваються виручкою (доходом), а щодо окремої одиниці продукції – ціною 

товару є невидимими і можуть проявитись лише у сумі різниці ціни та собівартості продукту. 

Як випливає з цього, амортизація все ж таки має право на існування за таких умов. Більше 

того, у випадках використання систем калькулювання на основі ринкових цін, амортизація 

визначається на основі впровадження заходів поступового покращення рівня собівартості, а, 

відповідно, й розміру амортизації. З цього можемо зробити висновок, що незастосування 

процедури нарахування амортизації для об’єктів інвестиційної нерухомості, які оцінюються 

за справедливою вартістю є помилковим. Справедлива вартість відображає дійсну величину 

нерухомості сформовану на основі активного ринку, а тому вона, як правило, обнулює 

категорію “знос”, але не категорію “амортизація”. Отже причин не нарахування амортизації 

не має. Ми вважаємо, що у цьому випадку слід нараховувати амортизацію. 

Сучасна концепція амортизації зокрема й інвестиційної нерухомості полягає  у 



126 
 

нарахуванні амортизації відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби”, 32 “Інвестиційна 

нерухомість”, для суб’єктів підприємницької діяльності, та міжнародних стандартів 16 

“Основні засоби” і 40 “Інвестиційна нерухомість” для суб’єктів публічного інтересу. 

Розглядаючи інвестиційну нерухомість як інвестиційний актив, звернемо особливу 

увагу на притаманні їм особливі властивості: 

– об’єкти інвестиційної нерухомості протягом тривалого проміжку часу не втрачають 

вартості; 

– можливість росту вартості нерухомих об’єктів у зв’язку зі зміною цін на діючому 

ринку, без несення будь-яких витраті відображення доходу; 

– щодо фізичних характеристик і інвестиційних інтересів кожний об’єкт нерухомості 

неповторний та унікальний; 

– формування вартості на основі активного ринку нерухомості в регіоні; 

– ефективність вкладень у такі активи залежить від прийнятих рішень за такими 

об’єктами); 

– вплив інфляційних процесів, наявність особливих ризиків тощо. 

Відповідно ці особливості враховуються при нарахуванні амортизації на об’єкти 

інвестиційної нерухомості. 

За сучасною концепцією амортизації амортизація нараховується на об’єкти 

інвестиційної нерухомості які обліковуються за первісною вартістю. Ті об’єкти, які 

оцінюються за справедливою вартістю активного ринку амортизації не підлягають. 

Відповідно до Податкового Кодексу України амортизація земельних ділянок у 

податковому обліку, як і в бухгалтерському, не нараховується (п. п. 145.1.7 ПКУ) [2]. Інші 

об’єкти інвестиційної нерухомості (будівлі та споруди), якщо вони призначені для 

використання в господарській діяльності підприємства (здавання в оренду), нарівні з іншими 

об’єктами ОЗ підлягають податковій амортизації. 

Таким чином, з вищезазначеного можна зробити висновок, що концепції амортизації 

визначають правові підстави, методи нарахування та особливості обліку зносу(амортизації). 

Для врахування особливостей діяльності підприємств України необхідно застосовувати 

сучасні концепції амортизації (зносу), що базуються на економічних законах, а не на 

способах оцінки засобів (справедлива вартість чи первісна вартість). 
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РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН АГРАРНОГО СЕКТОРА 
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Україна веде дві війни одночасно: одну – за суверенітет і цілісність території, другу - 

за продовольчу безпеку світу. Від початку широкомасштабного вторгнення росії на 

територію України органічний сектор, як і вся аграрна промисловість, потерпає від агресії. 

Але після деокупації північних регіонів та деяких районів у південних областях, органічний 

бізнес почав відновлювати свою роботу, а дехто перемістив свій бізнес в інші регіони. 
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В останні кілька років Україна була найбільшим європейським експортером до ЄС. 

Більше 80% всієї органічної продукції з України попередні роки експортувались, а за 

результатами 2020 року посіла 4 місце у світі за обсягами поставок органічної продукції до 

ЄС. Тому компанії-експортери також шукають нові логістичні маршрути для продовження 

експорту до країн ЄС та інших країн. Не зважаючи на військові дії та загрози, ті зміни, що 

відбуваються в українському та європейському законодавстві, а також санкції проти 

компаній з росії та білорусі, можуть сприяти збереженню та розвитку органічного 

виробництва в Україні. На початку травня Європейська Комісія звернулась до національних 

органів з акредитації та органів з оцінки відповідності ЄС щодо заборони надання послуг з 

акредитації, оцінки та сертифікації продукції з росії та білорусі, якщо ці органи та компанії 

внесені до санкційного списку ЄС. А також рекомендувала розглянути питання про 

припинення надання послуг з оцінки відповідності для продукції операторами, 

зареєстрованими у росії та білорусі, навіть якщо ці продукти не підпадають під заборону 

імпорту в ЄС. Днями Європарламент ухвалив рішення щодо скасування імпортних квот та 

мит на український експорт до Євросоюзу терміном на один рік. Раніше ця пропозиція 

надійшла від Європейської Комісії, яка також розробила план дій для сприяння експорту 

сільськогосподарської продукції України. 11 травня 2022 року Європейська Комісія ухвалила 

рішення стосовно продовження дії додаткових запобіжних офіційних заходів контролю щодо 

імпорту органічної продукції до ЄС, в якому вперше з 2015 року немає України. Посилені 

додаткові заходи контролю продовжують застосовуватись до продукції, виготовленої в 

Казахстані, Республіці Молдові, Туреччині чи Російській Федерації. Також до переліку країн 

цього року додались Китай, Індія, Перу, Парагвай, Ефіопія, Болівія, Еквадор, Гондурас, 

Домініканська Республіка, Сієра Ліоне, Того, Шрі Ланка та В’єтнам. Більш детальну 

інформацію та роз’яснення слід очікувати від українського органу сертифікації “Органік 

Стандарт”. Важливе для органічного сектору рішення було ухвалено Кабінетом Міністрів 

України 3 травня – щодо внесення змін до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає 

ліцензуванню, та квот на 2022 рік. Зокрема, просо було додано до переліку товарів, експорт 

яких підлягає ліцензуванню, що відкриває двері для експорту органічного проса. Україна є 

одним із найбільших постачальників органічного проса на ринок ЄС, а минулого року було 

здійснено перші експортні поставки проса на ринок США.  

В теперішніх умовах важливим є ухвалення змін до перехідних положень Закону України 

“Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної 

продукції”, які передбачають: продовження терміну реалізації органічної продукції з іноземними 

сертифікатами для українських виробників ще на два роки – до 1 липня 2024; створення 

можливості для українських виробників, які виробляють органічну продукцію за іноземними 

стандартами, отримувати державну підтримку, звісно, якщо така буде передбачена державою на 

2022-2023 роки; можливість скоротити тривалість перехідного періоду при переході на українські 

стандарти органічного виробництва для операторів органічного ринку, якщо вони сертифікуються 

в рамках одного і того органу сертифікації. Для реалізації останньої норми має повноцінно 

запрацювати законодавство України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування 

органічної продукції та з’явитись перші акредитовані органи сертифікації. Але така норма значно 

пришвидшить появу на ринку органічної продукції з українським державним логотипом для 

органічної продукції. 

Повномасштабна війна Росії проти України зруйнувала звичайні логістичні зв’язки. 

Тому сьогодні чи не єдиний шлях українського експорту та імпорту пролягає через сухопутні 

кордони на заході країни. Вкрай важливо, щоб їх перетин був швидким та доступний 

багатьом перевізникам. Країни Євросоюзу постійно йдуть на поступки для зменшення 

зайвих процедур на кордоні та спрощують вимоги до українських перевізників. Так, за 

запитом “Всеукраїнської Аграрної Ради” компетентним органам Литовської республіки, 

щодо переліку вимог для українських вантажівок, які діють в цій країні, отримали відповідь, 

що сьогодні Литва не вимагає від українських вантажівок відповідності екологічним 

вимогам стандарту EURO. Крім того до кінця цього року Литва не вимагатиме дозволів на 
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перевезення вантажів з України. Доступ автомобільних вантажних транспортних засобів до 

окремих держав-членів ЄС регулюється дозволами, виданими компетентними органами 

кожної держави-члена.  У Литовській Республіці відповідним компетентним органом є 

Литовська адміністрація безпеки на транспорті. На додаток до інших вимог, дозволи можуть 

передбачати певний (зазвичай мінімальний) стандарт ЄВРО, якому повинні відповідати 

вантажівки.  Наприклад, Німеччина дозволяє перевозити вантажі на своїй території для 

вантажівок з мінімальним стандартом EURO 4, Польща відкрита для вантажівок з 

мінімальним стандартом EURO 5 тощо. Окрім цього, сьогодні в ЄС розробляється тимчасова 

угода про автомобільне перевезення вантажів між Євросоюзом та Україною. Ця угода 

передбачатиме виключення зі стандартів ЄВРО для вантажних автомобілів з України.  Угоду 

планують підготувати та прийняти до липня цього року. Українському бізнесу, в тому числі 

експортерам зерна потрібно створювати нові логістичні маршрути та напрацьовувати навики 

роботи в умовах нестабільності.  
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Африка – регіон який зростає та має найвищі показники економічного зростання у світі, 

регіон що, не насичений товарами. За даними Світового банку три африканські країни увійшли до 

топ-10 найбільш динамічних економік світу.  

“Країни Північної Африки є традиційно важливими для України політичними та 

торговельними партнерами. Протягом останніх двадцяти років Арабська Республіка Єгипет, 

Саудівська Аравія, ОАЕ, а років 10 тому й Алжир та Сирія були одними з найважливіших 

торговельно-економічних партнерів України”. Україна може використати потенціал цього регіону 

для розвитку своєї економіки та розширити географію торгівлі товарами та послугами.  

Україна, будучи державою зі значним природно-ресурсним потенціалом, разом з тим, 

потребує розробки нової зовнішньоторговельної політики, яка б забезпечила нашій країні 

можливість конкурувати з “великими гравцями” на світових ринках, просувати національні 

інтереси при здійсненні зовнішньоторговельних операцій. 

Як відомо, Україна багата на природні ресурси, що дає можливість і переробляти власну 

сировину на території держави, і експортувати сировинні товари. Більшість території України 

займають сільськогосподарські угіддя та орні землі, тому закономірною є сировинна орієнтація 

українського експорту. 

Слід відзначити, що важливим фактором, з точки зору активізації зовнішньоторговельних 

операцій України, є її вихід до водних ресурсів, що означає потенціал в розбудові портової 

інфраструктури. Вихід до моря дає можливість безперешкодно перевозити товари морським та 

річковим транспортом без зайвих витрат та перевантажень. Такий спосіб транспортування 

характеризується невеликою швидкістю доставки, проте дає можливість переправляти товари на 

далекі відстані, великими партіями та характеризується невеликою собівартістю транспортування.  

Також можна зазначити, що велике значення для розвитку експортного потенціалу має 

забезпеченість України трудовими ресурсами, які слід оцінювати за їх чисельністю, статево-

віковими групами, темпами приросту. Значна чисельність робочої сили дає можливість 
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організувати власні переробні виробництва, долучати працівників на додаткові виробничі 

потужності, в тому числі для залучення до ланцюгів доданої вартості, забезпечити виготовлення 

кінцевого продукту на території країни.  

До того ж, невисока вартість робочої сили дає можливість зменшити собівартість товару, 

що експортується, що забезпечує не тільки цінові конкурентні переваги на зарубіжних ринках для 

експортованих товарів, але й зростання інвестиційної привабливості України з точки зору 

міжнародної кооперації. Але показники трудової міграції в Україні мають тенденцію до 

збільшення, що негативно впливає на розвиток виробничих сфер діяльності.  

Описані вище фактори дають можливість за умов виваженої політики структурної 

перебудови економіки, створення належного інвестиційного клімату, розвивати експортний 

потенціал України у секторах з високим рівнем доданої вартості. 

Безумовно, розвиток дво- та багатосторонніх відносин України з країнами Північної 

Африки лежить у площині геоекономічних інтересів України. Це можна пояснити тим, що наша 

держава зацікавлена у розвитку торговельного та економічного співробітництва, виходячи зі 

значного потенціального значення ринків вказаних країн для виходу українських експортерів, 

адже країни регіону і сьогодні демонструють значний попит на українські товари, особливо на 

промислові, сільськогосподарські та військово-технічні товари.  

Крім того, дані країни географічно є відносно близькими. Однією з передумов практичних 

проблем розвитку зовнішньоекономічних відносин України з країнами досліджуваного регіону є 

те, що останнім часом геополітичний вплив останніх на світовій арені суттєво зріс.  

Хоча, наша держава і забезпечила собі широку дипломатичну присутність в країнах 

регіону. Так, за даними Міністерства закордонних справ України, посольства України діють в 

більшості країн Близького Сходу та Північної Африки. Це свідчить про активний доступ країни до 

налагодження співпраці. Разом з тим, важливим аспектом також є створення інституційних 

передумов активізації зовнішньоторговельних відносин. 

Співпраця з країнами Африки обумовлена тим, що країни континенту збільшили свою 

значущість у міжнародних відносинах. Країни цього регіону є значним споживачем товарів галузі 

промисловості, сільського господарства та військово-технічних товарів. Також країни Африки 

готові сьогодні до економічної та політичної інтеграції у рамках континенту в подальшому. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, співробітництво з країнами Північної Африки та його 

розвиток є важливим аспектом зовнішньої політики України. Африканський континент є вагомим 

для України як з точки зору політичних, так і економічних інтересів. 
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соціальне, культурне залучення та загроза національній безпеці України, з іншого боку, є 

ключовим викликом, який необхідно вирішити для того, щоб транскордонний рівень 

співпраці був вищий. Однією з таких проблем є невідповідність.  

Наукові дослідження у сфері транскордонного співробітництва висвітлюються у 

публікаціях вітчизняних та зарубіжних вчених. В Україні проблематикою транскордонного 

співробітництва почали займатися ще на початку 90-х років минулого століття. Процес 

інтеграції та розширення кордонів ЄС з Україною створює необхідні умови для його 

співпраці з об’єднаними європейськими країнами, різними європейськими інституціями, 

участі України в Програмі сусідства ЄС. Наша країна має можливість повною мірою  

скористатися перевагами свого привілейованого розташування та зробити важливі кроки 

для інтеграції в європейське суспільство. Одним із напрямків європейської інтеграції 

України є розвиток та вдосконалення механізмів транскордонного співробітництва, 

визначення пріоритетів у загальній системі розвитку прикордонних територій країни. Це 

пояснюється тим, що існує значна різниця в рівні розвитку між прикордонними районами 

моєї країни та прикордонними районами, пов’язаними з ЄС, які межують з Україною. 

За сучасних умов розширення процесів глобалізації зростає роль транскордонного 

співробітництва у житті регіонів і громад та відкриваються нові можливості для активізації 

господарської діяльності на периферійних територіях та підвищення їх 

конкурентоспроможності. Наприкінці ХХ-го століття регіональна політика Європейського 

Союзу перейшла до нової парадигми – від застосування механізмів ліквідації диспропорцій 

регіонального розвитку шляхом міжрегіонального перерозподілу ресурсів до мобілізації 

природно-ресурсного потенціалу територій і застосування принципу субсидіарності. Цей 

підхід був використаний суміжними прикордонними регіонами Європи, які налагодили 

взаємні контакти між державними регіональними органами влади, органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями, господарськими суб’єктами, об’єднуючи 

зусилля для вирішення спільних проблем, і від співробітництва за окремими 

транскордонними угодами перейшли до співробітництва в рамках єврорегіонів. Основні 

пріоритетні напрями фінансової підтримки Європейського Союзу базувалися на загальних 

засадах просторового облаштування Європейського континенту, прийнятих Радою Європи, і 

передбачали підвищення координованості та узгодження розвитку суміжних прикордонних 

територій сусідніх країн шляхом розробки концепцій спільного розвитку транскордонних 

регіонів. Таким чином, з метою виявлення спільних проблем і пошуку ефективних шляхів їх 

вирішення постала необхідність системного дослідження транскордонного регіону як бази 

розвитку транскордонного співробітництва, що потребувало належного теоретико-

методичного підґрунтя. 

Більшість прикордонних територій у країнах Європи є менш розвиненими, ніж 

центральні, тому регіональна політика Європейського Союзу спрямована на ліквідацію 

диспропорцій розвитку регіонів, підвищення життєвого рівня населення. Для України 

ситуація є дещо іншою, вона пов’язана з тим, що лише західні прикордонні території 

розвивалися зі специфікою периферійності, а усі інші розвивалися як внутрішні регіони 

країни. Поява кордону на цих теренах внесла суттєві корективи в життєдіяльність 

мешканців. Нівелювати наявність кордону, використати нові можливості при вирішенні 

проблем територіального розвитку прикордоння, забезпечити зростання життєвого рівня 

місцевого населення – це основні цілі розвитку транскордонного співробітництва, які 

необхідно враховувати у регіональній політиці. У даний час у вітчизняній науці 

здійснюються лише перші спроби системних досліджень транскордонного співробітництва. 

На початковому етапі формування перебуває система підтримки транскордонного 

співробітництва.  

Дослідження з транскордонного співробітництва тісно пов’язані з такими науками як 

економіка (регіональна економіка) та право (зокрема, 10 такі галузі права, як конституційне, 

адміністративне, муніципальне тощо), а також навчальними дисциплінами “Правові засади 

державної регіональної політики”, “Муніципальне право України”, “Муніципальне право 
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зарубіжних країн”, “Європейське право” та “Європейська інтеграція” тощо. Крім того ця 

робота має бути пов’язана з прикладними дослідженнями з питань розвитку єврорегіонів 

(об’єднань єврорегіонального срівробітництва).  

Отже, розширення Європейського Союзу, вступ України до СОТ, світова економічна 

криза, інші процеси глобалізації мають суттєвий вплив на соціально-економічний розвиток 

української держави. Життя ставить перед українським суспільством нові виклики 

зовнішнього і внутрішнього походження, які у своїй сукупності спричиняють різку 

диференціацію українських регіонів, насамперед прикордонних, в першу чергу за 

інтегральним показником, яким є показник рівня людського розвитку. Така диференціація 

спричинює соціальну напруженість і веде до наростання відчуженості між громадами та 

регіонами, що становить загрозу національній безпеці української держави. Важливим 

кроком для виходу із такого становища є використання потенціалу транскордонного 

співробітництва як інноваційного інструменту державної регіональної політики. Одночасно з 

боку Європейського Союзу та Ради Європи здійснюються планомірні заходи для створення 

“Європи без роз’єднуючих кордонів”, забезпечення “територіального вирівнювання” між 

регіонами з метою зменшення диспропорцій у їх розвитку. На підтвердження особливого 

значення такої політики та віднесення пов’язаних із її реалізацією завдань до числа 

пріоритетних було розроблено низку важливих правових інструментів, які застосовуються 

для підтримки транскордонного співробітництва. 

Разом з тим, Україною ще не у повній мірі використовується потенціал 

транскордонного співробітництва, що має забезпечити сталий розвиток та 

конкурентоспроможність транскордонних регіонів. 
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ВПЛИВ ВОЛАТИЛЬНОСТІ СВІТОВИХ ЦІН НА АГРАРНУ СИРОВИНУ  

НА НОМІНАЛЬНИЙ ОБМІННИЙ КУРС ГРИВНІ 

 
Останнім часом все більше емпіричних свідчень, що світові ціни на сировину 

визначають поведінку обмінного курсу [1; 3, pp. 509520]. Це заперечує результати раніших 

досліджень, які не простежували такий зв’язок, принаймні для країн з високим рівнем 

доходу. В окремих дослідженнях стверджується, що вибір плаваючого обмінного курсу 

дозволяє нейтралізувати залежність окремих макроекономічних показників від світових цін 

на сировину [2]. На наш погляд, важливо простежити відмінності між залежністю від зміни 

рівня цін на сировину та їхньої волатильності.  

Україна перейшла до повноцінного “плавання” грошової одиниці в 2014 р., що 

відбувалося на тлі спадного тренду цін на аграрну продукцію (рис. 1а). До середини 2020 р. 

ціни на аграрну сировину залишалися відносно стабільними, але з того часу відновили 

зростання. Волатильність  цін на аграрну сировину була максимальною в 20082014 рр., а 

надалі почала спадати (рис. 1б). Останнім часом цей показник знизився практично до рівня 
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першої половини 2000-х років. Втім, можна передбачити, що чергове підвищення цін на 

аграрну сировину позначиться супутнім зростанням їхньої волатильності.  
 

 
a) рівень цін;     б) волатильність; 

Рис. 1. Динаміка і волатильність світових цін на сировину, 20002021 рр. 
Джерело: Міжнародний валютний фонд (www.imf.org) 

 

Номінальний ефективний обмінний курс гривні залишався відносно стабільним до 

2008 р., потім відбувся перехід на стабільності на нижчому рівні, але після чергової 

девальвації гривні та переходу до “плавання” гривні з’явилася набагато більша волатильність 

обмінного курсу. До 2018 р. гривня поступово знецінювалася, потім почала зміцнюватися, 

тоді як в 20192021 рр. відбувалися зміни обмінного курсу навколо деякого рівноважного 

значення. Зрозуміло, що у контексті російської агресії (лютий 2022 р.) можна очікувати як 

девальвацію гривні, так і зростання нестабільності обмінного курсу.  

 

 
Рис. 2. Номінальний ефективний обмінний курс гривні (індекс, 2010=100), 

20002022 рр. 

Джерело: Міжнародний валютний фонд (www.imf.org) 

 
Для дослідження залежності обмінного курсу від світових цін на сировину обрано дані за 

період 20142021 рр., коли відбувся перехід до повноцінного “плавання” української грошової 

одиниці. Використано такі показники: NEERt  номінальний ефективний обмінний курс (індекс, 

2010=100), WHEATt, OILt, SUNt  індекси світових цін на пшеницю, рослинну олію та 

соняшникову олію (індекс, 2000=100),  WHEATVARt, OILVARt, SUNVARt  волатильність цінових 

індексів на пшеницю, рослинну олію та соняшникову олію. Фіктивна змінна CRISISt має на меті 

врахування ефектів від кризових явищ 20142015 та 20202021 рр.  
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Для регресійного аналізу залежну і незалежні змінні використано у відносному 

вигляді (%). Таким чином обрана статистична модель передбачає залежність змін обмінного 

курсу від власних лагових значень, одного з цінових індексів на світовому сировинному 

ринку та його волатильності, а також від фіктивної змінної для кризових явищ. 

Волатильність цінових індексів на сировину визначено за допомогою стандартного 

відхилення, яке розраховано за даними п’яти років.     

Отримані результати представлено у табл. 1. В усіх трьох оцінених рівняннях 

коефіцієнт детермінації порівняно незначний (не вище 15%), але потрібно врахувати, що 

нами використано місячні дані у відсотках, які досить нестабільні. В усіх трьох регресійних 

моделях немає ознак інерційних змін обмінного курсу, що в принципі не суперечить логіці 

плаваючого обмінного курсу. Так само немає нічого несподіваного у тому, що кризові явища 

позначаються досить відчутною девальвацією обмінного курсу.  

Зміни обмінного курсу не залежать від жодного з цінових індексів (відповідним 

регресійним коефіцієнтам бракує статистичної значущості). Проте це не стосується 

волатильності цінових індексів. В усіх трьох випадках зростаюча волатильність світових цін 

на аграрну сировину позначається девальвацією гривні, передусім в разі цін на рослинну та 

соняшникову олію (в обох випадках отримані коефіцієнти статистично значущі на рівні 1%).  

Таблиця 1.  

Чинники номінального ефективного обмінного курсу 

Незалежні змінні 
Залежна змінна NEERt 

(1) (2) (3) 

Const 6,313 (1,66
*
) 13,310 (2,90

***
) 6,313 (1,66

*
) 

NEER t1 0,098 (0,90) 0,117 (1,11) 0,098 (0,90) 

NEER t2 0,019 (0,18) 0,054 (0,50) 0,019 (0,18) 

CRISISt 4,888 (2,57
**

) 6,929 (3,49
***

) 4,888 (2,57
**

) 

WHEAT t 0,064 (0,54)   

WHEATVAR t 0,264 (1,75
*
)   

OIL t  0,279 (1,31)  

OILVAR t  0,722 (3,04
***

)  

SUN t   0,155 (0,84) 

SUNVAR t   0,442 (3,34
***

) 

R
2
 0,09 0,10 0,15 

Примітка: 
*
, 

**
,  

***  
означає статистичну значущість на рівні 10%, 5% та 1%, відповідно.  

Джерело: власні розрахунки 

 

 Підсумовуючи отримані результати, в Україні простежується незалежність динаміки 

обмінного курсу від світових цін на аграрну сировину, але це не стосується волатильності 

цінових індексів. Якщо найближчим  часом зростання світових цін на сировину 

відбуватиметься зі збільшенням їхньої волатильності, це означатиме підсилення 

девальваційного тиску на гривню, якого не бракуватиме з інших причин (зменшення обсягів 

виробництва та експорту, збільшення дефіциту бюджету, зростання загальної невизначеності 

в економіці за умов військової агресії Росії).  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВВП УКРАЇНИ С СУЧАСНИХ УМОВАХ. ВПЛИВ 

ВІЙНИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 

О 5 годині ранку 24 лютого 2022 року Російська Федерація почала так звану 

“спеціальну воєнну операцію демілітаризації та денацифікації України”, яка має на меті 

відкрите вторгнення в Україну: напад на її державні кордони, міста та села. 

Війна в країні має дуже великий вплив на економіку. Ескалація конфлікту охопила 

десять областей України, включаючи Київську область та столицю країни, а також Донецьку 

та Луганську області, які вже постраждали від воєнних дій. На ці області і місто Київ 

приходилося більше половини розміру ВВП України.  

За прогнозами Міжнародного Валютного Фонду, ВВП України у 2022 році впаде на 

35%, за умови, що окуповані Росією території не розширюватимуться, а активна фаза війни 

не триватиме довше за кілька місяців [1]. Але реальний прогноз по ВВП можна буде зробити 

лише по закінченню бойових дій. На цей показний впливає дуже велика кількість факторів. 

Наприклад, доходи населення від яких залежить купівельна спроможність громадян. Як 

повідомляє Міжнародна організація з міграції ООН, по даним опитування, українці втратили 

близько 50% доходів, порівняно з доходами на початку лютого 2022 року. [2] 

Війна дуже сильно вплинула на сільське господарство України. Член Економічного 

дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що південний регіон України, який частково є 

окупованим, відіграє важливу роль в економіці України. Там виробляється велика частка 

сільськогосподарської продукції та аккамулується для подальшого вивозу. 

“Для України це надзвичайно важлива частина держави, яка створює велику частину 

ВВП. Я хочу нагадати, що це приблизно 35-40%. Ми маємо розуміти, що зараз із посівної 

кампанії йдуть весняно-польові роботи – йдуть вони тільки в тих регіонах, які є безпечними. 

Власне ця безпека, вона визначає сьогодні, що Україна збере осінню. Кабінет міністрів 

України ставить завдання посіятися в обсягах 60-70 відсотків від минулорічних”, – сказав 

Олег Пендзин.  

За його словами, Україна годує 400 мільйонів громадян світу. Традиційні ринки це – 

Північ Африки, близький Схід, Південно-Східна Азія, Китай. І вже в цих регіонах достатньо 

сильно відчувається нестача продукції. Зернові на Приазов’ї підскочили в ціні на 70% 

стосовно тогорічних цін. “Я думаю, навіть якщо війна переможно закінчиться для України в 

найближчі місяці, все одно і 2022, і 2023 рік для світу будуть надзвичайно голодними і ціни 

будуть надзвичайно високими на аграрну продукцію”, – спрогнозував експерт. 

За даними економіста, через тимчасову окупацію півдня, Україна може недоотримати 

близько 30 млрд гривень. [3] 

Також Україна втрачає дуже велику кількість прибутку від скорочення експорту 

Експортні можливості сильно скоротилися у зв’язку з блокування російським флотом 

українських портів, бойовими діями, що розгорнулися у східному та південному регіонах, та 

масштабним логістичним колапсом. Міністерство економіки повідомило в прес-релізі про 

березневий експорт у розмірі $2,7 млрд (50% від лютневого обсягу) та імпорт у розмірі $1,8 

млрд (30% від лютневого обсягу). Чверть експорту склала залізна руда, тоді як експорт 

металів майже припинився. Експорт сільськогосподарської продукції знизився вчетверо 

порівняно з лютим. 

Морська логістика (62% від загальної доларової вартості товарів, що експортувалися в 

2021 році) була фактично закрита блокадою морських портів з боку Росії. Залізничні (12%) 
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та автомобільні (23%) перевезення були серйозно ускладнені. Через масову евакуацію 

українців на західному кордоні утворилися автомобільні пробки і черги сягали 5-6 днів, 

численні внутрішні блок-пости затримували рух товарів, а українська залізниця була 

перевантажена евакуаційними поїздами, залишаючи лише невеликий простір для 

комерційних перевезень.  

Дані інфляції, опубліковані Державною службою статистики, показують зростання 

споживчих цін у березні на 4,5% порівняно з лютим. У річному вираженні зростання цін, 

ймовірно, опиниться, швидше за все, у районі 15-20%. Зараз зростання цін стримується 

адміністративними заходами, такими як регульовані ціни на пальне, газ, опалення та 

електроенергію, а також фіксованим обмінним курсом. З поступовим ослабленням обмежень 

дуже можливе зростання інфляції. Вона буде зумовлена цінами на пальне та енергію, 

зростанням виробничих витрат, дефіцитом деяких товарів, включаючи продукти харчування, 

що вироблялися раніше у південних регіонах України, а також суттєвим пом’якшенням 

грошово-кредитної політики, якого важко уникнути за нинішніх умов.  

Проте значне зниження споживчого попиту, спричинене масовою міграцією, падінням 

доходів та різкою зміною споживчих звичок, чинитиме суттєвий тиск на ціни. Інвестиції 

заморожені. Нові інвестиції можуть бути пов’язані тільки з перебазуванням виробничих 

потужностей компаній (більше 1000 компаній подали заявки на участь у відповідній 

державній програмі), будівництвом житла для внутрішньо переміщених осіб та державними 

інвестиціями у відновлення окремих об’єктів інфраструктури. Вкрай високі ризики 

стримуватимуть значні приватні інвестиції у нові виробничі потужності чи модернізацію. 

Досвід Донецької та Луганської областей України, де російська агресія розпочалася у 2014 

році, показує, що навіть за умов замороженого конфлікту без сильних стимулів та 

додаткових гарантій безпеки інвестиції навряд чи відновляться навіть у горизонті кількох 

років. [4, c. 4-7] 

Всі ці вищенаведені пункти є складниками ВВП. Зараз рано прогнозувати розвиток 

ВВП, тому що події змінюються кожен день, і ніхто не знає, що буде завтра. Якщо війна 

скоро закінчиться, то на мою думку, економіка зможе відновитися, та згодом ВВП 

нормалізується, та підвищиться. Якщо ж військові дії будуть тривати ще довгий час, то 

економіка країни буде страждати, та не зможе повернутися до таких показників, які мала до 

війни. А отже, і ВВП буде низьким.  
 

Cписок використаних джерел: 

 

1. Офіційний сайт: Міжнародний Валютний Фонд. Режим доступу: https://www.imf.org/en/Countries/UKR 

2. Офіційний сайт: Міжнародна організація з міграції ООН. Режим доступу: 

https://news.un.org/en/focus/ukraine 

3. Сайт “Радіо свобода”. “Росія вбиває не лише людей”. Експерти – про “шоковий удар”по економіці 

України. Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-viyna-ekonomichni-vtraty/31801242 

.html#:~:text=Видання%20”Економічна%20правда”%20повідомляє%2C,564%20до%20600%20мільярдів%20доларів 

4. Центр економічної стратегії: “Економіка України під час війни: оперативна оцінка, квітень 2022” ( Гліб 

Вишлінський, Марія Репко, Юрій Гайдай)  : Аналітична записка. ст. 4-7 

 

Тищенко Ю.  

здобувач вищої освіти ступеня бакалавра, 

ОПП “Реклама у бізнесі”, 

спеціальність “Журналістика”  

Науковий керівник: к.е.н., професор Куцик В. І. 

Львівський торговельно-економічний університет  

 

АНОНСИ У СВІТІ  КРИПТОВАЛЮТИ АБО ЩО ТАКЕ NFT 

 

Технологічна революція міняє світ і часто за всіма змінами важко прослідкувати та 

вивчити усі тенденції розвитку, тому у роботі досліджено одну із новинок світу 
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криптовалюти та її особливості. Метою дослідження проблеми є розкриття змісту однієї із 

новинок у світі криптовалюти. 

 Світ перебуває на порозі прийняття блокчейну та криптовалют і все це відбувається 

на ваших з нами очах – тому так важливо саме зараз вивчати ці питання. Усі інновації завжди 

знаходяться в полі зору дослідників, тому що від розуміння тих чи інших проявів і тенденцій 

розвитку залежить не лише економічне становище, а й можливість раціонально впливати на 

якість життя населення в цілому. Навіть, попри стрімкий розвиток виникає низка проблем, 

вирішення яких потребує базового вивчення нових проявів на економічному ринку.  

До поки деяка частина населення світу взагалі не розуміє, не тільки, що таке Ethereum, 

а й гадки не мають про інвестиції у криптовалюту тим же часом в ОАЕ в біткоїнах можна 

оплачувати оренду авто, відвідування ресторану та купувати продукти. Тож, що таке 

криптовалюта? Криптовалюта – це новий вид так званих активів, що відрізняються від 

звичних вам грошей, а головна відмінність криптовалюти від грошей, які ми звикли зазвичай 

бачити полягає в тому, що ви безпосередньо володієте тією валютою і вам не потрібний банк 

чи будь-який інший дозвільний орган. І всі кошти зберігаються у вашому електронному 

гаманці.  

Тенденція розвитку у світі настільки велика, що не завжди можна вчасно 

відслідкувати за всіма новітніми проявами і розвиток у криптовалюті не є виключенням. 

Зовсім недавно у світі криптовалют найбільше обговорень виникло навколо цифрового 

мистецтва NFT. Тож, що таке NFT? Це нові можливості та так звані цифрові активи, що були 

створені на блокчейні, який дозволяє отримати право власності на товар, що існує лише у цій 

мережі. Якщо простішими словами, це онлайн-аукціон зображень, анімацій чи відео. Тож, 

які можливості надає ця платформа для світу та України?  

По-перше, це нові можливості для авторів творів мистецтва, які можуть продати свої 

роботи, виставивши їх на аукціон. Автор кожного разу зароблятиме все більше, адже робота 

перепродається не одноразово і отримуватиме комісію (роялті) прописану у цифровому 

смарт-контракті, що нараховуватиметься автоматично. 

По-друге, покупці або колекціонери мають можливість здійснити інвестиції у 

цифровий актив нового типу, який із часом зростає у ціні і його можна перепродати.  

По-третє, в Україні зараз ця платформа є не досить популярною та розвиненою, проте 

на аукціоні все частіше можна зустріти патріотичні зображення, що виставлені на продаж 

для підтримки України та ЗСУ. 

Варто зазначити, що активи у форматі NFT перебувають на етапі активного 

формування не лише в Україні, але й у всьому світі загалом. З 2018 по 2020 рік 

середньорічний темп зростання ринку NFT склав майже 340%, судячи з цього можна зробити 

висновок, що це лише зародковий період. Також, експерти прогнозують велике майбутнє для 

NFT платформи. Наприклад, у 2021 найбільше обговорень викликав продаж  CryptoPunk 

2890 за рекордну суму, яка становить 600 тис. доларів. 

З кожним днем все частіше з’являються нові галузі для інвестицій та продажів у 

діджитал-просторі, одним із них став NFT і це не лише новий ринок для митців та спосіб 

інвестицій, це – захищене право власності для творців контенту та нові можливості безпечної 

та вигідної дистибюції товарів. 
 

Cписок використаних джерел: 

 

1. Данило Цьовок “Що таке NFT  і як продавати цифрове мистецтво за міліони”. (Електронний 

ресурс) – https://ain.ua/ru/2021/03/18/nft-renesans-abo-yak-prodati-cifrove-mistectvo-za-miljoni/ 

2. Bazilik “NFT: що це і як працює?” (Електронний ресурс). – https://bazilik.media/nft-shcho-tse-take-i-

iak-pratsiuie/ 

3. Вадим Попов “Що таке криптовалюта?” (Прямий ефір Радіо Свобода) 

 

https://ain.ua/ru/2021/03/18/nft-renesans-abo-yak-prodati-cifrove-mistectvo-za-miljoni/
https://bazilik.media/nft-shcho-tse-take-i-iak-pratsiuie/
https://bazilik.media/nft-shcho-tse-take-i-iak-pratsiuie/


137 
 

Федун К. О., 

здобувач вищої освіти ступеня бакалавр 

ОПП “Фіскальне та митне адміністрування” 

спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”  

Науковий керівник: к.е.н., доцент Власюк Н. І. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

РОЛЬ МИТНОГО БРОКЕРА У ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ  

МИТНИЙ КОРДОН 

 

Роль митного брокера при переміщенні товарів, предметів, транспортних засобів 

полягає в тому, що він надає увесь спектр послуг з митного декларування, здійснює 

консультування, підтримку експортерів, імпортерів у сфері міжнародної торгівлі, забезпечує 

оперативність при проходженні вантажами митних процедур, мінімізуючи витрати при 

такому проходженні.[1] 

Послуги, які надає митний брокер, передбачають підготовку необхідного пакету 

супровідної документації та подання належним чином оформленої декларації митної 

вартості, митної декларації із зазначенням точного коду УКТ ЗЕД, правильне визначення 

митної вартості для митного контролю. Також реєструє певні товари, такі як зразки 

неіснуючої або неважливої комерційної цінності, поштові послуги, міжнародні кур’єри, 

особисті речі, несупроводжуваний багаж, зброю, ліки, гуманітарну допомогу, комплексні 

інвестиції, непридатні та надлишкові товари, пошкоджені та надлишкові запаси. 

Основною перевагою співпраці з митними брокерами є професійне надання послуг з 

митного декларування, що суттєво економить час суб’єкта зовнішньо-економічної 

діяльності. Мається на увазі не лише оперативне оформлення митних документів,  а й 

відсутність потреби суб’єкта ЗЕД відвідувати митні органи та виконувати всі бюрократичні 

процедури. Досвід митних брокерів дозволяє максимально оперативно здійснити 

оформлення транспорту та вантажу, що дає змогу суб’єкту ЗЕД забезпечити ефективне 

ведення бізнесу за рахунок мінімізації термінів доставки товарів.  Актуальність залучення 

митного брокера для оптимізації ведення бізнесу суб’єктами ЗЕД зростає в тих країнах, де 

митне та податкове законодавство досить часто змінюється, що створює додаткове 

навантаження на власників бізнесу, адже їм необхідно відволікатися на постійний 

моніторинг змін в законодавстві. Часті зміни законодавства можуть призвести до помилок в 

оформленні документів, якщо цю процедуру виконуватиме співробітник компанії, яка 

займається ЗЕД. А це окрім затрат часу може призвести й до додаткових фінансових витрат, 

пов’язаних із сплатою штрафів за порушення митного законодавства. На відміну від 

працівників компаній митні брокери постійно вивчають зміни в законодавстві, тому 

ймовірність появи помилки є досить низькою. [2] 

З метою прискорення попереднього митного контролю митний брокер сприяє 

здійсненню такого контролю, готуючи та подаючи митним органам попередніх повідомлень 

чи попередніх декларацій. Також сприяє оформленню гарантійних зобов’язань, які є 

необхідними для забезпечення сплати мита, податків, зборів під час митного оформлення та 

забезпечують огляд товарів, їх випуск задля унеможливлення виникнення проблем з митним 

оформленням у пункті призначення. 

Підсумовуючи переваги діяльності митних брокерів в процесі оформлення, 

декларування та переміщення товарів через митний кордон проведемо порівняльну 

характеристику роботи працівника компанії, який займається митним оформленням товарів 

та митного брокера (див. табл. 1) 

Враховуючи напрями та функції існуючих митних посередників, зазначимо, що 

основними митними посередниками є митні брокери, оскільки такі суб’єкти господарювання 

безпосередньо беруть участь у забезпеченні проходження товарів через митниці, надають 

послуги з митного оформлення та оформлення експортерів та імпортерів. 
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Таблиця 1 

Порівняння здійснення митних формальностей співробітником компанії або за 

допомогою митного брокера 

 

 
   Джерело: [3] 

 

Усі інші митні посередники, за винятком магазинів безмитної торгівлі, в основному 

виконують допоміжні функції щодо забезпечення переміщення товарів через кордон та 

надання брокерам послуг, необхідних для зберігання товарів.  
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ПІДПРИЄМСТВОМ 
Сучасна система управління підприємством характеризується складною 

інформаційною системою, в якій постійно спостерігається обмін зовнішніх і внутрішніх 
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інформаційних потоків. У цій системі основне значення має бухгалтерська інформаційна 

система, що обумовлено тим, що “саме в системі бухгалтерського обліку відбувається 

формування інформації для потреб користувачів усіх рівнів (обліковців, аудиторів, аналітиків, 

економістів, менеджерів усіх рівнів тощо)” [1, с. 84]. Отже, система бухгалтерського обліку є 

основним інформаційним джерелом для прийняття управлінських рішень. 

Виділяючи корпоративне управління як особливий тип, риси якого обумовлені 

специфікою корпорації як об’єктом управління. Його визначають як управління, побудоване 

на пріоритетах інтересів акціонерів та їх ролі в розвитку корпорації, яке враховує реалізацію 

прав власності, що передбачає взаємодію учасників (корпоративні комунікації), воно 

побудоване на стратегії розвитку корпорації в цілому (інтереси фірми підпорядковані 

загальним інтересам), нарешті, це управління, яке продукує корпоративну культуру, тобто 

комплекс загальних традицій, установок, принципів поведінки. Стан економічних і цивільно-

правових відносин характеризується тим, що дедалі більшої значимості набуває участь як 

юридичних, так і фізичних осіб в управлінні господарськими товариствами. Економічна 

вигідність такої діяльності вбачається у праві суб’єктів на отримання частки прибутку 

(дивідендів) підприємства та активів у разі ліквідації останнього. Отже, система 

бухгалтерського обліку в корпоративному управлінні є основним інформаційним джерелом 

для прийняття управлінських рішень. 

Дослідженню корпоративних відносин присвячені роботи українських дослідників: 

Назарова А. В., Бондаренко І. В., Гарафонова О. І., Рабовскій С. Я., Бішкек С. І., 

Карпенко Г. В., Македон В. В., Пігуля Н. Г. , Чердакова В. А., Виноградова О. А., 

Єгорової Ю. В., та багатьох інших. Теоретичною та методологічною базою дослідження 

проблем організації, методології та методики бухгалтерського обліку операцій з 

корпоративними правами є праці вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: Р. Баззел, 

М. Т. Білуха, О. М. Брадул, Ф. Ф. Бутинець, С. І. Головацька, В. М. Жук, В. М. Костюченко, 

М. Д. Корінько, Я. Д. Крупка, М. В. Кужельний, Дж. Лінтер, Г. Марковіц, Я. Мелкумов, 

Л. Мельник, О. Мозговий, І. Недін, В. Піддубна, С. Прилипко, Є. Ружанський, В. В. Сопко, 

Л. К. Сук, В. Тамбовцев, О. Устенко, Г. Цельме, Л. В. Чижевська.  

Важливе значення в системі корпоративного управління займає проблематика 

застосування корпоративного обліку, який є одним із дієвих інструментів коригування 

результатів діяльності підприємства, які впливають на загальну ефективність діяльності 

корпоративного менеджменту. На рівень розвитку корпоративного управління широко 

впливає і якість корпоративної звітності, що подається підприємствами. Високоякісна 

корпоративна звітність має важливе значення для підвищення транспарентності, сприяння 

залученню національних і міжнародних інвестицій, створенню сприятливого інвестиційного 

клімату, підвищення довіри інвесторів і підвищення фінансової стабільності.  

Для підвищення якості корпоративного управління необхідним є вдосконалення системи 

бухгалтерської звітності, яка має забезпечити надання необхідної інформації раді директорів, 

акціонерам, учасникам (засновникам) потенційним інвесторам та іншим Сьогодні у вітчизняних 

наукових дослідженнях активно піднімається проблема необхідності вдосконалення 

бухгалтерського обліку як інструменту інформаційного забезпечення корпоративного управління. 

Сучасні науковці при цьому використовують такі інтегровані поняття, як “облікове забезпечення 

менеджменту корпорацій” які характеризують їх бачення стосовно напрямів та інструментів 

задоволення потреб суб’єктів корпоративного управління. (табл. 1). 

На мою думку, ефективне здійснення корпоративного контролю забезпечує 

можливість як управляти корпоративним  підприємством, так і користуватися результатами 

його господарської діяльності. Корпоративний контроль є первинною передумовою 

здійснення корпоративного управління, оскільки саме реалізація суб’єктивного 

корпоративного права брати участь в управлінні справами корпоративного підприємства 

визначає склад органів корпоративного підприємства, зміст найважливіших локальних актів 

підприємства і рішення його вищого органу управління, і, як наслідок, – формує параметри 

середовища, в якому буде здійснюватися корпоративне управління. 
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Таблиця 1 

Вплив корпоративних прав на побудову бухгалтерського обліку та контроль 

Класифікаційна 

ознака 

Види корпоративних прав Вплив на побудову бухгалтерського 

обліку та контролю 
За змістом  

 

Майнові 

Немайнові 

 

Визначення рахунків, на яких потрібно 

відображати процеси, пов’язані з придбанням, 

використання та відчуження 

 Корпоративний капітал (рахунки 40, 42, 43, 44, 

45, 46). 

Корпоративні зобов’язання (рахунок 67) 
За суттєвістю  

 

Основні 

Додаткові 

Забезпечують баланс різних груп акціонерів і 

прозорість інформації про діяльність корпорацій 

за допомогою елементів облікової політики За повнотою  

 

Повні 

Неповні(обмежені) 

За джерелом 

походження  

 

Макрорівень 

Мезорівень 

Мікрорівень 

Здійснення посиленого контролю корпоративних 

прав суб’єктів господарювання та фізичних осіб 

*Примітка: табл. 1 складено на підставі [3] 

Отже завданнями корпоративного контролю у системі економічної безпеки 

підприємства є:  визначення механізмів, за допомогою яких формуються цілі підприємства та 

засобів їх досягнення;  формування та використання корпоративної інформації для прийняття 

управлінських рішень; корпоративний контроль за діяльністю підприємства; визначення 

механізмів щодо ідентифікації та ліквідації економічних загроз ефективній діяльності 

корпорації. З метою забезпечення надійності, законності, ефективності, а також безпеки 

господарських операцій та діяльності кожна корпорація повинна мати внутрішній механізм, 

який захищає від потенційних помилок, втрат та різноманітних порушень.  Система 

ефективного внутрішнього контролю – це важлива складова управління корпорацією, яка є 

основою її безперебійного функціонування. Проведення внутрішнього контролю в частині 

корпоративних прав необхідно здійснювати, ґрунтуючись на концептуальній моделі, яка 

враховує : мету, суб’єкти, об’єкти, завдання, джерела інформації, організацію і методику та 

результати контролю. Така побудова системи внутрішнього контролю буде мати позитивний 

ефект в організації бухгалтерського обліку на підприємстві і контролю за його здійсненням. 

Внутрішній контроль корпоративних прав необхідно здійснювати у певній послідовності, яку 

представлено організаційною, методичною та результативною стадіями.  

Тому, на мою думку, для удосконалення облікової системи, підприємствам 

корпоративної структури потрібно розробити дієвий контроль, а саме, підвищити прозорість 

облікової інформації, яка використовується для аналізу діяльності підприємства і розробити 

ефективний внутрішній контроль реалізації облікової політики. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА 

МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

 

Організація обліку реалізації товарів за умов використання інноваційних її форм та 

видів є дієвим інструментом в управлінні торговельним процесом. 

Слід зазначити, що в підприємствах торгівлі регулювання організації обліку доходів і 

витрат за процесом реалізації товарів здійснюється згідно чинної нормативно-законодавчої 

бази (державний рівень регулювання) та внутрішніх організаційних регламентів (на рівні 

суб’єкта господарювання). В рамках сучасного правового поля організація обліку доходів і 

витрат в підприємствах торгівлі відбувається відповідно до Податкового кодексу України, 

Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, НП(С)БО 1 

“Загальні вимоги до фінансової звітності”, НП(С)БО: 9 “Запаси”, 15 “Дохід”, 16 “Витрати” та 

інших нормативно-правових актів, що діють у сфері торгівлі. 

У контексті розвитку євроінтеграційних процесів організація обліку процесу 

реалізації товарів в підприємствах торгівлі передбачає також дотримання вимог 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, зокрема, МСФЗ 15 “Виручка по 

договорах з покупцями”. Обумовлено це, перш за все, розширенням масштабів діяльності 

підприємств торгівлі (формування міжнародного партнерства), оскільки у контрагента в 

зарубіжній країні з’являється можливість отримати зрозумілу облікову інформацію для 

аналізу та прийняття рішень. Значущим положенням в МСФЗ 15 є визнання виручки 

відповідно до алгоритму послідовної реалізації дій з:  

- ідентифікації договору з покупцем;  

- ідентифікації зобов’язань щодо виконання положень договору;  

- визначення ціни операції за договором;  

- розподілу ціни операції;  

- визнання виручки в момент виконання підприємством зобов’язань в межах договору. 

Вважаємо, що етапи розкриття інформації в бухгалтерському обліку та звітності про 

величину та момент визнання виручки від продажу товарів повинні бути враховані при 

формуванні такого важливого внутрішнього організаційного регламенту торговельного 

підприємства як облікова політика, а саме, в частині уточнення методичного забезпечення 

організації обліку доходів і витрат для визначення фінансового результату та оподаткування 

прибутку. Облікова політика є запорукою успішного вирішення організаційних питань 

бухгалтерського обліку реалізації товарів та безпосередньо впливає на формування 

інформаційного забезпечення відповідно до вимог управління торговельною діяльністю. 

Вважаємо, що облікова політика торговельних підприємств потребує виваженого 

підходу до вибору методичних прийомів, процедур організації обліку доходів і витрат та 

складання звітності для прийняття управлінських рішень з підвищення ефективності 

продажів товарів. Загалом механізм формування облікової політики в частині доходів і 

витрат торговельних підприємств широко представлений у сучасній науковій літературі. 

Проте в умовах інформатизації та активного розвитку сучасних інфокомунікаційних систем і 

технологій взаємодії між підприємствами торгівлі та іншими сферами бізнесу для отримання 

комплексної облікової інформації вважаємо за необхідне використовувати інтегрований 

підхід до формування облікової політики в частині доходів і витрат, пов’язаних з реалізацією 

товарів, із дотриманням принципу відповідності. 
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ІЄРАРХІЧНІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Організація інформаційної діяльності являє собою спосіб функціонування структурних 

елементів будь-якої інформаційної системи (підприємства, політичної партії, держави тощо). 

Відповідно організація інформаційної діяльності будь-якого субʼєкта управління – це спосіб 

функціонування структурних елементів інформаційної системи даного суб´єкта.  

Таблиця 1 

Рівні організації інформаційної діяльності у сфері управління 

1. Міжнародний 

2. Загальнодержавний/національний 

3. Регіональний (у межах певної держави) 

4. Підприємство або некомерційна організація, як правило, юридична особа (у межах 

певної держави) 

5. У межах структурних ланок підприємств і некомерційних організацій 

6. Індивідуальний 

Аналізуючи табл.1 бачимо, що інформаційно-аналітична діяльність може 

здійснюватися на всіх рівнях, зокрема на міжнародному рівні, загальнодержавному, 

індивідуальному тощо. 

На кожному з означених рівнів існує певна кількість субʼєктів (не менше одного), які 

виступають координаторами/організаторами потоків інформації, а в певних випадках й 

інформаційних відносин взагалі [1]. Характеристика рівнів організації інформаційно-

аналітичної діяльності представлена в табл. 2. 

Таблиця 2 

Характеристика рівнів організації інформаційної діяльності 

1. Кількісний та якісний склад суб’єктів 

інформаційно-аналітичної діяльності 

4.Швидкість реакції суб’єктів на вплив 

зовнішніх чинників 

2.Ступінь централізації (децентралізації) 

рівнів інформаційно-аналітичної діяльності 
5.Співвідношення економічних та 

адміністративних механізмів регулювання 

діяльності суб’єктів 

3.Ступінь різноманіття та складність 

потоків інформації 
6.Характер відносин між суб’єктами 

(відносини ієрархії, рівності тощо) 

Аналізуючи табл. 2 бачимо, що рівні інформаційно-аналітичної діяльності 

характеризуються такими ознаками як ступінь централізації, швидкість реакції субʼєктів на 

вплив зовнішніх чинників тощо. Організація інформаційної діяльності на певному рівні 

ієрархії управління спрямована перш за все на забезпечення життєдіяльності субʼєктів цього 

рівня [2].  Вона повʼязана з інформаційною діяльністю на вищих і нижчих рівнях ієрархії 

через систему прямих і зворотних зв’язків, певною мірою впливає на організацію 
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інформаційної діяльності нижчого рівня ієрархії та, у свою чергу, її ефективність на цьому 

рівні залежить від ефективності організації інформаційної діяльності нижчого рівня.  В 

табл. 3 наведена класифікація інформаційно-аналітичної діяльності з огляду на ступінь 

інтелектуальності  завдань 

Таблиця 3 

Класифікація інформаційно-аналітичної діяльності  за ступенем інтелектуальності і 

складності завдань 

Перший рівень 

Найбільш прості завдання, які складаються з повністю 

формалізованих процедур і виконання яких, крім витрат часу, 

не становить ніякої складності для виконавців. Ці завдання 

стандартизуються і програмуються. До них відносяться 

контроль і облік, оформлення документів, їх тиражування, 

розсилка та ін. Такі завдання вирішуються практично всіма 

автоматизованими інформаційними системами. 

Другий рівень 

Більш складні завдання: прийняття рішень в умовах ризику, 

тобто в тому випадку, коли наявні випадкові чинники, для 

яких відомі закони їх виливу. Постановка і вирішення таких 

завдань можливі на основі методів теорії ймовірностей, 

аналітичного та імітаційного моделювання 

Третій рівень 

Слабко структуровані завдання, які містять невідомі або 

невимірювані компоненти (кількісно не оцінювані). Для цих 

завдань характерна відсутність методів розв’язання на основі 

безпосереднього опрацювання даних. Постановка завдань 

базується на прийнятті рішень в умовах неповної інформації. 

У ряді випадків, на основі теорії нечітких множин і 

застосувань цієї теорії вдіється побудувати формальні схеми 

рішення. 

Четвертий рівень 

Прийняття рішень в умовах протидії або конфлікту 

(наприклад, необхідно враховувати наявність активно діючих 

конкурентів). В завданнях цього класу можуть бути наявні 

випадкові чинники, для яких невідомі закони їх впливу. 

Постановка і вирішення таких завдань можливі (але не 

завжди) методами теорії ймовірностей, нечітких множин і 

теорії ігор 

П’ятий рівень 

Найбільш складні завдання прийняття рішень, які 

характеризуються відсутністю можливості формалізації через 

високий ступінь невизначеності. До таких завдань 

відноситься більшість проблем прогнозування, 

перспективного планування 

Аналізуючи табл. 3  бачимо, що є пʼять рівнів класифікації інформаційно-аналітичної 

діяльності. Вони передбачають здійснення формалізованих процедур, а також процесів 

стандартизації, програмування тощо.  

Отже, організація інформаційно-аналітичної діяльності передбачає розробку 

теоретичної інформаційної моделі щодо визначення цілей, рівнів та вишення проблем з 

метою підготовки інформаційно-аналітичних документів для прийняття ефективних рішень. 

До цього блоку завдань можна віднести більшість проблем прогнозування тощо. 
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ВАРТІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ  

 

В умовах трансформації соціальної політики держави у напрямі розширення переліку 

суб’єктів соціальної відповідальності найбільш значущим грошово-вартісним компонентом 

соціально-трудових відносин є вартість робочої сили. Адже, на відміну від ціни праці, вона 

охоплює сукупність витрат роботодавців на утримання працівників, а відтак, визначає обсяг 

та легальність попиту на працю. Водночас для робітників вартість робочої сили відображає 

повний обсяг благ як у грошовому, так і в негрошовому виразі, які можна отримати в 

результаті найманої праці. Тобто для працівників вона є більш повним вартісним 

вираженням привабливості пропозиції праці, а для держави її перевищення над ціною є 

свідченням соціальної відповідальності бізнесу. Така значущість вартості робочої сили для 

суб’єктів ринку праці зумовлює необхідність її наукового дослідження. Робоча 

сиила у економічній теорії – здатність людини до праці, сукупність фізичних і духовних 

здібностей, що людина використовує у своїй діяльності [4]. 

Категорія “робоча сила” належить до загальних економічних понять і категорій, які 

існують у всіх суспільно-економічних формаціях чи економічних системах. У кожній 

формації вона досягає певного ступеня свого розвитку – від нижчого у межах 

первіснообщинного ладу до вищого в економічних системах розвинутих країн. Як 

загальноекономічна вона набуває специфічних якостей у межах окремої суспільно-

економічної формації залежно від її суспільно-економічного і техніко-економічного 

поєднання із засобами виробництва, соціального статусу особистості в суспільстві. 

Робоча сила перетворюється на товар лише в умовах капіталістичної власності. Для 

перетворення робочої сили на товар власник робочої сили повинен бути вільною особою. 

По-перше, необхідно, щоб людина була особисто вільна і могла розпоряджатися своєю 

робочою силою. Ця умова виникає внаслідок ліквідації особистої кріпосної залежності. По-

друге, необхідно, щоб така особисто вільна людина була “вільною” від засобів виробництва, 

тобто позбавленою останніх, а тому змушена продавати свою робочу силу. Ці умови 

виникають як наслідок обезземелювання колишніх кріпосних селян 

Згідно марксистської концпеції, вартість робочої сили – загальна вартість товарів та 

послуг, необхідних для відтворення робочої сили. [3] 

Вартість робочої сили включає в себе засоби, необхідні для забезпечення життя 

найманих робітників та їхніх родин, включно із засобами, потрібними для освіти, тобто 

набуття потрібної кваліфікації, медичного забезпечення тощо. 

Водночас вартість і ціна робочої сили збігаються лише за рівності попиту і пропозиції 

на цей специфічний товар. За рівноваги попиту і пропозиції вартість послуг усіх факторів (у 

тому числі робочої сили) відповідає їх граничній продуктивності, тобто внеску у 

виробництво продукту. Саме вона і виплачується продавцю послуг праці. Конкретніше ця 

величина визначається не тим, як оцінює підприємець потреби робітника для підтримання 

його життє- і працездатності, а результатами праці, тобто продуктивністю праці кожного 

власника робочої сили зокрема. Однак при розгляді вартості робочої сили (або послуг 

робочої сили, послуг праці) автори застосовують його частково, трактуючи її лише з погляду 

корисного ефекту праці, нехтуючи суспільно необхідними затратами виробництва на 

відтворення робочої сили.  

Ринок робочої сили існує не одне століття і особливість розвитку ринку робочої сили 

в сучасних умовах полягає у суперечливій взаємодії процесів його регулювання та 

https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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перегулювання. Субʼєктами регулювання є профспілки, обʼєднання підприємців, держава. 

Умовою ефективного регулювання ринку робочої сили є організація оперативного вивчення 

й аналізу кон’юнктури попиту на робочу силу та пропозиції робочих місць з боку 

роботодавця, а також орієнтація сукупного робітника при виборі сфери зайнятості та місця 

роботи [1]. 

При оцінці вартості робочої сили враховують вартість виконаної роботи, витрати на 

оплачуваний  робочий час, премії і разові виплати, розмір заробітної плати в натуральній 

формі, пільги, допомоги у натуральній та грошовій формах, витрати підприємців на оплату 

житла працюючих, їх соціальне забезпечення та ін. За оцінками спеціалістів, в Україні за 

базовий рівень вартості робочої сили приймається безпосередньо вартість праці, в основі 

якої лежить рівень заробітної плати, що є недостатнім для оцінки робочої сили. 

Заробітна плата – це грошовий вираз вартості і ціни товару “робоча сила” та 

результативності функціонування робочої сили. Правильна організація заробітної плати є 

необхідною умовою ефективного стимулювання праці. В умовах ринкової економіки 

заробітна плата одночасно є перетвореною формою вартості робочої сили, формою 

розподілу за результатами праці та об’єктом конкуренції на ринку праці. 

Показники затрат на утримання робочої сили є основними індикаторами 

конкурентоспроможності економіки і рівня життя населення. Швидке зростання кількості 

приватних підприємств викликало збільшення попиту на інформацію про те, яку частку 

прибутку роботодавець повинен вкладати в розвиток персоналу свого підприємства і якою 

має бути частка його затрат на утримання робочої сили в загальних затратах на виробництво. 

Структура і динаміка затрат на утримання робочої сили відображають пропозицію робочої 

сили з боку приватних осіб і попит на неї з боку підприємств, а тому є важливими ознаками 

ринку праці[2]. 

Отже, вартість робочої сили можна назвати фактором, що впливає на заробітну плату і 

теоретично виражає її якусь обʼєктивну нижню межу. Необхідно відзначити, що процес 

відтворення робочої сили здійснюється у рамках сімʼї (домогосподарства), для якої 

характерно різноманіття видів доходів, що надходять. В умовах невідповідності матеріально-

грошових надходжень домогосподарства необхідному рівню потреб сімʼї відбувається 

залучення певних механізмів адаптації, що дозволяють існувати домогосподарству в умовах 

стихійного характеру ринкової економіки. Так, досить поширеним явищем сьогодення є 

зайнятість найманою працею пенсіонерів і студентів. Однак, тривале існування подібної 

практики, безумовно носить вимушений характер, не тільки не дозволяє забезпечити 

повноцінне відтворення доброякісної робочої сили, а й загрожує серйозною деградацією 

трудових ресурсів і значними негативними соціальними наслідками.  

Нееквівалентне співвідношення вартості та оплати праці є однією з найголовніших 

проблем на ринку праці в Україні. Пропорційність темпів зростання продуктивності праці та 

заробітної плати досягається за рахунок раціонального використання усіх наявних ресурсів, 

як людських, так і матеріальних. Можливим вирішенням даної проблеми є особисте 

стимулювання продуктивності праці, модернізація обладнання та впровадження нових 

технологій, оптимальна структура управління і розподілення повноважень між працівниками 

підприємства, досвід інших економічно успішних держав та ін. 
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THE IMPORTANCE OF INVESTMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF 

INTERNATIONAL TRADE 

 

Difficulties with the implementation of many promising projects are caused by existing 

problems in the field of financing. It is not uncommon for cases when there is not enough money 

within one country to solve a large-scale problem and international investments are needed. The 

concept of investment implies such an allocation of available capital that will allow it to be kept in 

full or to receive a certain percentage of growth in the future. Thus, an investment is an asset or 

item acquired with the goal of generating income or appreciation. An investment involves putting 

capital to use today in order to increase its value over time. International trade allows countries to 

expand their markets and access goods and services that otherwise may not have been available 

domestically. As a result of international trade, the market is more competitive. This ultimately 

results in more competitive pricing and brings a cheaper product home to the consumer. 

International trade not only results in increased efficiency, but it also allows countries to 

participate in a global economy, encouraging the opportunity for foreign direct investment (FDI). 

In theory, economies can thus grow more efficiently and become competitive economic 

participants more easily [1]. 

The movement of world finance is based on the immutability of international capital, which 

is determined by the different levels of material resources in the countries of the world, the 

prevailing historical conditions, the degree of development of production, economic and market 

relations. In the general sense, international foreign investments are financial investments subject to 

the interaction of representatives of various world states. The classification of the world movement 

of finance is carried out according to the following main features: 

- sources of obtaining capital; 

- the nature of the use of financial resources; 

- period of capital allocation; 

- target orientation of financing. 

Depending on the above features, investment can be presented in several forms.  

Investment provides the finance needed to build value chains that stretch across the planet. It 

facilitates the trade that allows goods and services to be moved to where they are needed. 

International investment also helps domestic economies to grow too, both directly by giving local 

firms the means to expand in home and export markets, as well as indirectly through access to the 

investors’ expertise, experience and networks. The following advantages of international 

investments can be distinguished: 

- state-provided opportunity to create enterprises with foreign capital; 

- preferential conditions for the placement of foreign capital, ensuring the absence of 

overpayments on interest; 

- minimal control by the state authorities of the country where the finances are placed; 

- lack of distinctions in accounting for income from internal and external financial; 

- complete absence or minimum rates of taxation; 

- the payment of the received income to the investor is not made in a short time, which 

gives more opportunities for the development of the project [2]. 

Investment adds to the stock of capital, and the quantity of capital available to an economy 

is a crucial determinant of its productivity. Investment thus contributes to economic growth. 

Investment is very important in a country’s economic development: It’s the main source of 

https://www.investopedia.com/ask/answers/062915/what-are-some-limitations-and-drawbacks-using-payback-period-analysis.asp
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employment creation and the main factor of economic growth. Investment increase involves Gross 

Domestic Product (GDP) and National Revenue increase. Investment induces the economic 

prosperity and welfare improvement in general. 

International investing provides investors with a broader investment universe for selecting 

portfolio investments. It can broaden an investor’s diversification, potentially adding new sources 

of return. In some cases, it can also help mitigate some systematic risks associated with specific 

country’s economies. Investors will find an array of investment options in the international 

markets. Looking to government debt and international equity indexes provides a basis for 

international investing. Investors will find numerous variations of stocks, bonds and mutual funds 

when considering a comprehensive view of international investments [3]. 

Trade policy uses different methods of influence to stimulate FDI. The existing conditions 

of high tariff rates create the prerequisites for the development of foreign investments that 

contribute to the development of the economic market in the country where they are carried out. 

Other restrictions created abroad can also contribute to this. There is a clear relationship between 

international trade and FDI. Low tariff rates on imports are always a factor in attracting high levels 

of FDI. Particularly attractive to international foreign investment is the mandatory nature of such 

rates. In this case, low tariffs are even more attractive than customs privileges. 

International trade has influenced international investing, making it easier for market 

participants to invest in companies, industries, or other financial instruments abroad. Market 

participants can buy stocks, mutual funds, exchange-traded funds (ETFs) to gain access to the 

shares of internationally-based companies. International trade and international investment are tied 

together and lead into one another as companies act internationally by increasing their international 

investment out of mutual interest and the need to stay internationally competitive. 

Given the above, it can be noted that foreign investment leads to an increase in sales 

volumes, as this increases the need for intermediate resources and means of production. This 

situation encourages an increase in exports from the source country of foreign investment, because 

subsidiaries of companies import intermediate products and services in increasing volumes. 

Depending on the degree of the branch’s need for the purchase of means of production and raw 

materials from the country of the source of foreign investment, as well as on the growth in sales of 

an international corporation, an increase in exports occurs. FDI contributes to the economic 

development of the country of investment, as a result of which there is an increase in demand for 

imports of products from the country of source of foreign investment. 

The impact of FDI on the imports of the state of the source of investment Let us also 

consider. A certain percentage, and possibly the full amount, of resources and means of production 

that were imported before the introduction of foreign investment will no longer be imported into 

the country of the source of foreign investment. At the same time, a branch located in the country 

of investment may, after some time, start serving the domestic market of the country of the source 

of foreign investment. This will lead to an increase in the volume of imports of finished products. 

Taking into account the factors described above, as well as a number of other factors, it can be said 

that the assertions about the mutual crowding out of FDI and imports of the investing country are 

unfounded. 
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БІРЖОВИЙ РИНОК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Сучасний світовий біржовий ринок, завдяки своєму багатофункціональному 

призначенню, виступає потужним центром світового ціноутворення, інвестування капіталів 

та трансферту товарних і фінансових потоків. При цьому зростанням ролі зовнішніх факторів 

в розвитку держав та створення транснаціонального капіталу, як процесу міжнародної 

інтеграції визначають новий глобальний етап інтернаціоналізації господарського життя. А 

гармонійна взаємодія структурних елементів ринкової інфраструктури зумовлює процес 

становлення та розвитку ринку. 

Світовий ринок в науковій літературі розглядається як комплексне економічне 

поняття, що охоплює сферу обміну, економічний простір для обміну активів і послуг, а 

також систему товарно-грошових взаємовідносин, сформованих під час процесу купівлі 

та(або) продажу активів [1]. Раціоналізація інфраструктури ринку передбачає 

функціонування комплексної багаторівневої системи, задля задоволення потреб споживачів 

та інтересів товаровиробників. При цьому стійкість і сукупність його елементів, утворюючи 

єдину багаторівневу систему, забезпечують взаємодію субʼєктів ринкової економіки та 

безперебійне функціонування відносин у сфері економіки [2]. Так, біржа, як найбільш 

досконала форма організації торгівлі являється одним з основних елементів організаційно-

маркетингової інфраструктури ринку. 

Слід відмітити, що вищою формою організованого ринку, на якому діють товарні, 

фондові та валютні біржі, а в умовах глобалізації економіки – універсалізовані біржові 

альянси називається біржовим ринком [3, c. 53]. Так, за останнє десятиліття світовий 

валютний ринок значно зріс у всіх регіонах світу. У 2020 році торгова активність на світових 

біржових ринках деривативів досягла 46,77 млрд. угод та зросла на 35,6% у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року. Зокрема, зростання світової економіки в умовах 

глобалізації може відбутись за рахунок подальшого відновлення інвестицій, підйому 

промисловості і торгівлі, а також завдяки стабілізації цін на сировину, що сприятливо 

позначиться на експортерах сировинних товарів. Очікується, що в розвинених країнах темпи 

економічного зростання можуть дещо знизитись за умов поступового згортання 

центральними банками посткризових програм фінансового стимулювання. 

В Україні на більшості товарних бірж торгівля не проводиться регулярно, біржові 

операції не укладаються, а це означає, що формування ринкових цін обмежене [4]. 

Забезпечення умов для функціонування біржової діяльності є необхідним і розумним 

заходом для розвитку інфраструктури аграрного та інших товарних ринків. Принципи 

розвитку біржового ринку мають базуватися на: 

- інтеграції незалежних бірж; 

- відкритості доступу; 

-  консолідації правил торгівлі та інформаційних систем; 

-  розширенні кола нових інструментів; 

-  техніко-економічного обґрунтування з дотриманням певного алгоритму поетапного 

виконання цих заходів [2, c.148].  

Слід відмітити, що існує можливість використання різноманітних інструментів та 

методів біржового ринку дає можливість до залучення більшої кількості учасників 

економічних відносин, як субʼєктів господарювання так і трейдерів, інвестиційних компаній, 
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фінансових установ. У сучасних умовах міжнародний біржовий ринок – це ринок досить 

тісної конкуренції між біржовими об’єднаннями [5]. 

Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що біржовий ринок, пройшовши певні 

етапи своєї еволюції, з часом перетворюється на глобальну біржову платформу, основними 

підрозділами якої є обʼєднання кількох інститутів біржової торгівлі. Проте однозначної 

відповіді на запитання, що глобалізація принесе країнам – загрозу чи нові можливості - 

практично неможливо, адже баланс позитивних і негативних наслідків постійно змінюється. 

Проте глобалізація являтиме собою об’єктивне і абсолютно неминуче явище, що можна 

призупинити засобами економічної політики, але не можна скасувати, бо це вимога 

суспільства та науково-технічного прогресу. 
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АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 2019-2022 РОКІВ 

 

Сучасну економіку неможливо уявити без такого явища як інфляція. Цей термін 

походить від латинського “inflatio”, що в перекладі означає “здуття, набухання”. Інфляція – 

це процес зростання загального рівня цін в країні в наслідок порушення закону грошового 

обігу. Інфляція виникає тоді, коли в обігу знаходиться надлишкова кількість грошей 

(готівкових і безготівкових). Таке становище веде до їх знецінення, гроші “дешевіють”, а 

ціни набувають тенденції до зростання. 

В боротьбі з інфляцією використовують методи антиінфляційної політики. 

Антиінфляційна політика – комплекс взаємопов’язаних заходів і важелів держави й 

центрального банку країни з метою запобігання високим темпам інфляції та управління нею 

на незагрозливому для стабільності економічної системи рівні. Мета антиінфляційної 

політики держави полягає у встановленні контролю за інфляцією і досягненні прийнятних 

для народного господарства темпів її зростання [1]. 

Ефективність антиінфляційної політики повинна базуватись на об’єктивних 

економічно обґрунтованих системних прогнозах. Процес системного прогнозування 

зростання інфляції проводиться з використанням аналітичних трендів і оцінки ступеня 

впливу монетарних, фінансових та інших макропоказників на індекс інфляції, а також з 

оцінкою впливу інфляції на динаміку реального валового внутрішнього продукту. 
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Антиінфляційне регулювання нараховує багатий асортимент досить різноманітних 

грошово-кредитних, бюджетних заходів, податкових заходів, програм стабілізації і дій по 

регулюванню і розподілу прибутків. 

У міжнародній практиці застосовуються такі класичні напрямки антиінфляційної 

політики: 

– дефляційна політика (регулювання попиту); 

– політика доходів (регулювання витрат) 

В Україні інфляційні процеси спостерігаються від початку її становлення на шлях 

незалежності. Відомо, що в певні моменти вона була руйнівною, а в інших ситуаціях 

помірною. Важливим є дослідження інфляції в період кризи.  

Розглянемо період з 2019 по 2022, який для економіки України є не легким і в проявах 

інфляції, також розглянемо діяльність уряду щодо зменшення її темпів зростання та їх 

наслідки. 

Упродовж 2021 року в Україні спостерігається наростання темпів зростання 

споживчих цін. Після обумовленого коронакризовим спадом зниження річного темпу 

інфляції до 2,7 % у 2020 р., індекс споживчих цін (ІСЦ) збільшився до 9 % (9 місяців 2021 р. 

до 9 місяців 2020 р.). 

Суттєвою особливістю інфляційного процесу у цей період є випереджаюче зростання 

цін на товари повсякденного попиту, насамперед – продовольство. 

Негативний вплив зростання цін є найвідчутнішим для низькодохідних категорій 

населення, у бюджеті яких основні продукти харчування складають найбільшу частку. 

Експерти НІСД проаналізували чинники, наслідком комплексного впливу яких стало 

прискорення інфляції в Україні у 2021 р. [2]. В аналітичній записці наголошено на 

загостренні інфляційних ризиків для України у короткостроковому періоді та доведено 

необхідність солідарної відповідальності за антиінфляційну політику Національного банку та 

Уряду України. Запропоновано заходи щодо сприяння конкурентним механізмам 

ціноутворення та запобігання зловживанням монопольним становищем як комплементарні 

до здійснення політики інфляційного таргетування. 

Споживчі ціни у січні 2022 року зросли на 1,3% порівняно із груднем 2021 року, в 

річному вимірі індекс інфляції залишився без змін – 10%. В Україні додатковими 

проінфляційними немонетарними чинниками були воєнно-політичні фактори, а також 

фактори пов’язані з реформуванням ринків енергоносіїв. 

Так, зростання цін виробників промислової продукції, реалізованої в межах території 

України, за рік становило 74%, в т. ч. послуги електро-, газо- та теплопостачання 

подорожчали в 2,9 разу, вартість сирої нафти і природного газу – в 1,8 рази, кам’яного 

вугілля – в 2,5 рази. 

Здорожчання енергоносіїв відобразилося на зростанні вартості утримання житла 

(послуги електропостачання подорожчали на 27%, газопостачання – на 16%), а також на 

цінах автомобільного палива (+27%) та послуг автоперевезення (+20%). 

Зростання світових цін на окремі сировинні сільськогосподарські товари вплинуло на 

вартість продуктів харчування у споживчому кошику українців. 

Ціни реалізації сільськогосподарських товаровиробників в середньому за 2021 рік 

зросли на 40%. Як наслідок вартість цукру за рік зросла на 28%, соняшникової олії – 39%, 

яєць – 19%, хліба – 19%. 

На початку 2021 року очікували інфляцію на рівні 7%, а індекс цін промислових 

виробників – 6,8%. Фактичні ж показники інфляції становили 10% (похибка +30%), а цін 

виробників – 62% (похибка +90%).  

Тобто 30% споживчої інфляції та 90% промислової інфляції залишились поза межами 

прогнозно-аналітичних моделей. 

Припущення, що закладалися в інфляційні прогнози рік тому назад – не справдились. 

Зміна цін на газ для населення (2% проти 15%), зміна номінального ефективного обмінного 

курсу гривні (-7,6% проти -1,9%). 
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Середня відносна похибка по 10 ключових інфляційних припущеннях, які закладалися 

на початку 2021 року, становила 70% від фактичних показників. 

Не дослухалися до рекомендацій Ради НБУ від травня 2021 року щодо розмежування 

монетарної та немонетарної складової інфляції в специфікаціях моделей, що могло б 

покращити прогнозно-аналітичні спроможності. 

На жаль, не приділяється достатньо уваги таким структурним факторам цінових 

процесів, як реформування ринків енергоносіїв (природного газу та електроенергії), яке 

відбувається вже декілька років і генерує значну частину інфляції витрат (cost-push inflation). 

Недосконалі моделі та сумнівні припущення призвели до гігантських похибок 

прогнозування. Формальне сприйняття всієї інфляції як показника, що потребує монетарної 

реакції центрального банку, призвело до застосування надміру жорстких рішень в сфері 

процентної політики, які не були обґрунтованими як причинами інфляції, так і поточними 

темпами економічного зростання. 

Таким чином, можна сформулювати декілька напрямів мінімізації інфляційних ризиків: 

 припинити спроби вгамування інфляції змінами ключової ставки; 

 спрямувати зусилля монетарної політики на розвиток механізму монетарної 

трансмісії (залучення операцій суб’єктів реальної економіки до сфери грошово-кредитних 

відносин банківської системи); 

 відновити операції центрального банку на вторинному ринку державних облігацій з 

метою нормалізації котування ставок ОВДП та приведення їх у відповідність до рівня 

ризику. Створити інститут маркет-мейкерів на ринку державних облігацій; 

 забезпечити виважені комунікації щодо стану валютного ринку з метою 

недопущення його дестабілізації та генерування проінфляційного впливу з боку валютного 

курс. 
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FOREIGN TRADE OF UKRAINE AND TRENDS OF ITS DEVELOPMENT 
 

International trade is an important area of economic growth and stability of any country. In 

the context of globalization of the world economy, the level of social and economic development of 

the state largely depends on foreign trade. Ukraine is a country with an open economy that focuses 

on export of raw materials. Both exports and imports make up about 50% of GDP for many years. 

According to the above, indicators of foreign economic activity are very important for the economy 

of our country. 

It is a well-known fact that all countries import goods that they do not produce on their own, 

and in order to make money they export their own products. In highly developed countries, exports 

are always in excess of imports. This indicates the independent production of most goods needed to 

meet the needs of the population. In Ukraine, according to the statistics for the last five years, 

https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/shchodo-napryamiv-antyinflyatsiynoyi-polityky-v-umovakh-posylennya
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152 
 

imports in most cases outweigh exports, while the negative balance of foreign trade has increased 

over the past two years. In the world practice, this is considered a bad trend because excessive 

imports contribute to saturation of the domestic market with imported goods and limit the interests 

of domestic producers. 

In 2021, compared to 2020, imports of goods increased by 34% reaching 72.82 billion US 

dollars, and exports grew by 38.4% to 68.09 billion US dollars. The balance of foreign trade in 

goods was negative and amounted 4.728 billion US dollars. In 2020, this figure was also negative 

and amounted 5.144 billion US dollars. This suggests that Ukrainians continue to buy more abroad 

than to sell, using mostly credit funds, which leads to the accumulation of debt and deteriorating 

financial condition. 

Nowadays, developed countries are rapidly increasing trade in services. The third world or 

developing countries that concentrate on international trade in goods play the role of raw material 

appendages, while the developed countries create and develop liquid services, primarily high-tech 

industry. Traditionally, Ukraine’s foreign trade is dominated by goods, which is over 80%, the rest 

being occupied by services. According to the official WTO documents, the main goods that Ukraine 

exports are agricultural products, food industry, energy resources and base metals. In 2021, Ukraine 

sold the largest amount of ferrous metals on foreign markets (13.95 billion US dollars; 81.4% more 

than in 2020); cereals (12.34 billion US dollars; 31.2% more than in the previous year); fats and oils 

of animal or vegetable origin (7.04 billion US dollars; 22.5% more than in the previous year). 

The structure of imports is dominated by high-tech engineering products (32%), the share of 

which is growing, and fuels (20%), as well as mineral products, medicines, household appliances. 

The main commodity positions of Ukrainian imports in 2021 were: mineral fuels, oil and its 

products (14.33 billion US dollars; 79.5% more than in 2020), machinery, equipment (14.20 billion 

US dollars, 22.9% more), products of chemical and related industries (9.74 billion US dollars; 

32.8% more than in the previous year). 

Thus, the country is becoming increasingly dependent on the outside world in technological 

development. With a poorly developed innovative economy, Ukraine occupies a very vulnerable 

place in the international system of division of labour. 

In 2021, foreign trade operations were conducted with partners from 235 countries. Last 

year, Ukraine exported most goods to China (8 billion US dollars; 12.7% more than in 2020), 

Poland (5.23 billion US dollars; 59.7% more) and Turkey (4.14 billion US dollars, 70.0% more). In 

2021, Ukraine imported most goods from China ($ 10.97 billion US dollars; 31.9% more than in 

2020); Germany (6.28 billion US dollars; 17.7% more) and the Russian Federation ($ 6.08 billion 

US dollars; 33.9% more). Recently, the European Union has become a strategic partner for Ukraine, 

as almost 44% of goods and services Ukraine sells for export to Europe.  

According to the official statistics of the State Customs Service of Ukraine, active growth in 

trade with Russia increased by 38 percent in 2021 and reached more than 10 billion US dollars. 

Imports grew last year and exceeded exports by $ 3.21 billion US dollars. The first position 

in imports from Russia is occupied by energy – 4 billion US dollars. On the second position in 

imports are petroleum products, mainly diesel fuel and liquefied gas. Ukrainian exports to Russia in 

2021 increased by more than a quarter. Last year, Ukraine supplied Russia with alumina from the 

Mykolayiv plant owned by Russian group Rusal. Besides, metals, pumps for liquids, plastic 

packaging, and ceramic tiles are among Ukrainian export products are. 

Thus, summarizing all the above, it should be noted that foreign trade in goods and services 

plays an important role in shaping the country’s GDP, stimulating the development of the Ukrainian 

economy. Ukraine’s foreign trade in recent years is characterized by a number of negative trends: 

disproportionate growth of international trade, excess of imports over exports and a negative 

balance of trade, unsatisfactory structure of export-import operations, where exports are dominated 

by raw materials and imports mostly by machinery and equipment and other high-tech products. 

Being familiar with the main factors of occurrence of the outlined problems should be the driving 

force for the decision at all levels of the organization of foreign trade: from the commodity producer 

to the state. 
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ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА КРАЇН СВІТУ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

В умовах глобальної економіки розвинені країни концентрують увагу на пріоритетних 

напрямах розвитку технологій, орієнтованих на покращення суспільного добробуту та 

забезпечення економічного розвитку. Насамперед це галузі, які забезпечують охорону 

здоров’я, розв’язання соціальних та екологічних проблем, а також інформаційно-

комунікаційні технології впливу на всі сфери суспільної життєдіяльності. Виклики 

техноглобалізму обумовлюють запровадження у країнах концепції технологічної діяльності, 

яка спрямовується на підтримку конкурентоспроможності під впливом внутрішніх і 

зовнішніх чинників. Країни визначають пріоритети інноваційно-інвестиційного і 

технологічного розвитку, напрями покращення людського капіталу, фінансування науково-

технічних розробок тощо.  

Орієнтація на технологічний розвиток обґрунтована тим, що новітня технологічна 

хвиля в розвинутих країнах спроможна забезпечити як закріплення їх лідерства у створенні 

сучасних унікальних технологій (і відповідно позиціонування на сучасних технологічних 

ринках і врешті решт – отримання технологічної ренти), так і сприяння зростанню 

капіталізації високотехнологічних компаній і формування за цій основі стабільних стимулів 

для інноваційної діяльності, що створюють основу вартості цінних паперів цих компаній. 

Уряди провідних країн світу сприяють інноваціям шляхом використання інструментів 

економічної, інвестиційної, кредитної політики, а також із допомогою формування 

організаційних умов для комерціалізації нововведень (активне використання податкових і 

амортизаційних пільг, правовий захист об’єктів інтелектуальної власності, сприяння 

міжнародному науково-технічному співробітництву, підтримка інноваційних проектів тощо). 

В результаті цих дій вони спромоглися сформувати дієві національні інноваційні системи та 

забезпечити собі провідні позиції у міжнародному науково-технологічному середовищі [1]. 

Стадія технологічного розвитку передбачає існування в економіці певного 

технологічного монополізму, який можна отримати лише в результаті власних передових 

наукових розробок. Характерна особливість глобальної економіки – це збільшення розриву 

між країнами, які нагромадили науково-виробничий потенціал для глобальної конкуренції, й 

країнами, у яких він ще формується. У провідних країнах світу до 60% підприємств щорічно 

впроваджують продукцію на основі нових знань та технологічних рішень, а витрати на науку 

і проектні роботи перевищують 3% обсягу ВВП. Країни світового технологічного ядра 

(США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція), прийшли до інноваційної моделі 

економіки еволюційним шляхом, лідируючи ще на індустріальному етапі розвитку, і в даний 

час розвиваються переважно на основі активізації інноваційної діяльності.  

До специфічних характеристик сучасних технологій відносять вузьку спеціалізацію, 

швидке старіння, необхідність постійного розвитку, високий фінансовий ризик, швидке 

розповсюдження, розробка і впровадження ноу-хау та ін. Ці характеристики обумовлюють 

невизначеність та нерівномірність науково-технічного прогресу, складність збереження 

http://vvv.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/02/14.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/55.pdf
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лідерських позицій. Можна погодитися, що інновації та технології перетворилися на 

“промислову релігію” і сприймаються таким чином: компаніями – як спосіб збільшення 

прибутку та захоплення ширшого сегмента ринку; урядами – як засіб прискорення 

економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності. Відомо, що розрив у 

технологіях подолати набагато складніше, ніж розрив у залученні капіталів. Інновації 

демонструють зростаючу віддачу залежно від масштабу – країни, що володіють 

довершеними технологіями, отримають переваги  для здійснення нових інновацій. 

Ступінь технологічної зміни та швидкість, з якою нові технології розповсюджується в 

економіці, є базовими елементами процесів економічної глобалізації. З посиленням глобалізації 

підвищується ступінь технологічних змін та поширення технологій, що розширює можливості 

виробництва. Технологічні зміни можуть привести до збільшення чи зменшення масштабів 

економічної діяльності залежно від того, які саме типи технологій залучаються, а також від 

конкретних політичних умов, в яких розвиваються такі технології, від ступеня замінності чи 

доповнення технологій, що використовуються в окремих економіках [2, с.13-14]. 

Інноваційно-технологічна політика більшості країн характеризується системністю та 

оперативним реагуванням на зовнішні зміни, одночасно залишаючись підпорядкованою 

загальній стратегічній меті розвитку національної економіки. Переважно до функцій 

держави відноситься визначення засад та правил діяльності на інноваційному просторі, 

своєю чергою бізнес, здійснюючи активну інноваційну діяльність, сприяє вирішенню 

завдань соціально-економічного розвитку країни. Економічне та інституційне середовище, 

що створюється урядом, має метою стимулювання інноваційної діяльності суб’єктів 

господарювання.  

Проектом Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року в Україні 

передбачено, що теперішня модель функціонування та державного регулювання економіки 

не забезпечує належних стимулів для створення і розвитку високотехнологічних виробництв 

в Україні. Високотехнологічні галузі формують 6 % ВВП та 5,5 % експорту, наукоємність 

ВВП (витрати на виконання наукових досліджень як частка від ВВП в Україні) складає 0,77 

%. В результаті економіка України орієнтована на виробництво традиційної індустріальної 

продукції з низькою валовою доданою вартістю, яка реалізується на насичених, 

безперспективних для подальшого розвитку ринках. 

Метою реалізації зазначеної Стратегії є формування нової моделі економічного 

розвитку – інноваційної економіки, підвищення технологічності, зростання 

конкурентоздатності та підвищення ефективності існуючого виробництва. Стратегія 

орієнтована на створення умов для стимулювання розвитку високотехнологічних галузей та 

перехід до інноваційної економіки, зокрема: збереження та підтримку інтелектуального 

капіталу; забезпечення фінансової підтримки інноваційної діяльності, наукових досліджень 

та розвитку високих технологій; запровадження ефективних інституціональних механізмів 

для розвитку високотехнологічних галузей; створення сучасної інформаційно-

комунікаційної інфраструктури; збільшення експорту високотехнологічної продукції та 

послуг; стимулювання розвитку новітніх перспективних та випереджальних технологій; 

зменшення імпортозалежності вітчизняного високотехнологічного сектору;  забезпечення 

сприятливого регуляторного середовища та незалежного регулятора з відповідними 

повноваженнями;  створення економічних стимулів для цифровізації виробництва [3].  

Отже, технології виступають одним із важливих інструментів соціально-економічного 

розвитку більшості країн світу, так як формують передумови для зростання ВВП, 

підвищення рівня продуктивності праці, підтримання їх конкурентоспроможності, реалізації 

кількісно-якісних змін у продуктивних силах і виробничих відносинах. Інновації та 

технології обумовлюють інтенсивне суспільне відтворення, сприяють розвитку ресурсно-

технологічної бази. Підтримка вітчизняних високотехнологічних галузей та забезпечення 

захисту прав інтелектуальної власності є складником стратегічного процесу формування 

конкурентоздатної інноваційної економіки – економіки знань, пріоритетом якої є процес 

комерціалізації знань, технологій та об’єктів патентного права. 
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Сучасний стан та напрями розвитку гастрономічного туризму 

 
Поступово зростає кількість людей, зацікавлених у подорожах з гастрономічної 

мотивації. Термін “Кулінарний туризм” був вперше запропонований у 1998 році професором 
університету Bowling Green (США) Лусі Лонг. У 2001 р. Ерік Вольф написав першу статтю 
про кулінарний туризм в світі, пізніше він розвинув цю тему в першій книзі “Міжнародна 
організація кулінарного туризму”.  

Гастрономічний туризм був одним із складових туристичної стратегії, спрямованої на 
креативності та адаптивності, необхідні для традиційних природних і культурних цінностей 
для уризму. Саме це стало життєздатною альтернативою для нових напрямків, які не можуть 
отримати вигоду від “сонця, моря та піску”, або природних чи культурних ресурсів.  

На відміну від багатьох інших туристичних заходів та атракціонів , гастрономія 
зазвичай була доступна цілий рік, у будь-який час доби та за будь-якої погоди. 
Гастрономічний туризм був значущим і, можливо, дуже лояльним сегментом туристичного 
ринку, а також, гастрономічний досвід є потужним інструментом для маркетингу 
туристичного регіону.  

Основним, іноді навіть єдиним, в мотивації до гастрономічного туризму був смак, 
який був з більшим діапазоном вибору та відрізнявся б від щоденних продуктів харчування.  

До таких форми гастрономічного туризму належали фестивалі їжі, винний туризм, 
різноманітні свята, на які споживають особливі блюда присвячені чомусь чи комусь, 
відповідні продукти в відповідний час (кутя на Різдво, паска на Великдень і інше). 

Взаємозв’язок харчування та туризму є однією з основних тем у кулінарному туризмі. 
Однак їжу можна розглядати з різних точок зору, включаючи культуру, автентичність 
кухонь, стратегію, участь та підтримку громад у місцях призначення тощо.  

Як бачимо, взаємозв’язок харчування та туризму містить багато вимірів. Їжа, як 
відомо, насамперед культурна складова. У сучасному світі, який дедалі більше 
глобалізується, їжа залишалася однією з найпомітніших точок культурних відмінностей між 
регіонами та спільнотами, а також важливим наріжним каменем культурної ідентичності. 
Кожна культура була відзначена характерним вибором продуктів харчування, страв і меню, 
які зазвичай споживалися і в народній уяві прив’язувалися до цієї культури, як спагетті були 
пов’язані з італійською, вурст з німецькою, а киш – з французькою культурою.  

Більше того, “місцева їжа” має потенціал для покращення досвіду туристів, зв’язуючи 
відвідувачів із регіоном та його культурою, звичаями та спадщиною. Цей вид туризму 
передає подорожуючим культуру місця перебування, звичаї даної місцевості, обряди 
споживання їжі –  це невід’ємні елементи для відчуття місцевого колориту. 

Останнім часом, фуд-тури часто включають відвідування різноманітних кулінарних 
фестивалів, свят і ярмарки. Гастротуризм виник не тільки через бажання людей зберігати і 
представити унікальність кулінарії своєї країни, а також завдяки мандрівним і допитливим 
туристам, які живуть у пошуках нового і незвіданого. 

Слід мати на увазі, що різні культури по-різному сприймають задоволення та 
оцінюють гастрономію, і що висока якість обслуговування може викликати незадоволення 
споживачів, якщо їхні очікування були занадто високі, наприклад, через перебільшену 
рекламу. 

https://tourlib.net/statti_otdyh/usa.htm
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За даними Всесвітньої туристичної організації серед об’єктів гастрономічного 
туризму, найбільш привабними є підприємства ресторанного господарства (29 %), заклади 
торгівлі локальними продуктами харчування (26 %) та гастрономічні свята та фестивалі (20 
%) [1]. 

В Україні активно розробляється концепція гастрономічного туризму, у вигляді 
дорожньої мапи, документ буде представлений і увійде до загальнодержавної стратегії 
розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. Роком гастротуризму, згідно 
Національної туристичної організації України, було названо 2018 р. Проведено безліч 
тематичних заходів. Експерти та ресторатори погоджуються з думкою, що гастрономічний 
туризм є одним із найперспективніших видів туризму на території України, з яким країну 
можна представляти на світовому ринку. 

Аналізуючи туристичні потоки в Україні збільшуються саме в тих регіонах, де 
проводяться тематичні ярмарки, тури, народні свята і фестивалі. Зараз в Україні відбувається 
безліч різноманітних гастрономічних турів, це створює передумови для формування 
конкурентоспроможного туристичного продукту на внутрішньому та зовнішньому ринках 
[2].  

Варто сказати, що на сьогоднішній день в Україні користуються попитом серед 
туристів фестивалі борщу, найпопулярніший проводиться в селищі Борщів на 
Тернопільщині. Фестиваль сала кожного року традиційно збирає туристів у Петриківці на 
Дніпропетровщині. Львів славиться своїм дивовижним музеєм-рестораном “Сало”, де 
проводять жирні вечірки, родзинкою закладу є унікальні цукерки “Сало в шоколаді” та суші 
– сало. На Закарпатті та Волині готують найсмачнішу домашню ковбасу, а у 2015 році книга 
рекордів України зафіксувала виготовлення найдовшої ковбаси – 5 метрів. Врожаями 
картоплі та стравами з неї славиться Полісся, у Коростині на Житомирщині щорічно 
проводять фестиваль Деруна, також в місті встановлено пам’ятник цій страві. Закарпаття 
відоме фестивалем “Берлибаський банош”, який відбувається у селі Костилівка Рахівського 
району. У Полтаві щорічно відбувається фестиваль галушці, і навіть встановлено пам’ятник 
цій шановній страві. У Луцьку кожного року проводять фестиваль національної кухні, 
головною стравою якого є вареники. А в Канаді у місті Альберта було встановлено 
дев’ятиметровий пам’ятник варенику завдяки силам української діаспори. Все вищесказане є 
досить невеликою частиною заходів, що проводяться в Україні для розвитку 
гастрономічного туризму [2]. 

Наразі інфраструктура гастротуризму в Україні потребує розширення, тобто 
необхідно збільшувати кількість національних кафе та ресторанів, доречно створення 
гастрономічних музеїв та дегустаціних залів, які б були зосереджені не тільки на певних 
територіях України, але і у будь якому містечку, селі нашої держави. Такі фундаментальні 
кроки у розвитку гастрономічного туризму можливі завдяки підтримці зі сторони держави, 
створенні сприятливого інвестиційного клімату та залученні іноземних інвесторів. Разом з 
розвитком туристичної інфраструктури гастрономічного туризму потрібно підтримувати 
національні звичаї та традиції кожного регіону в країні. Завдяки сталому розвитку такого 
виду туризму, ми можемо стверджувати про подальше життя української культури. 
Гастрономічний туризм є важливою складовою сталого розвитку туристичної сфери 
України, що здатен генерувати істотні економічні і соціальні блага для учасників 
туристичного ринку.  
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БІЗНЕС – СТРАТЕГІЇ В ТУРИЗМІ 
 

Сучасна індустрія туризму є однією з найбільш швидко прогресуючих галузей 

світового господарства, яку можна розглядати і як незалежний вид економічної діяльності, 

так і міжгалузевий комплекс. 

Багато держав визнали туристичну індустрію одним з пріоритетних напрямів 

розвитку національної економіки та культури, що сприяє збільшенню ВВП, валютних 

надходжень, розвитку промисловості і торгівлі, інфраструктури, інвестицій, сприяє 

створенню нових галузей. 

 В економіці найбільш розвинених країн світу туризм посідає одне з головних місць 

за обсягами доходів, кількістю створених робочих місць, надходжень до бюджету. На 

загальну думку, туризм, як правило, сприймається як діяльність дозвілля веселощів, але 

факти говорять про те, що в цю сферу вкладаються мільярди доларів по всьому світу. Тому, 

без сумніву, туризм повинен серйозно аналізуватися та вивчатися науковцями, 

дослідниками, політиками, національними та місцевими органами влади тощо.  

Хоча географічне положення та природні ресурси відіграють важливу роль у розвитку 

туризму, численні приклади в усьому світі доводять, що цього недостатньо. Створення 

належних туристичних можливостей та використання належних бізнес-стратегій з метою 

отримання конкурентних переваг, конкурентна перевага в жорсткому і 

конкурентоспроможному світі туризму має вирішальне значення для всіх підприємств, які 

займаються туризмом. 

У зв’язку з цим видається актуальною подальша розробка бізнес – стратегій, від яких 

багато в чому залежить комерційний успіх туристичного підприємства. 

Стратегію підприємства вважають одним з головних понять у стратегічному 

менеджменті. Різні вчені запропонували безліч визначень терміну “стратегія”. Із цих 

визначень можна зробити висновок, що стратегія – це такий компонент стратегічного 

менеджменту, який дозволяє підприємству досягати чітко встановлених цілей підприємства, 

забезпечити конкурентоспроможність на ринку, тобто забезпечити такий стан підприємства, 

щоб воно могло успішно працювати у жорстких ринкових умовах. 

Кожна організація для забезпечення стабільної роботи в майбутньому, повинна мати 

чітко визначені цілі. Це вимагає від керівників розуміння сутності стратегії, використання 

прийомів і методів стратегічного управління, розробки стратегічних планів. Звідси, стратегія 

повинна змінюватися і пристосовуватися до зміни умов як зовнішнього, так і внутрішнього 

середовищ. 

Стратегію трактують як певний план діяльності підприємства, пов’язаний із позицією 

підприємства на зовнішньому ринку, як сьогодні, так і в майбутньому. Стратегія спрямована 

на реалізацію основних довгострокових цілей підприємства. 

Для початку розглянемо базові стратегії підприємства. Базова стратегія підприємства 

є складним багаторівневим утворенням, у якому стратегія нижчого рівня підтримує і 

доповнює стратегію вищого, а реалізація кожної з них забезпечує досягнення загальних 

цілей. До таких стратегій відносяться: корпоративна стратегія (встановлення інвестиційних 

пріоритетів і спрямування корпоративних ресурсів у найпривабливіші сфери діяльності; 

посилення конкурентних позицій у кожному виді бізнесу; створення та управління 

господарським портфелем структурних підрозділів), ділова стратегія (розробка заходів, 

підходів до формування конкурентних переваг; об’єднання стратегічних дій основних 

функціональних підрозділів), функціональна стратегія (дії щодо підтримання ділової 
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стратегії, досягнення цілей підрозділу), операційна стратегія (вирішення проблем, 

пов’язаних із досягненням цілей підрозділу; способи вирішення стратегічно важливих 

оперативних завдань (закупівля, управління запасами, ремонт, транспортування, реклама). 

Найпопулярнішою моделлю конкурентної стратегії підприємства є концепція М. 

Портера. Він визначає три основних типи загальних ділових стратегій: лідерство за 

витратами, диференціація та фокусування.  

Головна ідея стратегії лідерства за витратами витратами – це здатність компаній 

виробляти товар чи послугу з меншими витратами в порівнянні з їх конкурентами. Ця 

здатність може відрізнятися залежно від галузі та можливостей самої компанії. З цієї точки 

зору використання факторів економії, доступу до сировини за нижчою ціною, технології є 

деякими факторами, які дозволяють компанії реалізувати стратегію сфокусованого лідерства 

за витратами. 

 Відповідно до стратегії диференціації, компанія намагається відрізнити себе від своїх 

конкурентів. Основи диференціації включають, але не обмежуються характеристиками 

самого продукту, можливостями компанії продавати товар, можливостям компанії 

поширювати продукт своїм клієнтам.  

Основною ідеєю стратегії фокусування туристичного підприємства є збільшення 

конкурентоспроможності компанії. Іншими словами, туристична компанія повинна 

визначати специфічні ринкові ніші, в яких вона збирається конкурувати і бути кращою, ніж 

інші компанії в рамках цієї ніші.  

Кожна загальна стратегія має принципово інший підхід до створення та підтримки 

конкурентних переваг та досягнення за її допомогою головної стратегічної мети. Зазвичай 

туристичне підприємство повинне обрати серед всього різноманіття стратегій одну або дві, 

або вона не буде розвиватися. Переваги оптимізації стратегії туристичного підприємства для 

певного цільового сегмента (фокус) неможливо отримати, якщо фірма одночасно обслуговує 

широкий спектр сегментів (лідерство за витратами або диференціацію). Іноді фірма може 

створювати два відокремлених бізнес-підрозділи з однією юридичною особою, кожна з яких 

має іншу загальну стратегію. 

Розробка стратегій управління на сучасних підприємствах дає змогу підприємству 

вижити на ринку та перемагати у конкурентній боротьбі. Стратегія туристичного 

підприємства розглядається як систематичний план його потенційної поведінки в умовах 

неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва, що включає 

формування місії, довгострокових цілей, а також шляхів і правил прийняття рішень для 

найбільш ефективного використання стратегічних ресурсів, сильних сторін і можливостей, 

усунення слабких сторін та захист від загроз зовнішнього середовища задля майбутньої 

прибутковості. Застосування стратегічного управління та стратегій на туристичних 

підприємствах дає змогу використовувати економічні, організаційні, технічні можливості 

діяльності, своєчасно координувати роботу з розвитку підприємства.  

Формування ефективної системи стратегічного планування розвитку туристичного 

підприємства в рамках його комплексного розвитку є тривалим процесом, що повʼязаний з 

вдосконаленням всієї системи управління і підвищенням рівня його організаційної культури. 
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ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРТСВА 
 

У сучасному процесі глобалізації та конкуренції закладам ресторанного господарства 

слід використовувати інноваційні технології, які дозволять не лише підвищити 

конкурентоспроможність закладу, але також залучити нових відвідувачів. У період пандемії 

та глобалізації заклади ресторанного господарства прагнуть вистояти конкуренцію та умови 

карантину, тому перед підприємствами стоять такі завдання: залучення та зацікавлення 

клієнтів, зменшення часу очікування на замовлення, спрощення системи оплати, організація 

доставки, зменшення контакту між працівниками та клієнтами задля зменшення 

розповсюджуваності вірусу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав велику зацікавленість науковців у 

питаннях розвитку ресторанного бізнесу в період пандемії COVID-19. Проблематикою 

використання новітніх інформаційних технлогій в ресторанному бізнесі саме у цей період 

займалися Чаркіна Т. Ю., Марценюк Л. В., Задоя В. О., Madeira A., Palrão T., Mendes A., 

Alkasasbeh F. та інші [3,7,8]. 

Через поширення вірусу COVID-19 по всьому світу закладам харчування обмежили 

можливість працювати, допустимим залишилися організація доставки або їжа на виніс. Тому 

підприємства ресторанного бізнесу в умовах боротьби з пандемією вимушені були 

змінювати формат роботи з клієнтами. За даними досліджень ресторанного ринку, озвучених 

на одній з експертних сесій NRA Show визначено, що 71% відвідувачів закладів важлива 

можливість замовити їжу на виніс, 47% людей розраховують, що в закладі можна зробити 

попереднє замовлення телефоном, 78% клієнтів шукають меню закладу в інтернеті, а 32% 

вже платять через Apple Pay і Google Pay [5]. Таким чином змінюється русло розвитку 

інновацій в напрямок розвитку безконтактної оплати, широкого використання QR-кодів для 

меню та розрахунку.  

Одна з нових ідей на ринку – “хаби” для віртуальних закладів: кухні різних ресторанів 

під одним дахом, між якими курсують автономні автомобілі, які забирають замовлення і 

розвозять їх клієнтам. Це здешевлює витрати закладів та робить доставку більш доступною 

для відвідувачів. Сутність полягала в тому, що онлайн-офіціанти приймали замовлення й 

допомагали гостям з вибором за допомогою відеозв’язку. А готові страви можна було 

забрати самовивозом чи оформити доставку додому [2]. В Україні був створений онлайн-хаб 

GetOrder.Biz у 2021 році, який інтегрує агрегаторів доставки їжі Glovo, Bolt Food, Rocket з 

POS-системами ресторанів (IIKO, R-keeper, Poster, Servio, Fast Operator). Крім цього, для 

зручності замовлення чи бронювання столиків існують телеграм-боти – це досить зручний 

сервіс для оформлення замовлення. Дана інновація в ресторанах з’явилася ще задовго до 

пандемії, проте набула своєї популярності саме в цей час. Зручність боту полягає в тому, що 

людина не тільки в електронному вигляді може переглянути пропозиції закладу (меню, 

акції), але й простежити усі стадії приготування замовленої страви, починаючи від 

надходження замовлення та закінчуючи готовим до отримання.  

Ресторани без офіціантів вперше анонсував у червні 2020 року один зі світових 

лідерів фаст-фуду KFC, а вже у кінці 2020 року заклад AppFood такого ж формату відкрився 

у Львові. Для оформлення замовлення відвідувачі можуть скористатися додатком у телефоні, 

а в ресторані забрати його з комірки для збереження після сканування обличчя. 

В умовах послаблення карантинних вимог та більшою зручністю використання все 

більше ресторанів почали використовувати QR-код, адже він замінює великий об’єм 
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інформації починаючи від опису закладу, його історії, меню, закінчуючи вашими 

персональними знижками. Тобто, окрім меню, умов доставки, даних персональних карт 

лояльності є можливість оплатити рахунок просто відсканувавши код з чеку [3,7,8]. 

Крім цього, у закладах ресторанного господарства типу самообслуговання можуть 

використовуватись Face ID. Система була розгорнута для кількох закладів харчування, 

включаючи пекарню в Лос-Анджелесі та Cali Group для доставки. Він використовує додаток 

Cali Group для розпізнавання облич, який називається PopID, для ідентифікації людей, а 

також у закладах для вимірювання температури за допомогою технології вимірювання тепла. 

Технологія має потенціал для бізнесу, щоб спростити процес замовлення та оплати для 

клієнтів, а також знизити витрати бізнесу як на робочу силу, так і на обробку кредитних 

карток. Це значно скорочує постійні витрати, пов’язані з великою кількістю дрібних 

транзакцій з кредитними картками [6]. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що інноваційна діяльність у 

ресторанному господарстві зараз перейшла у сферу мінімізації контакту між персоналом та 

клієнтами. Також зріс попит на безконтактні форми оплати за допомогою Google Pay чи 

NFC. Крім цього з’явилася потреба створення глобальної системи доставки з кооперацією з 

закладами ресторанного господарства. Така стратегія роботи була ефективною для тих 

закладів харчування, у яких:  

– меню містило їжу формату фаст-фуд, фаст-кежуал, смарт-кежуал (піца, гамбургери, 

суші), яке користувалося популярністю постійно;  

– переважна частина меню знаходилася у низькій або нижче середньої ціновій 

категорії;  

– які розташовувалися серед житлових будинків або у відносній близькості до них 

(радіус 5 км – це радіус основних сервісів доставки Glovo, Uber Eats, Raketa тощо).  

Багато кафе та ресторанів ввели у практику також самовиніс – обслуговування 

клієнтів без відвідування закладу. Але слід зауважити, що саме за допомогою сучасних 

різноманітних інноваційних змін, ресторанний бізнес може отримати картину поточного 

стану своїх справ (фінансів, зобовʼязань, залишків на складі), швидко перерозподілити 

ресурси, оптимізувати витрати тощо. Інтернет-технології надають закладам ресторанного 

бізнесу таких переваг, як залучити нових споживачів, розширити ринок збуту, знайти 

кращих постачальників сировини та товарів тощо. Таким чином, розуміння сутності 

інноваційних змін в умовах поширення вірусу Covid-19 дає змогу ресторанному бізнесу 

більш ефективно здійснювати свою діяльність, підвищувати результативність 

функціонування підприємства та бути конкурентоспроможним на ринку. 

 
Список використаних джерел: 

 

1. Балацька Н. Ю. Ресторанний бізнес в умовах пандемії короновірусу: проблеми та перспективи 

трансформації моделей розвитку. Економіка та управління підприємствами. 2020. Вип. 42. С. 117–121.    

2. Гросул В., Балацька Н. Digital-маркетинг як дієвий інструмент антикризового розвитку 

підприємства ресторанного бізнесу в період пандемії та її рецесії. Підприємництво та інновації. 2020. № 11-2. 

C. 7–12.  

3. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства : підручник / [Мазаракі 

А. А., Благополучна Н. П., Гайовий І. І., Григоренко О. М., Литвиненко Т. Є.]. Київ : КНТЕУ, 2005. 631 с. 

4. Полстяна Н. В., Кононенко Т. П. Інноваційні зміни у ресторанному бізнесі в умовах пандемії корона 

вірусу. URL: http://www.tsatu.edu.ua/tpzpsg/wp-content/uploads/sites/ 18/97.polstjana-n.v.-kononenko-t.p.innovacijni-

zminy-u-restorannomu-biznesi-v-umovah-pandemiyikoronavirusu.pdf.  

5. Сайт Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Державної інноваційної 

фінансово-кредитної установи. URL: https://sfii.gov.ua/tehnologii-ta-innovacii-yaki-zminjujut-restorannij-biznes/. 

6. Технологія, яка дозволяє клієнтам ресторанів “платити обличчям”, набирає обертів. URL: https:// 

www.uschamber.com/co/good-company/launch-pad/facial-recognition-technology-covid-19. 

7. Arlindo M., Palrão T., Mendes A. “The Impact of Pandemic Crisis on the Restaurant Business”. 

Sustainability. 2021. № 1: 40.  

8. Alkasasbeh, F. The effects Of COVID-19 on restaurant industry: A perspective article. Journal of 

Innovations in Digital Marketing. 2020. № 1(1). Р. 16-21.  

 



162 
 

Губицький Н. П. 

здобувач вищої освіти ступеня бакалавр 

 ОПП “Туризм”  

спеціальність “Туризм” 

Науковий керівник:  к.е.н., доц. Миронов Ю. Б. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МИСЛИВСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Мисливський туризм сьогодні є дуже важливим і перспективним видом рекреаційно-

туристичної  діяльності. 

Полювання в Україні має давні традиції. З початку 90-х років ХХ століття в Україні 

існує міжнародний мисливський туризм, який сьогодні пропонує потужні мисливські 

програми. Більшість мисливських господарств великі, розміром від 10 до 100 тис. гектарів. 

Більшість господарств мають великі запаси різноманітних видів дичини, що дає можливість 

практикувати різноманітні види полювання. 

Основними пріоритетами в роботі мисливських господарств України є: 

- збільшення поголів’я мисливських тварин, особливо з хорошими трофейними 

якостями; 

- організація полювання на найвищому рівні; 

- індивідуальний підхід до кожного клієнта. 

На жаль, українське мисливське господарство є одним із найвідсталіших серед 

європейських країн. За статистикою за 2021 рік, це: 

- мисливські угіддя – другі за величиною в Європі; 

- мисливці – 350 тис. осіб; 

- чисельність і вилов тварин – найменші в Європі. 

Наша найбільша проблема – браконьєрство. Це аж 90 % від загальної кількості 

виловлених в Україні тварин. 

У нашій країні створені необхідні умови для розвитку мисливського туризму, але для 

його вдосконалення потрібно багато часу. Успіх мисливського туризму залежить від рівня 

організації, інфраструктури туризму й гостинності, регламентації генетичної спадщини 

мисливських тварин.  

Завдяки відповідним умовам обслуговування території, на якій ведеться полювання, 

вони можуть стати популярними як у країні, так і за кордоном, що безпосередньо залучає 

капітал, інвестиції та інтерес до країни в різних сферах. 

Для розвитку мисливського туризму в Україні необхідно, на нашу думку, вжити таких 

заходів: 

1. Передача покинутих мисливських угідь від органів державної влади у користування 

(оренду) мисливським товариствам та комерційним організаціям, які будуть залучатися до 

облаштування мисливських угідь. 

2. На всіх рівнях виконавчої влади забезпечити неухильне виконання положень щодо 

надання у користування мисливських угідь, а також суворе дотримання правил полювання в 

Україні. 

3. Створити Державну службу охорони мисливських тварин, яка здійснюватиме 

контроль за користувачами мисливських угідь, мисливцями (у т. ч. “мисливськими” 

туристами) та боротиметься з браконьєрством. 

4. Розробка державної програми розвитку мисливського господарства України на 

найближчі роки. 

В Україні є всі умови для розвитку мисливського туризму, але їх ще потрібно 

покращувати. Успіх такого туризму залежить від рівня організації, інфраструктури та 

регулювання генофонду мисливських тварин. 
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Отже, якщо створити належні умови для полювання, мисливські угіддя можуть стати 

популярними як в Україні, так і за кордоном, а це пряме залучення капіталу, інвестицій та 

інтересу до нашої країни у всіх сферах діяльності. 

 

Гурняк М. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ  

ГОТЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Інноваційний маркетинг, як особливий сучасний вид інновацій, є надійним джерелом 

швидкого прибутку, незважаючи на високу ймовірність ризику. З точки зору економічної 

складової, “маркетинг інновацій” поєднує кілька понять: маркетингову діяльність, 

спрямовану на створення, накопичення, відновлення, поширення та ефективне використання 

знань; маркетинг інновації як конкретний продукт, споживча вартість якого залежить не 

тільки від попиту та пропозиції, а й від низки маркетингових зусиль, спрямованих на 

просування інновацій на ринку; маркетинг нових інформаційних технологій у комерційних, 

державних та муніципальних структурах. Л. Курбацька стверджує: “Маркетинг інновацій – 

це діяльність, спрямована на пошук нових сфер бізнесу, розроблення абсолютно нових видів 

продукції й упровадження у виробництво інновацій для вже існуючих послуг” [1; 4].  

Основними компонентами інноваційного маркетингу є унікальність, новизна та 

нестандартність, які поєднують різні фрагменти традиційних принципів маркетингу. 

Вітчизняні та зарубіжні науковці за результатами власних досліджень сформували певну 

видову класифікацію інноваційного маркетингу (табл. 1).  

Таблиця 1 

Сучасні види інноваційного маркетингу готельних підприємств [2-4] 
Вид Зміст 

Трейд-маркетинг комплекс заходів, спрямований на збільшення попиту  

Терористичний маркетинг 
створення передумов нерозважливої купівлі готельних послуг 

окремими групами споживачів 

Партизанський маркетинг 

концентрація зусиль на певних сегментах ринку з 

використанням нетрадиційних, але ефективних способів 

реклами й просування готельних послуг із метою зайняття 

певної маркетингової ніші 

Сенсорний маркетинг 
вплив на почуття споживачів, їх емоційний стан із метою 

збільшення продажів 

Крос-маркетинг залучення споживачів за декількома напрямами одночасно 

Провокаційний маркетинг передбачає абсолютну новизну кожного проєкту та послуги 

Вірусний маркетинг 

заохочення споживачів до передачі маркетингового 

повідомлення іншим особам, утворюючи потенціал для 

експонентного росту впливу даного повідомлення  

Маркетинг подій 
просування товарів (послуг, брендів) на ринок шляхом 

створення спеціальних заходів 

Мобільний маркетинг 

поширення маркетингової інформації на мобільні телефони 

абонентів-споживачів через мобільні технології й одержання 

від них зворотної реакції 
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Означені в таблиці види інноваційного маркетингу засновані на реалізації таких 

основних принципів: детальне вивчення ринку, потреб, смаків і бажань споживача-новатора; 

адаптація пропозиції інноваційних послуг до вимог інноваційного ринку; вплив на 

інноваційний ринок і попит, відповідно до вигоди підприємства.  

Інструментами інноваційного маркетингу є: маркетингові дослідження для нових та 

розвинених ринків; визначення сегментів із незадоволеними потребами; 4P маркетингові 

системи та маркетингові стратегії для нових продуктів (технологій, інтелектуальна 

власність); нові ціни, методи просування та реалізації; нові маркетингові стратегії, 

організаційні форми управління, нові методи кращого задоволення споживчих і соціальних 

потреб [3]. За допомогою цих інструментів і методів впровадження інноваційного 

маркетингу на готельних підприємствах зазвичай буде сформована певна маркетингова 

концепція. 

При формуванні концепцій інноваційного маркетингу в системі управління готельним 

підприємством слід враховувати вплив внутрішніх і зовнішніх факторів, що формують 

найкращі інноваційні принципи, зокрема: тенденції зростання попиту та зовнішнього 

маркетингового середовища; стан і особливості ринкової конкуренції; мета і завдання. На 

основі сформованої маркетингової концепції може бути сформований маркетинговий план, 

інтегрований в інноваційний ринок, що включає дії, терміни, винагороди, джерела 

фінансування та відповідальних виконавців. 

Таким чином, перевагою розробки інноваційних продуктів та впровадження 

інноваційного маркетингу є мінімізація додаткових інвестицій в ефективне управління та 

впровадження методів управління й планування, що визначають сучасні бізнес-реалії. На тлі 

глобальної кризи, спричиненої пандемією, розробка та впровадження інноваційного 

маркетингу постає як сучасний та ефективний засіб забезпечення конкурентоспроможності 

готельних підприємств і, відповідно, збільшення їх прибутку. Тому для підвищення 

ефективності діяльності цих господарюючих суб’єктів в умовах сучасного економічного 

розвитку необхідні нові методи формулювання та реалізації нових стратегічних рішень, 

спрямованих на довгострокову співпрацю.  
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ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧІ КУРОРТИ У СИСТЕМІ  

ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

За останні роки туризм швидко змінює свою природу через об’єднання індустрії здоров’я 

та медицини в тандемі з комплексними пошуками туристів для відпочинку, релаксації, дозвілля, 

розваг і стійких туристичних визначних пам’яток, щоб знайти загальне покращення їх якості 
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життя. Оздоровчий та медичний туризм один із найбільш швидкозростаючих сегментів 

туристичної індустрії. Останнім часом дослідження оздоровчих курортів привертають увагу 

науковців у оздоровчо-лікувальному  сегменті туристичної індустрії.  

Санаторно-курортне лікування є важливою складовою системи соціальної політики та 

відіграє провідну роль у побудові та збереженні здоров’я нації. Роль і значення санаторно-

курортної системи в соціально-економічному розвитку України полягає як у величезних її 

можливостях у справі підтримання, зміцнення та відновлення здоров’я нації, так і у визнанні 

особливого значення України у світовому рекреаційному процесі, культурно-історичному 

становленні та розвитку світового суспільства. 

З лікувальною метою мінеральні води використовуються в Україні ще з давніх-давен. 

Лікувальна дія мінеральних джерел Карпат була відома місцевому населенню ще раніше ніж 

перші письмові згадки про лікувальні властивості мінеральних вод ще у XV-XVI1 ст. в Україні. 

Ще й зараз у Карпатах збереглися сліди давніх “купалень“. Прикладом може бути на 

Передкарпатті перша цивілізована водолічниця, яка була збудована у 1578 році на території сучас-

ного курорту Любінь Великий, а у 1600 р. поблизу с. Лумшори Перечинського району на 

Закарпатті вже був організований лікувальний заклад, який пізніше назвали “Курорт Лумшори”. 

датується У 1616 році було споруджено першу водолічницю на місці курорту “Шкло”, хоча згадки 

про “Яворівські терми” зустрічаються у літературі ще з середини XVI сторіччя. 

Західна Україна є надзвичайно перспективним лікувально-рекреаційним регіоном. Ця 

територія України має надзвичайно вигідне географічне розташування у поєднанні з багатою 

природно-ресурсною базою, лікувально-оздоровчими ресурсами, значним трудовим 

потенціалом та досить розвиненою інфраструктурою, що сприяє розвитку санаторно-

курортної діяльності. Західний регіон є головним центром бальнеолікування в Україні. 

Одним з найважливіших факторів для розвитку курортології в регіоні є наявність 

мінеральних вод.  

Налічується понад 800 джерел і свердловин лікувальних мінеральних вод всіх відомих 

типів з сумарним дебітом понад 57,5 тис м3 /добу, що становить приблизно –всіх мінеральних 

джерел України та 15% їх сумарного дебіту. Запаси цих вод здатні забезпечити лікування понад 7 

млн. чол. на рік. Але сьогодні рівень їх використання не перевищує 15% [1]. 

Лікувально-оздоровчий туризм зазнає трохи змін. Якщо колись він був розрахований 

на  людей середнього віку, то тепер традиційні санаторні курорти перестають бути місцем 

лікування і відпочинку осіб старшого віку і стають оздоровчими центрами, розрахованими 

на молоде чи мале покоління. 

Але, для того щоб привернути увагу будь якого віку рекреанта до курортів, 

санаторіїв, потрібно вносити зміни у функціонування самого курортного господарства. Тому 

часто бачимо, як використовують інноваційні підходи менеджменту і маркетингу у 

концепціях розвитку  санаторно-курортної справи. 

Рекреаційні ресурси є матеріальною передумовою формування рекреаційної галузі 

народного господарства, її ресурсною базою. Вони потребують бережного і економного 

використання, охорони і примноження. Все це пов’язано з необхідністю їх кількісної та 

якісної оцінки, визначення придатності та альтернативності використання в тій чи іншій 

галузі народного господарства. 

Насамперед, потрібно розглянути та дати аналіз такому ресурсу як “мінеральна вода”. Цей 

ресурс є одним з найпопулярніших, найбільш різноманітним за своїм складом і властивостями 

серед курортів Західної України. Мінеральні води з підвищеним вмістом органічних речовин, 

зразком яких є Трускавецька “Нафтуся”, у всьому світі відома унікальна вода, яка традиційно 

повʼязується з Трускавецьким і Східницьким курортами, де головним профілем лікування 

являється захворювання кишково-шлункового тракту, сечостатевої системи та цукрового діабету. 

Незначні запаси поширені в Івано-Франківській та Закарпатській областях.  

Можна зобразити графічно розташування запасів мінеральних вод Західної України. 

Найбільшою кількістю джерел і свердловин володіє Закарпатська область – 51% загальної 

кількості регіону. У Львівській області зосереджено – 26% водопунктів, в Івано-
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Франківській області – 13%, а в Чернівецькій – 10%. На Закарпатті знаходиться майже 2/3 

(64%) загального відсотку мінеральних вод на Україні (рис.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.1. Розподіл запасів мінеральних вод за областями  

Складено на основі [1] 

 

Зробивши аналіз рекреаційним ресурсам Карпатського регіону бачимо, що ця 

територія України забезпечена запасами природними лікувальними ресурсами, які можуть 

слугувати для розвитку лікувально-оздоровчого туризму, який рекомендованій UNWTO. 

Останнім часом у світі спостерігається зростання інтересу туристів до лікувально-

оздоровчого туризму. Швидкий темп життя, безліч стресових ситуацій, зростання потоку 

інформації, несприятлива екологічна обстановка в більшості країн змушує людей звертатися 

до цього виду туризму, а Карпатські бальнеологічні курорти – це джерело здоров’я та 

життєвої енергії. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКСКУРСІЙНОГО 

 ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Питання цифрових навичок стає все більше в центрі уваги на європейському та 

національному рівнях, особливо в нинішньому контексті, позначеному кризою Covid-19. 

Навіть, Європейський Союз запропонував пакет відновлення, в розмірі 750 мільярдів євро, в 

якому перехід на цифрову технологію має першочергове значення [1]. Віртуальна реальність 

– це ще одна з основних туристичних тенденцій, яка руйнує звичну екскурсійну індустрію 

туризму, і використання цієї технології може дати перевагу над конкурентами.  

У туристичному бізнес-середовищі на основі виявлення та обґрунтування можливих 

позитивних і негативні соціально-екологічні та економічні результати, зумовлені розвитком цього 

виду підприємництва на регіональному рівні. Ідея полягає в тому, щоб використовувати технології 

віртуальної реальності для створення комерційного продукту – туристичні тури, суть яких полягає 

Закарпатська 
обл.; 51%

Львівська обл.; 
26%

Івано-
Франківська 

обл.; 13%

Чернівецька 
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в тому, щоб надати можливість туристам з будь-якої точки світу віртуально відвідати окремі 

природно-ландшафтні зони. Акцент робиться не тільки на відвідування пам'яток історичної 

архітектури, музеїв, а також використання рекреаційного потенціалу, природні об'єкти. 

Наприклад, катання на байдарках по річці Псел, походи в Спадщанські ліси, риболовля на 

Блакитних озерах в Сумах, полювання на звірів, збирання грибів, спортивні тури та ін.  

Віртуальні музеї чи не одні з найвідвідуваніших віртуальних дестинацій. Існує 

незліченна кількість віртуальних колекцій і виставок, які можна оглянути, не виходячи з 

дому. Дуже багато країн, найвідвідуванішими дестинаціями яких є музеї, розробили 

віртуальні тури. Кожен музей має свою специфіку віртуальної подорожі. Одні пропонують 

тур зробивши їх по епохам, інші по напрямку, тематикою, розташуванням. У кожному музеї 

є віртуальна подорож. Представлені роботи у різних групах. Наприклад, роботи написані 

олією, роботи у стилі неокласицизму, роботи певного художника і ін.  

Якщо ви прагнете подорожей або ви бажаєте вивчити українську культуру чи просто 

відпочити та насолодитися чимось цікавим, то в Інтернеті тепер доступні не лише концерти, 

видовища та опери, а й багато віртуальних турів. До останніх належать музеї етнічних сіл та 

дерев’яних церков під відкритим небом, 3D-тури українськими містами, можливість 

прогулятися Батурином, козацькою столицею України 17 століття, виставки про 

Україну, а також широкий спектр звичайних музеїв, які не було оцифровано.  

Authentic Ukraine (Автентична Україна) – найповніший цифровий проект про Україну, 

без сумніву, є найпрофесійнішим та найповнішим цифровим проектом про Україну. Якщо 

коротко, то проект дає можливість дослідити широкий спектр української нематеріальної 

культурної спадщини, зокрема косівську традицію мальованої кераміки , петриківський 

розпис, козацькі пісні Дніпровської області, техніку вишивки “білим по білому”. , і багато 

іншого. Також “Автентична Україна” пропонує кілька десятків віртуальних екскурсій за 

трьома тематичними напрямками: музеї під відкритим небом , унікальна 

архітектура дерев’яних церков та огляд за лаштунками оперних театрів України. 

Ukraine WOW – виставка про Україну українських залізниць. Українська залізниця 

(Укрзалізниця) підготувала виставку на головному залізничному вокзалі Києва. Розташована на 

останній 14-й платформі виставка демонструє багато незвичайних та цікавих українських локацій і 

нещодавно була оцифрована. Ця сучасна виставка поєднує важливі речі, пов’язані з українською 

залізницею, як-от вагони-кушетки, в яких можна спати, валізи, дрібні та великі залізниці, а також 

конкретні факти про українську культуру, людей та місця. Таким чином створюється відчуття 

справжньої подорожі. Загалом з моменту відкриття в 2020 році виставку відвідали 300 000 людей. 

В умовах нинішньої пандемії коронавірусу її можна відвідати онлайн. 

Проект Ukraine.incognito створив 3D візуалізації різних українських музеїв. На жаль, 

аудіо-посібник ще не перекладено англійською. Тим не менш, навіть ті, хто не розуміє 

українську, можуть цікаво прогулятися. Багато віртуальних презентацій має місто Львів – 

столиця української історії та культури. 

Нематеріальна культурна спадщина, за визначенням ЮНЕСКО, передається і 

сприймається живими людьми, тому залишається живою протягом століть. Охорона 

нематеріальної культурної спадщини сприяє збагаченню культурного різноманіття та 

стимулює творчість. До списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО увійшли такі 

українські об’єкти, як петриківський розпис та козацькі пісні Дніпровської області. Але 

на платформі “Справжня Україна” представлено багато іншого, зокрема сценічне мистецтво, 

звичаї, обряди, свята, знання та практики щодо природи та всесвіту, традиційних ремесел, 

усних переказів, оповідань та легенд. Можна послухати деякі пісні Дюма, Козака у 

виконанні виключно бандуристів. Щоб дізнатися все це, перейдіть 

на https://authenticukraine.com.ua/uk . 

Використання технологій віртуальної реальності в туристичній індустрії все ще 

знаходиться на відносній стадії розвитку, але все більше компаній експериментують з 

гарнітурами віртуальної реальності та знаходять їм гарне застосування. Проте багато 

туристичних брендів піднялися на крутий технологічний крок у 2020 та 2021 роках, і немає 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=uk&prev=search&u=https://authenticukraine.com.ua/en
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=uk&prev=search&u=http://authenticukraine.com.ua/en/blog/tradicii-kosivskoi-malovanoi-keramiki
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=uk&prev=search&u=http://authenticukraine.com.ua/en/blog/petrikivskij-rozpis
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=uk&prev=search&u=http://authenticukraine.com.ua/en/blog/petrikivskij-rozpis
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=uk&prev=search&u=http://authenticukraine.com.ua/en/blog/dumi-ak-osoblivij-zanr-folkoru
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=uk&prev=search&u=http://authenticukraine.com.ua/en/blog/tehnologia-vikonanna-visivki-bilim-po-bilomu-dopracovanij
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=uk&prev=search&u=https://museums.authenticukraine.com.ua/en/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=uk&prev=search&u=https://churches.authenticukraine.com.ua/en/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=uk&prev=search&u=http://theatres.authenticukraine.com.ua/ua/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=uk&prev=search&u=http://incognita.day.kyiv.ua/exposition
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=uk&prev=search&u=https://authenticukraine.com.ua/en
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=uk&prev=search&u=https://authenticukraine.com.ua/en
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причин відкидати всі ці знання та можливості, коли “справжні подорожі” повернуться з 

тріском. Натомість віртуальні параметри повинні доповнювати ваш особистий досвід і 

служити попереднім переглядом видів досвіду, який люди будуть мати на меті. 

Проаналізувавши віртуальний туризм в Україні, можемо сміливо сказати, що ми 

маємо вже чим погордитися. Кожне місто України хоче не пасти задніх у своїй промоції. 

Кожне місто розуміє, що рано чи пізно туризм буде однією із важливих складових економіки 

країни. Звичайно, що Україна є на шляху розвитку у віртуальному туризмі, але у нас це гарно 

виходить і головне те, що ми маємо чим хизуватися перед світом. 

Використання технологій віртуальної реальності в туристичній індустрії все ще 

знаходиться на відносній стадії розвитку, але все більше компаній експериментують з 

гарнітурами віртуальної реальності та знаходять їм гарне застосування. Проте багато 

туристичних брендів піднялися на крутий технологічний крок у 2020 та 2021 роках, і немає 

причин відкидати всі ці знання та можливості, коли “справжні подорожі” повернуться з 

тріском. Натомість віртуальні параметри повинні доповнювати ваш особистий досвід і 

служити попереднім переглядом видів досвіду, який люди будуть мати на меті. 
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РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 

У останні роки спостерігається стійке погіршення здоровʼя населення України. 

Встановлено, що здоровʼя людини залежить від системи охорони здоровʼя лише на 8-12%, а вплив 

соціально-економічних умов та образ життя на самопочуття громадян становить 52-55%. Вчені 

звʼязують цю проблему з цілим рядом факторів: дефіцитом життєво важливих поживних речовин 

для організму людини, мешканням в екологічно несприятливих умовах, стресами, старінням 

населення.  

 Одним із основних незамінних харчових речовин для організму людини є білок. Білки  

беруть участь в таких життєво важливих функціях організму як: 

- пластична; 

-  каталітична (тваринні білки – активні учасники каталітичних процесів в організмі 

людини); 

- гормональна (більша частина гормонів по своїй природі – білки); 

- специфічна (функція дихання, забезпечення м’язового скорочення; створення імунітету 

організму, перенесення генетичної інформації); 

- енергетична (при недостатній кількості вуглеводів і жирів організм починає 

забезпечувати себе енергією за рахунок окислення білка). 

 Для організму шкідливим є як нестача, так і надлишок поживних речовин в харчуванні. 

Помилки в структурі харчування стали одною з найважливіших причин розвитку багатьох 

захворювань, таких як цукровий діабет, захворювання серцево-судинної системи, органів харчо 

травлення, печінки і ін. 

 Недостатня кількість білків в їжі зменшує опір організму, викликає затримку росту, 

понижує функції ендокринної і харчо травної систем, порушує кровотворення і біохімічні процеси 

в тканинах, погіршує засвоєння вітамінів  мінеральних речовин. 

https://www.revfine.com/travel-industry/
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 Надлишок білків (особливо тваринного походження) веде до перевантаження печінки і 

нирок продуктами розпаду білка, накопиченню кислих продуктів азотистого обміну, посиленню 

гнили стих процесів в кишечнику. 

 Багато людей, які люблять смачно поїсти, вважають, що тільки тваринні білки (м’ясо, риба) 

сприяють доброму самопочуттю. Вони думають: “Зараз я добре наївся і здоровий, а тратити час на 

правильне співвідношення продуктів мені не потрібно, може якось обійдеться”. На жаль не 

обійдеться. Більшість людей не вміють і не знають як їсти. Так численні дослідження показали, 

якщо вміст тваринних білків в харчуванні піднімається вище певного рівня, то фізична 

працездатність не збільшується, а зменшується. 

Здорове харчування має бути повноцінним, містити всі необхідні для організму людини 

речовини: макро- та мікронутрієнти. Причому в першу чергу звертають увагу на кількість білка і 

його біологічну цінність, тобто вміст  незамінних амінокислот, які не можуть синтезуватися в 

організмі і потрапляють лише з продуктами харчування. Звичайно велику біологічну цінність 

мають білки тваринного походження. Однак на сьогодні в світі і Україні відчувається дефіцит 

повноцінного тваринного білка. І вирішення цієї проблеми відбувається заміно. Частини 

тваринного білка рослинним. Одним із перспективних  джерел рослинного білка є рослина родини 

амарантових. ЇЇ батьківщиною амаранту вважають Південну Америку, а першими стали 

культивувати та використовувати її ацтеки і інки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Рослин родини амарантових налічується близько 900 видів, які культивують для 

вигодовування тварин, для лікувальних цілей, як декоративні рослини, на силосування та на зерно. 

В Україні виведено і культивується 17 сортів амаранту, і лише 6 з них як зернову культуру. 

 В харчуванні використовують: 

- листя – для приготування салатів та чаю; 

- насіння і продукти переробки з нього – при виготовленні хлібо-булочної продукції, 

кондитерських виробів, м’ясних виробів. 

Велику біологічну цінність має олія з насіння амаранту, яка містить велику кількість 

біологічно-активних речовин і широко використовується в медицині.   

Порівняльний вміст основних нутрієнтів та деяких зернових культур наведений в табл. 1. 

Таблиця 1 

Вміст поживних речовин зернових культур 
 Складові Амарант Пшениця Кукурудза 

Білок 18,0-19,5 9,6-17,0 10,0-12,5 

Жир 8,0-8,5 1,0-3,0 4,5-5,5 

Клітковина 3,0-5,0 2,5-3,0 2,0-2,5 

Вуглеводи 60,0-70,0 72,0-85,0 73,0-92,0 

 За даними, наведеними в табл. 1  вміст білка в насінні амаранту є вдвічі більшим ніж в 

пшениці і майже на 40% – ніж у кукурудзі. Причому ці білки є повноцінними, тобто містять 

всі незамінні амінокислоти та легко засвоюються організмом. 

Таблиця 2 

Амінокислотний склад зернових культур (мг/100г білка) 
Амінокислота  Амарант Кукурудза Пшениця 

Триптофан 1,5 0,7 1,2 

Лізин п 2,9 2,2 

Гістидин 2,5 2,6 2,2 

Аргінін 10,0 4,2 3,8 

Треонін 3,6 3,8 2,9 

Валін 4,3 4,6 4,5 

Метіонін 4,2 1,4 1,6 

Ізолейцин 3,7 4,0 3,9 

Лейцин 5,7 12,5 7,7 

Фенілаланін 7,7 4,7 5,3 

Всього 51,2 41,4 35,3 

 



170 
 

Як видно з табл. 2, зерно амаранту є багатим на лізин – незамінну амінокислоту, що 

бере участь в процесі синтезування колагену, впливає на стан шкіри та судин. Її вміст в 

амаранту є майже у чотири рази більшим ніж в пшениці і вдвічі більшим за кукурудзу. А 

вміст аргініну перевищує кукурудзу та пшеницю 1,5-2 рази. 

Унікальний склад амаранту дозволяє використовувати його в багатьох галузях 

промисловості. В наших дослідженнях ми запропонували використовувати борошно 

амаранту при виробництві других м’ясних страв, що дозволяє не тільки розширити 

асортимент виробів,  а й покращити його споживчі властивості та економити м’ясну 

сировину. 

 

Кармазіна К. Г. 

здобувачка вищої освіти ступеня бакалавр  

ОПП “Готельно-ресторанна справа” 

спеціальність “Готельно-ресторанна справа” 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Турчиняк М. К. 

Львівський торговельно- економічний університет 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Якість продукції, послуг посідає центральне місце у розв’язанні проблеми підвищення 

конкурентоспроможності закладів готельного і ресторанного господарства. Підприємство 

може бути конкурентоспроможним за умови, якщо його продукція, послуги користуються 

попитом, що можливо лише за умов високої якості та відповідності вимогам споживачів, 

стандартам й іншим нормативним документам. Вимоги до якості постійно змінюються, 

підвищуються з розвитком науково-технічного прогресу, підвищенням рівня життя та, 

відповідно, попиту на продукцію, послуги 

Якість продукції ресторанного господарства формується ще на стадії розробки певного 

виду продукції й закладається в нормативно-технічну документацію, потім забезпечується на 

стадії виробництва, підтримується на стадії зберігання, транспортування й реалізації. Забезпечення 

заданого рівня якості продукції залежить від багатьох факторів, і насамперед від чіткості 

сформульованих у нормативно-технічній документації вимог до якості продукції, якості первинної 

сировини (напівфабрикатів), досконалості рецептури й технології, дотримання технологічної 

дисципліни, рівня технічної оснащеності виробництва, кваліфікації кадрів, організації 

виробництва й обслуговування, ефективності контролю якості продукції на всіх стадіях її 

виробництва, ефективності механізму стимулювання випуску високоякісної продукції. 

Забезпечення якості продукції включає в себе взаємопов’язані стадії та операції – від 

приймання сировини до зберігання і реалізації готової продукції. Навіть тільки одна 

незадовільно виконана операція в технологічному процесі виробництва продукції може 

зіпсувати решту високоякісної роботи і не дозволить одержати продукцію належної якості. А 

тому необхідно чітко дотримуватися технологічної дисципліни, запропонованої нормативно-

технічною документацією, контролювати якість виконання не тільки всього технологічного 

процесу, але й якість виконання проміжних операцій. 

Для стабільного випуску продукції високої якості необхідно також підвищувати 

технічну оснащеність підприємств, автоматизувати технологічні процеси, удосконалювати 

господарський механізм управління якістю продукції. 

Якість продукції – це сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її 

придатність задовольняти певні потреби відповідно до свого призначення. Техніко-

економічне поняття “якість продукції” охоплює властивості продукції, повʼязані з 

можливістю задоволення продукцією певних суспільних або особистих потреб відповідно до 

її призначення. 

Якщо керуватися стандартним визначенням і враховувати специфіку продукції 

ресторанного господарства, під якістю продукції ресторанного господарства варто розуміти 
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сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність для забезпечення нормальної 

життєдіяльності людського організму, тобто задоволення фізіологічних потреб людини в їжі й 

енергії з урахуванням правил раціонального харчування. Продукція ресторанного господарства 

має чимало властивостей, які можуть проявлятися під час її створення і споживання – розробки, 

виробництва, зберігання, транспортування, використання. 

Якість продукції можна визначити як сукупність технічних, технологічних і 

експлуатаційних характеристик продукції, за допомогою яких вона відповідатиме вимогам 

споживача. Вимір якості в цьому випадку передбачає визначення й оцінку ступеня 

відповідності продукції цій сукупності характеристик. 

Властивість продукції – це її особливість, що може виявлятися при її створенні, 

експлуатації або споживанні. Сукупність властивостей допомагає відрізнити один вид 

продукції від іншого. Властивості продукції можна поділити на прості й складні. До простих 

належать смак, зовнішній вигляд, колір; до складних – засвоюваність, калорійність та ін. 

Оцінюють якість продукції за допомогою показників якості. 

Первинною сировиною в технологічних процесах підприємств ресторанного 

господарства є сільськогосподарські продукти, що не пройшли технологічної обробки, а 

також різноманітні харчові продукти, які підлягали повній або частковій переробці на 

підприємствах харчових галузей промисловості.  

До першої групи сировини належать: свіжа картопля, овочі, зелень, плоди, ягоди, цитрусові, 

баштанні, жива й охолоджена риба, нерибні морепродукти, перната дичина, гриби тощо.  

До другої групи сировини належать: борошно, крохмаль, крупи, макаронні вироби, 

бобові, цукор, харчові жири, молоко й молочні продукти, м’ясо і м’ясопродукти, 

рибопродукти, яйця і товари з яєць, сільськогосподарська птиця, субпродукти, овочеві, 

м’ясні, рибні й комбіновані напівфабрикати, спеції, приправи тощо. Продовольча сировина й 

харчові продукти, що надходять на підприємства ресторанного господарства, повинні за 

якістю відповідати стандартам і гігієнічним вимогам і супроводжуватися документами, що 

засвідчують їхню якість і безпеку.  

Щоб запобігти появі й поширенню інфекційних захворювань і харчових отруєнь, 

забороняється приймати: продовольчу сировину й харчові продукти без документів, що 

підтверджують їхню якість і безпеку; м’ясо і м’ясопродукти всіх видів 

сільськогосподарських тварин без клейма ветогляду й ветеринарного свідоцтва; рибу, раків, 

сільськогосподарську птицю без ветеринарного свідоцтва; непатрану птицю (крім дичини);  

яйця із забрудненою шкаралупою, з нарізом, з дефектами “протікання” і “розбиття”, а також 

з господарств, де було зафіксовано сальмонельоз; качині й гусячі яйця; консерви з 

порушеннями герметичності банок, бомбажні, “хлопавки”, банки з іржею, деформовані, без 

етикеток, із простроченими термінами реалізації; крупу, борошно й інші сухі продукти, 

заражені шкідниками хлібних запасів; свіжі овочі й фрукти із цвіллю й ознаками гнилі; гриби 

неїстівні, некультивовані їстівні, червиві, зім’яті;  харчові продукти з термінами придатності, 

що минули, й ознаками недоброякісності; продукцію домашнього виготовлення 

(консервовані гриби, овочі, фрукти, м’ясні, рибні, молочні продукти, готові до вживання).  

Нормативну документацію, що регламентує значення показників якості продукції, 

технічну документацію, що встановлює вимоги до процесів розробки, виробництва, 

зберігання і реалізації продукції, варто розглядати як програму керування якістю продукції. 

Керуючі дії мають бути спрямовані або на збереження фактичного стану керованого 

процесу, або на коригування цього процесу. 

Методи керування якістю включають методи класифікації й визначення показників 

якості, вибірковий контроль, методи керування виробничим процесом, обробку даних про 

якість продукції, розробку стандартів, статистичні методи. Важливо зрозуміти, що керування 

якістю не обмежується вибірковим контролем, який широко використовується на 

підприємствах ресторанного господарства. 

Для успішного керування якістю продукції можна використовувати створену за минулі 

роки систему, що являє собою сукупність організаційних, технічних, наукових, економічних і 
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соціальних заходів. Система охоплює все – людей, технічні пристрої, матеріальні засоби, 

інформацію. 

Отже, основним моментом керування якістю продукції є точне визначення вимог до 

продукції. Далі йде чіткий розподіл завдань, забезпечення контролю якості на кожному етапі 

між підрозділами підприємства. 

 

Келеман А. В. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ 

 

Новітній туризм є важливим чинником соціально-економічного розвитку регіонів за 

рахунок надходжень від зростання туристичних потоків, притягування інвестицій в 

проектування місцевої інфраструктури, ефективне використання природно-рекреаційних та 

історико-культурних ресурсів території, її енергійне включення у національну та міжнародну 

торгівлю послугами. 

Дестинація – це територія із засобами обслуговування та послугами для забезпечення 

потреб туристів. Ідея “дестинації” походить від латинського (“destino”) і перекладається як 

“місцезнаходження”, адреса. Відтак існує безпосередній звʼязок між туристською 

дестинацією та територіальною громадкою, на місцевості якій вона розташована (окрім 

земель загальнодержавної власності). 

Вперше робоче визначення поняття дестинації було дано в матеріалах Всесвітньої 

Туристичної Організації (UNWTO) в 2002 році – це фізичний простір, в якому турист 

перебуває мінімум одну ніч. При цьому дестинація має фізичні та адміністративні кордони, 

які визначають систему менеджменту дестинації, імідж і сприйняття, які визначають її 

ринкову конкурентоспроможність 

Для того, щоб територію можна було вважати дестинацією, потрібне виконання таких 

умов:  

- присутність на цій території засобів розміщення, харчування мандрівників, 

рекреаційної та розважальної інфраструктури, а також достатньо розвиненої транспортної 

системи;  

- наявність визначних пам’яток, які являють туристичний інтерес (атрактивність є 

одним з головних чинників формування та розвитку туристичної дестинації);  

- присутність інформаційних і комунікаційних систем (наприклад, систем пошуку та 

бронювання турів, інформаційних туристичних порталів тощо). 

Вся туристична галузь так чи інакше пов’язана з поняттям “туристична дестинація”. 

Дестинація поєднує в собі всі аспекти створення туристичної привабливості місцевих 

громад. Ресурси дестинації, її позитивний імідж є основною мотивацією для подорожі, 

причиною подорожі. Основою функціонування туристичних дестинацій є створення та 

використання туристичного потенціалу територіальної громади шляхом просування 

комплексного туристичного продукту. Ця обставина створює привабливість продукту 

дестинації, відповідність потребам ринку та забезпечує ефективність туристичних напрямків. 

Маркетинг та маркетингова програма є важливою складовою продуктового дизайну 

туристичної дестинації та просування місцевої громади. Ця умова визначає адекватність 

розробки, затвердження та впровадження технологій маркетингу туристичних дестинацій в 

програми та практику просування місцевих громад. 
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Однаковість передумов розвитку туризму в сусідніх дестинаціях ускладнює пошук 

своєї ніші на ринку туристичного обслуговування. Фактично дестинації-конкуренти ведуть 

боротьбу за туристичні ринки за такими напрямами:  

- пошук і утримання сегментів, на яких дестинація займала б монопольне становище;  

- підвищення якості обслуговування туристів організаціями туристичної індустрії 

дестинації;  

- активізація маркетингових зусиль. 

Таким чином, туристична дестинація є ключовим, вирішальним елементом 

регіональної туристичної системи, адже саме дестинації та їх імідж залучають туристів, 

мотивують візити, активізуючи таким чином туристичний попит. Саме туристичну 

дестинацію можна вважати однією з головних причин для подорожі, саме в ній реалізується 

філософська сутність туризму як методу пізнання культурних та природних багатств, 

створених природою і людством, які є об’єктом туристичного інтересу. Туристичні 

дестинації є також зручним центром для дослідження туристичних потоків, адже зводять 

воєдино всі аспекти туризму – попит, пропозицію, маркетинг, пересування туристів та ін. 
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РИЗИКИ ОТРУЄННЯ ГРИБАМИ В  ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖАХ 

 

Відомо, що значна частина України характеризується лісистими територіями з 

різноманітними породами дерев і насаджень через які проходять туристичні маршрути  і є 

сприятливою  для зростання грибів. 

На сьогодні відомо до 70 тисяч видів дикорослих грибів, з яких  певна частина  

використовується  у  харчуванні і для виготовлення ліків. Разом з тим, серед них є отруйні 

гриби,  які небезпечні для  людини. В Європі їх  близько 80 видів переважаюча більшість з 

яких зустрічається  в Україні.  

Отруйні гриби зовні дуже схожі на їстівні, зростають з ранньої весни і до пізньої осені, у 

зв’язку з чим отруєння ними трапляються протягом усього весняно-літнього і осіннього періоду.  

Одним з перших весняних отруйних грибів (квітень-травень), що росте у хвойних і 

змішаних лісах є строчок, який містить  дуже токсичну речовину гіромітрин. Його вважають 

причиною більшості всіх отруєнь грибами, які іноді закінчуються смертю. Інкубаційний період 

при отруєнні строчком триває від 3  до 20-ти годин. Проявами отруєння є відчуття повноти і болю 

у шлунку, рвота, часом пронос і висока температура,  у важких випадках - жовтуха. У 25% 

випадків смерть наступає на 3-4 день,  при сприятливому перебігу одужання настає на 5-7 день. 

Іноцибе Патуйяра – гриб, який з’являється  у кінці квітня в усіх рослинних зонах України, є 

дуже отруйним, оскільки  містить 6,4-8,0% отрути мускарину, що  у 20 разів більше, ніж у 

мухомора. Для людини смертельною дозою є 300-500 мг мускарину. Молоді білі плодові тіла 

гриба помилково приймають за печерицю. Симптоми отруєння проявляються через 0,5-3,0 год. 

після потрапляння в організм людини. Характерними ознаками є звуження зіниць, жар в голові, 

уповільнення пульсу й дихання, зниження  тиску, надмірне потіння,  утворення слини, сліз. 
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Печериця рудіюча – отруйний гриб, схожий до печериці їстівної. Шапинка його спочатку 

дзвоноподібна, згодом випуклорозпростерта, білувата, при натисканні жовтіє, м’якуш біла з 

неприємним запахом карболової кислоти, пластинки рожеві, пізніше коричневі. 
Дощовик оранжевий отруйний гриб, росте переважно групами і його часто приймають за 

дощовик їстівний. Плодове тіло бульбовидне або нирковидне, сидяче, бородавчасто-лускасте, з 

тріщинами, жовтувато-охряне. М’якуш спочатку жовтувата, потім фіолетово-чорна, щільна, у 

зрілості оливково-сіра, порошиста, з різким неприємним запахом і смаком. Природа отруйної 

речовини не з’ясована. В організмі людини викликає нудоту, рвоту, розлади травлення. 

Свинуха тонка – отруйний гриб, спочатку формує шапинку товстом’ясу, випуклу, згодом 

плоску або широковоронковидну із завернутим вниз краєм, жовтувато-бурого або бурого кольору, 

ніжка циліндрична, м’якуш бурувата, без особливого запаху. Містить токсини лактини, спричиняє 

сильні алергічні реакції, що призводять до захворювання крові, нефропатію та ниркову 

недостатність.  Занесена до світового списку смертельно отруйних грибів. 
Бліда поганка – один з найбільш отруйних грибів, які іноді помилково приймають за 

їстівні печериці або сироїжку лускату. Шапинка гриба спочатку напівкуляста, згодом 

розпростерта, оливкувато-зеленуватого, сіруватого або жовто-оливкувато-коричнюватого до 

центру темніша, м’якуш біла, на смак солодкувата. Основні токсичні речовини – амантіни та 

фалоїдин. Інкубаційний період триває 10-12 год. Прояви отруєння з’являються  раптово, 

переважно вночі і починаються з різкого болю у животі, рвоти, проносу, головного болю, 

головокружіння. Смерть наступає у 50% отруєних на 2-3-ій день.  

Ентолома жовто-сиза та сіра – дуже отруйні гриби, які з’являються наприкінці травня 

та початку червня в степовій зоні України. Природа отрут цих грибів не досліджена. 

Симптоми отруєння проявляються через 20-30 хв., часом через 2-3 год. і схожі на симптоми 

холери: різкі болі в животі, нудота, блювота, стійкий пронос, спрага, надмірний піт, слабість, 

запаморочення. Якщо гриби вживають особи виснажені, хворі або діти, настає смерть. 

Зелений мухомор і павутинник оранжево-червоний – найнебезпечніші серед отруйних 

грибів і містять отруту сповільненої дії. Аманітин та фаллоїдин діють надзвичайно сильно і 

уражають печінку, нирки, судини, викликають гіпоклемію. Якщо хоч одне плодове тіло 

мухомора зеленого потрапить до їстівних грибів, воно може спричинити смертельне 

отруєння кількох осіб. Проявами отруєння є біль у шлунку, холодний піт, рвота, пронос, 

спрага, нервовий розлад, судоми, параліч вазомоторних центрів, послаблення діяльності 

серця, при цьому свідомість зберігається до смерті, яка настає через 3-10 днів. Симптоми 

з’являються через тривалий час, коли у потерпілого відбулися незворотні органічні зміни і на 

порятунок немає  надії. 

В листяних і хвойних лісах від серпня і до пізньої осені зустрічаються у надзвичайно 

великій кількості дуже отруйні мухомор пантерний, а з кінця вересня – мухомор червоний. 

Отруєння цими грибами трапляються часто і бувають дуже тяжкими та смертельними. 

Мухомор пантерний утворює шапинку спочатку напівкруглу, потім випукло- або 

плоско розпростерту, бурого, жовто-оранжевого, чорно-бурого, оливкувато-коричневого 

кольорів, слизьку, згодом суху з білими бородавками, часто розміщеними концентричними 

колами. М’якуш гриба біла, з неприємним запахом, приємна на смак, ніжка біла, 

циліндрична, 5-10 см заввишки. У складі мухомора пантерного – тропанові алкалоїди 

атропіноподібної дії гіосциамін та скополамін, а також мускарин, буфотенін, серотонін, 

ібутенова кислота, які викликають своєрідну інтоксикацію. Прихований період триває 1-2 

год., потім  з’являється нудота, блювота, пронос, сухість слизових оболонок, утруднене 

ковтання, підвищення температури, тахікардія. При важких отруєннях приєднується 

психомоторне збудження, ейфорія, галюцинації. 

Мухомор червоний має яскраво-червону м’ясисту шапинку вкриту білими 

пластівцями, білу м’якуш без особливого запаху, приємну на смак, циліндричну ніжку. З 

часом шапинка цього мухомора вицвітає та жовтіє і тому його можна прийняти за велику 

сироїжку. Мухомор червоний містить мускарин, мусцимол, мусказол, холін, бетаїн, 

путресцин, галюциноген буфетонін, ібутенову кислоту дія токсинів яких нагадує сп’яніння. 
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Подібним до мухомора червоного, але з шапинкою сіро- або жовто-коричневого 

кольору є отруйний мухомор королівський. 

Мухомор білий смердючий – смертельно отруйний гриб, який іноді приймають за 

їстівні печериці. Шапинка його тонком’ясиста, гостроко-нусоподібна, згодом розпростерта, 

гола, клейка. М’якуш біла з дуже неприємним запахом, гіркувата. Він містить білковий 

токсин, який викликає розчинення еритроцитів крові. Отруєння наступає через 0,5-3,0 

години, при цьому спостерігається збудження, істеричний стан, гарячка, запаморочення, 

галюцинації,  розширюються зіниці, порушується зір і координація рухів, прискорюється 

дихання, зникає слина, потім настає параліч, втрата пам’яті, свідомості і людина впадає в 

глибокий сон. Якщо лікування не розпочати відразу після отруєння, настає смерть. 

Дуже поширені від початку осені до зими у всіх рослинних зонах  України в листяних 

і хвойних лісах отруйні опеньки сірчано-жовті та цегляно-червоні несправжні, які при 

вживанні викликають важкі, іноді смертельні, отруєння, зокрема у дітей.          

Опеньок сірчано-жовтий несправжній утворює шапинку спочатку півкруглу, згодом 

плоско-випуклу, голу, сіро-жовту до центру темнішу, м’якуш  сіро-жовта з неприємним 

запахом, пластинки при повній зрілості гриба оливкового або зеленувато-бурого кольору. 

Від їстівного опенька осіннього відрізняється кольором шапинки і пластинок. 

Опеньок цегляно-червоний несправжній подібний до опенька осіннього, росте на пеньках 

великими групами. Шапинка його спочатку випукла, потім напіврозпростерта, в центрі цегляно-

червона, до краю світліша, м’якуш щільна, жовтувата, без особливого запаху, гіркувата.  

Чортів (сатанинський) гриб є одним з отруйних трубчастих грибів. 

Зустрічається у липні-вересні на Поліссі та Прикарпатті  у листяних лісах під дубами, 

буками, грабами. Ззовні  гриб подібний до дубовика та синяка зернистого. М’якуш його 

білувата, після розрізування на повітрі трохи червоніє, потім синіє. Містить отруйний 

мукорин, викликає розлади травлення. 

Для попередження отруєння дикорослими грибами необхідно проводити перед 

туристичними прогулянками відповідний інструктаж. 
 

Костюк С. Б. 

здобувач вищої освіти ступеня бакалавр 

 ОПП “Організація управління туризмом та індустрією гостинності” 

 спеціальність “Туризм” 

Науковий керівник: к.геогр.н., доцент Топорницька М. Я 

Львівський торговельно-економічний університет 
  

СЬОГОДЕННЯ ТУРИЗМУ В СВІТІ  
 

На сьогоднішній день, туризм є одним з найважливіших і найбільш перспективних 

галузей світової економіки , що суттєво впливає на будівництво, транспорт, торгівлю, зв’язок 

та виробництво товарів. Саме тому в останні роки, у багатьох країнах світу сфера туризму 

зростала швидше і мала більший вплив на національну економіку, ніж промисловість та 

зайняла друге місце після комп’ютерної. Туристична галузь – це індустрія з великою 

конкуренцією, яка вимагає високого рівня розвитку, постійного розширення можливостей і 

послуг, а також збільшення пропозицій щодо відпочинку на туристичному ринку.  

Різні аналітичні компанії прогнозують розширення туристичної індустрії на плані 

туристичного ринку особливих інтересів. Діяльність залишатиметься основною метою, що 

спонукає мандрівників вибирати туризм особливих інтересів. Екологічна діяльність 

залишатиметься дуже затребуваною, тоді як, за прогнозами, попит на пригодницький туризм 

буде постійно зростати. Онлайн-бронювання зростатиме, навіть якщо звичайні методи, такі 

як особисте бронювання, залишаються популярними. 

Уряди в усьому світі приймають різні стратегії для відродження туристичної 

індустрії, оскільки економіка повертається до нормального режиму після спалаху COVID-19. 
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Відзначається пильна зосередженість на туризмі особливих інтересів, оскільки уряди 

займаються просуванням спеціальних заходів у туристичних напрямках. 

Завдяки зміні уподобань споживачів, пропонують засоби для персоналізації подорожей. 

Очікується, що це буде хорошим знаком для світового ринку. Тепер трохи детальніше розглянемо 

кілька активних напрямів у туристичних уподобаннях на сьогоднішній день. Проаналізувавши 

кілька аналітичних сайтів, можемо констатувати, що досить популярним стає ринок туризму дикої 

природи. Туризм дикої природи включає взаємодію з дикою природою у формі фотографування 

та спостереження за тваринами у їх власному середовищі існування з великої відстані. Туризм 

дикої природи відноситься до категорії пригодницького туризму, підтримуючи основні цінності 

збереження природи та еко-туризму. 

Не оминає популярності і ринок музичного туризму. Помітним фактором, який рухає 

індустрію музичного туризму, є збільшення кількості національних та міжнародних заходів, 

концертів, карнавалів, музичних концертів та фестивалів, що відбуваються по всьому світу. 

Сьогодення туризму показує великий попит на національні унікальності, бажання ознайомитися з 

культурами різних народів, пропагувати власні цінності свого народу. Музика поширюється по 

всьому світу, а також співаки та музичні керівники, знаменитості та музиканти мають здатність 

привернути аудиторію до місця призначення, де проходить музична подія або музичний 

фестиваль. Індустрія музичного туризму пропонує хороші можливості для підприємців у 

туристичній та готельній індустрії, а також багатьом іншим постачальникам, які прямо чи 

опосередковано пов’язані з музичними концертами чи світовою туристичною індустрією, 

наприклад, туристичні гіди, ресторани та ряд інших послуг. 

Пізнавати світ чи набувати наукових компетентностей допомагає ринок освітнього 

туризму. Змінилися погляди і підходи до отримання освіти, проведення дослідницької 

діяльності та отримання знань. Цей сектор набуває популярності в наші дні і є підсектором, 

який швидко розвивається в індустрії подорожей та туризму. 

Що стосується науковців, то цей сектор має величезні масштаби і постійно змінює 

динаміку галузі; це скоріше перспективний вид туризму. Освітній туризм також називають 

іншими іменами, такими як розвиток компетентностей, підвищення кар’єри чи досвід 

самореалізації. Ідея полягає в тому, що окрім самовдосконалення, подорожі можуть бути 

розслабленням, навчання може бути веселішим, ніж будь-коли, і немає вікових обмежень, які 

обмежують людей вчитися шляхом подорожей. Освітні круїзи, шкільні поїздки, семінарські 

канікули, досвід навчання за кордоном та канікули для самовдосконалення – це лише деякі 

приклади освітнього туризму. Знання можна передати набагато краще, окрім того, щоб 

сидіти в кутку й читати книги. Практичність набагато краща за теорію. 

Кожного року близько одного мільярда людей по всьому світу відправляється в іншу 

країну. Куди прямують ці особи, де вони, запитаєте ви? Отже подивимося рейтинг країн лідерів із 

залучення туристів. Насамперед слід зазначити, що у ТОП–10 найпривабливіших країн світу в 

плані туризму входять не тільки європейські країни, а й США і країни Азії (табл.1)[1].  

Таблиця 1. 
ТОП-10 найбільш відвідуваних країн світу у 2020 році [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н/з Країна  К-ть відвідувачів за рік 

1. Франція 90,2 млн 

2. Іспанія 83,8 млн 

3. США 78,7 млн 

4. Китай 67,5 млн 

5. Італія 64,6 млн 

6. Туреччина 52,5 млн 

7. Мексика 44,9 млн 

8. Таїланд 39,7 млн 

9. Німеччина 39,4 млн 

10. Великобританія 36,9 млн 
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Згідно з останніми доступними даними, у січні 2022 року кількість міжнародних 

туристів зросла більш ніж вдвічі у порівнянні з 2021 роком – 18 мільйонів більше 

відвідувачів, зафіксованих у всьому світі за перший місяць цього року, дорівнюють 

загальному зростанню за весь 2021 рік (рис.1.)[1]. 

Рис.1.Міжнародні туристичні відвідування протягом січень 2020 по січень 

2022 р.р. по відношенню 2019 року[1]. 

Отже, підсумовуючи варто зазначити, що туризм у світі відіграє важливу роль у 

соціальному та економічному розвитку країни, оскільки він є джерелом надходжень до 

бюджету, розвиває всі галузі, пов’язані з виробництвом туристичних послуг та товарів, 

сприяє добробуту населення і розвитку мирних відносин між країнами. Розвиток туристичної 

галузі стримується різноманітними проблемами, рішення яких потребує державного 

регулювання, контролю та зміцненню туристичної індустрії в світі.  
 

Список використаних джерел: 

 

1. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації. URL: https://www.unwto.org/  
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Сучасний стан та напрями розвитку замкового туризму 

 

Туризм, який поєднує різних людей, людські групи, а через них історію та цивілізації, 

відіграє важливу роль у діалозі культур, у здатності жителям планети краще жити разом і, 

таким чином, сприяти мирним взаємоіснуванням, цінувати культурну та природну 

спадщини, яка приваблює багатьох туристів і є ресурсом для розвитку туристичних регіонів. 

Збереження культурної та природної спадщини, зробити її доступною для всіх, 

зробити культури та цивілізації краще відомими – це те, що надає значення сталості розвитку 

туризму. Для досягнення цих цілей кожен має бути переконаний, що їхня культура є 

унікальною, історія – неповторною, памʼятки – вічними.  

Культурна спадщина туристичної дестинації не тільки важлива для збільшення 

кількості відвідувачів, але й веде до створення робочих місць і збільшення податкових 

надходжень, а також стимулює місцеве підприємництво. Сталий туризм культурної 
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спадщини може стати основним джерелом доходу та важливим інструментом для 

збереження культурної спадщини національних та релігійних спільнот в країні загалом. 

Памʼятки історії та культури можуть бути предметом вивчення багатьох наукових 

дисциплін. Кожен науковець вивчає у свому аспекті: історичному, географічному, 

економічному та інше. Туризмознавці обʼєднують всі ці аспекти у своїх дослідженнях, адже 

для них має значення одночасно історична цінність і географічне розміщення та економічний 

ефект використання туристичних дестинацій. 

Протягом останніх років, велику увагу туристів привертають замки. Серед своєї 

багатої історико-архітектурної спадщини визначне місце займають памʼятки оборонної 

архітектури – фортеці, замки, оборонні мури – міські укріплення, оборонні храми.  

У Європі під історико-архітектурні заповідники та музеї використовують найцінніші 

замкові й монастирські ансамблі в комплексі з іншими памʼятками історії та культури, 

мальовничими навколишніми ландшафтами. В окремих памʼятках архітектури цих 

заповідників можуть влаштовуватися різноманітні музеї, а частина території та архітектурної 

спадщини може бути відведена під заклади анімаційно-ремісничого, сувенірно-торгового, 

нічліжного і гастрономічного призначення. 

Памʼятки архітектури, біля яких можна будувати турбази, готелі відпочинкові 

пансіонати – це замки і монастирі, що використовуються з іншою метою, але знаходяться в 

рекреаційно привабливих ландшафтах і, таким чином, здатні виступати як осередки 

організації сучасних територіальних рекреаційних систем. 

Україна є багата на обʼєкти замкового туризму, які особливо зосереджені на заході 

України. 

Великою популярністю серед туристів користуються замки Львівщини, а 

саме: Олеський, Золочівський, Підгорецький замки, які обʼєднуються у туристичний 

маршрут “Золота підкова Львівщини”. Окрім цих, у Львівській області збереглися частково 

замки в Поморянах, Свіржі, Старому Селі і багато інших. У Європі уже дуже давно склалася 

цілком стандартна технологія використання колишніх військових обʼєктів для туризму.  

Україна не є винятком.  

Саме цього саме в цьому регіоні найбільшого розквіту досягла давньоруська держава 

(доба Данила Галицького, якому вдалося обʼєднати Землі від Карпат до Дніпра) й найдовше 

протрималася давньоукраїнська держава. А згодом, саме тут на місці давньоруських 

твердинь польські завойовники вибудували свої перші камʼяні замки, аби утримати 

новозахоплені руські краї у покорі. 

Оборонні споруди України сьогодні використовують під заклади відпочинку і 

туризму, шляхом їх пристосування, безпосередньо під готелі, через відкриття у них закладів 

харчування відвідувачів (стилізовані під старовину ресторани і так дальше), шляхом 

відкриття музейної експозиції у приміщеннях. Понад дві-третини замків країн 

Європейського Союзу нині успішно використовуються у готельному господарстві. 

Європейським туристам притаманне прагнення бодай декілька днів пожити у справжньому 

середньовічному замку, скуштувати страви старожитності етнічної кухні та взяти участь в 

анімаційних лицарських розважальних програмах замкового дозвілля. 

В Україні започаткування замкового готельного бізнесу має неабиякі перспективи. 

По-перше, в нашій країні налічується до двох десятків фортифікаційні чи їх руїн, 

найдоцільніший шлях відродження яких полягає в переобладнання їх під готельні анімаційні 

комплекси. По-друге, цей турпродукт користується стабільною популярністю серед 

європейських туристів, які хочуть і готові платити за можливість знайомства з українськими 

замками. Романтика готельно-замкових турів традиційно приваблює закоханих та молоді 

подружжя, цьому виду відпочинку надають перевагу люди з розвинутим естетичним смаком. 

Розвиток культурної спадщини країни може також відігравати вирішальну роль у 

відновленні міст та розвитку сільських районів, а також покращувати освітній розвиток 

суспільства. Для хорошого розвитку туризму ключові зацікавлені сторони застосовують 

інтегрований підхід до планування туризму та управління культурною спадщиною, коли 

https://tourlib.net/statti_tourism/olesskij-zamok.htm
https://tourlib.net/statti_ukr/gupalo.htm
https://tourlib.net/statti_ukr/pidgoreckyj-zamok.htm
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важливі обʼєкти культурної спадщини охороняються, а туризм розвивається стійким та 

відповідальним способом відповідно до місцевого контексту. Сталий туризм культурної 

спадщини може стати основним джерелом доходу та важливим інструментом для 

збереження культурної спадщини національних та релігійних спільнот в країні загалом. 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

 

Зі збільшенням карантинних обмежень та впровадженням локдаунів, а для українців і 

початком воєнних дій у людей зростай емоційна напруженість, тому все більш популярним 

стає відпочинок та оздоровлення, хоч і під час пандемії та війни. Людям потрібен моральний 

відпочинок від усіх світових подій. Тому зараз туристичний бізнес як ніколи повинен 

розвивати нові напрямки та послуги для безпечного відпочинку. 

Зараз одним із популярних напрямків є поєднання відпочинку та робочих поїздок, так 

званий  bleisure ( business + leisure). Ця тенденція є особливо зручною зараз, оскільки 

більшість працівників, учнів та студентів працюють та вчаться дистанційно, а це означає, що 

виконувати свою роботу можна з будь-якої точки світу де є можливість підключення до 

мережі інтернет. 

Також актуальним є цей напрям і для українців, які виїхали за кордон через воєнні дії 

в Україні. Працюючи та навчаючись дистанційно, вони перебуваючи за кордоном не 

забувають і про туристичні прогулянки та поїздки. Ще одним варіантом є поїздки за кордон, 

які зараз пропонують українські турагенції із вильотом з Польщі, Румунії, Латвії та інших 

країн. Такі подорожі зазвичай організовуються на декілька тижнів, а отже туристи вбивають 

декількох зайців одночасно, бо виїхавши в безпечне місце мають змогу продовжувати 

працювати та подорожувати. 

Наступним трендом туристичної індустрії є велнес-туризм, орієнтований на відновлення 

психічних та фізичних сил людини. Ця подорож орієнтована на підтримку та покращення свого 

здоров’я, що зараз є дуже популярним серед молоді. Більшість людей зараз приділяє увагу 

правильному харчуванню, спорту, підтримці балансу між психічним і фізичним здоров’ям, тому 

зараз з’являються різні туристичні напрями для задоволення потреб туристів. 

Зазвичай туристи поєднують оздоровчу діяльність із відвідуванням визначних 

пам’яток та історичних місць. Основну частину велнес-поїздок складають подорожі в межах 

країни, які зазвичай відбуваються за невеликим маршрутом, часто на вихідні. 

Ще одним відносно цікавим та новим напрямком для туристичної індустрії є онлайн-

туризм. З’явились нові напрями, які спрямовані на досягнення віртуальних вражень не 

втрачаючи реальних відчуттів подорожі. Так, не виходячи з дому можна відвідати музеї, 

церкви, парки, гори, пляжі та навіть побачити дно океану. Як на мене, це досить цікавий 

напрям, який є безпечний для туристів, але справжні  враження від подорожі можна 

отримати тільки подорожуючи наживо. 

Через пандемію відбувся бурхливий розвиток внутрішнього туризму. За кількістю 

звернень до туроператорів та турагентів щодо подорожей Україною можна зробити 

висновок, що закриття кордонів активізувало розвиток внутрішнього туризму. Саме завдяки 

цьому в Україні починають розвиватись непопулярні раніше напрямки. Разом з тим, 

українські курорти та готелі не завжди можуть забезпечити достатньо високий рівень 

обслуговування через низку причин:  
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- по-перше, на курортах нашої країни часто можемо спостерігати невідповідність цін 

та якості послуг. Це негативно впливає на туристичну привабливість певного регіону;  

- по-друге, в Україні недостатня кількість готелів, які могли б забезпечити якісний 

відпочинок вимогливим українським та іноземним туристам та повністю відповідати своїй 

зірковій категорії;  

- по-третє, чистота пляжів та води у водоймах, якість доріг, безпека – це ті вагомі чинники, 

які стримують розвиток внутрішнього та іноземного в’їзного туризму в Україні. [1]. 

Україна має багаті природні, (кліматотерапія, бальнеологія, мінеральні води, 

грязелікування, апітерапія та багато інших) та історико-культурні ресурси, що сприяє 

стрімкому розвитку внутрішнього туризму. 

Проте зв’язку з воєнним станом в Україні внутрішній туризм призупинився, подорожі 

Україною наразі не є актуальними. 

Тури вихідного дня або міні поїздки стають все актуальнішими, це пов’язано 

насамперед з карантинними обмеженнями, які все ще діють. Міні-тур на вихідні це чудова 

можливість розвіятись від робочих буднів та зарядитись енергією. За вихідні можна злітати 

на інший континент та відвідати не одну країну, або ж вибратись за місто та відпочити на 

природі. Перевага в таких поїздках, що не потрібно оформляти відпустку чи відпрошуватись 

з роботи, а отже такі тури можна влаштовувати доволі часто. 

І останнім трендом який активно підхопили та почили розвивати є соло-туризм, або 

так звані подорожі наодинці. Чудовий варіант для поїздки, щоб розвіятись від зайвих думок, 

насолодитись тишею та розпочати нові знайомства. 

Під цей напрям почав змінюватися туристичний сегмент бізнесу. Британські круїзні 

лінії Saga Cruises, наприклад, нещодавно вирішили додати 109 одиномісних кают у лайнер 

Spirit of Discovery, який зійшов на воду тільки в кінці 2019 року[2]. 

Під час пандемії цей напрям став популярним, окрім цього виникла необхідність у 

різноманітті номерів(економ, стандарт, люкс)   під час соло-туру. 

Поява нових трендів та напрямів ще один крок для вдосконалення та розвитку 

туристичної індустрії. 
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НЕБЕЗПЕЧНІ СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ 

 

Щодня ми перебуваємо у світі, де в кожну секунду ми можемо зустрітися з 

небезпечними ситуаціями. Не виключенням є туристичні подорожі, де туристи можуть 

зіткнутися з  проблемами, які можуть призвести до негативних наслідків для здоров’я, майна, 

погано вплинути на враження від поїздки. 

Туристи постійно знаходяться під впливом ризику, перебуваючи в незнайомому 

середовищі. На це впливає незнання мови, традицій, звичаїв,  непристосованість до 

проживання у гірських районах чи в пустелі,  а також відсутність імунітету від захворювань, 

що поширені у даній місцевості. Найбільш поширеними факторами, які призводять до 

небезпеки є: пожежонебезпека, особиста безпека в умовах криміногенного стану, травмо 

https://tourlib.net/statti_ukr/myronov60.htm
https://chance4traveller.com/solo-turizm-chem-poleznyi-puteshestviya-v-odinochku/
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небезпека, небезпечна дія навколишнього середовища та інші. Неабиякий вплив на життя та 

здоров’я туристів має навколишнє середовище. Це перепади тиску та температур, рух 

повітряних мас, недостатність кисню та інше. Значний вплив на здоров’я туристів має 

ультрафіолетове випромінювання та радіоактивність. Отримати сонячні опіки можна не 

тільки лежачи на шезлонгу на березі моря, але і під час гірського походу, сплаву по річці на 

байдарці або навіть на банальній риболовлі. Для розвʼязання цієї проблеми випускається 

спеціальний одяг із захистом від ультрафіолету і високоякісні сонцезахисні креми. 

Велику загрозу мають інфекційні захворювання, харчові отруєння та інші біологічні 

фактори. Саме харчові отруєння є поширеними під час будь-яких туристичних подорожей.  

Це передусім пов’язано з порушенням правил гігієни, зміна звичного режиму харчування та 

зміною клімату. Перед здійсненням подорожі необхідно поцікавитись, які інфекційні 

хвороби є поширені у даному регіоні. 

Окрім впливу навколишнього середовища до травматизму приводять дії туристів, що 

не відповідають правилам поведінки. Туристи часто беруть участь у ризикових заходах, 

купаються у заборонених водоймах, відправляються в райони, нерекомендовані для 

відвідування та вчиняють багато інших дій, що порушують правила поведінки під час 

туристичних подорожей. З боку туристів повинно бути  розуміння й повага до країн і 

місцевостей, що відвідуються, до їх населення, природного й культурного середовища. 

Туристи не повинні перевозити наркотики та інші небезпечні речовини, завдавати шкоди 

довкіллю, провокувати конфлікти з місцевим населенням. Значною мірою сприяти цьому 

може туристична освіта та хороша поінформованість туристів. Саме через поширення таких 

ситуацій туристичні агенції створюють пошуково- рятувальні групи та укладають угоди з 

відповідними службами про обслуговування. Туристичними компаніями здійснюється 

підготовка умов подорожі – обладнання туристичних трас, обʼєктів, перевірка їх стану; 

інформування та інструктування туристів, надання їм необхідної допомоги в разі потреби. 
Загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної 

політики України в галузі туризму регулюються Законом України “Про туризм” від 15.09.1995. 

Даний Закон спрямований на забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на 

відпочинок, свободу пересування, охорону здоровʼя, на безпечне для життя і здоровʼя довкілля, 

задоволення духовних потреб та інших прав при здійсненні туристичних подорожей [1]. 

Страхування туристів (медичне та від нещасного випадку), є обов’язковим і його 

забезпечення покладається на суб’єктів туристичної діяльності на підставі угод зі 

страховиками, проте такий обов’язок не виключає права туриста самостійно застрахуватися в 

тій страховій компанії, якій він довіряє. 
Не залежно від того, укладається договір про страхування туристом самостійно, або 

забезпечується туроператором/турагентом, в ньому повинні передбачатися надання медичної 

допомоги туристам і відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку 

безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування. На вимогу туриста в договорі 

можуть бути передбачені інші ризики, пов’язані зі здійсненням подорожі [2]. 

З метою гарантування безпеки туристів суб’єкти туристичної діяльності, здійснюючи 

відповідний вид діяльності, зобов’язані: 

– інформувати туристів про можливі небезпеки під час подорожі, необхідність 

виконання загальнообов’язкових вимог і запобіжних чи попереджувальних заходів 

(медичних щеплень тощо); 

– створювати безпечні умови в місцях надання туристичних послуг, прогулянок, 

екскурсій тощо; 

– гарантувати спеціальні вимоги безпеки під час надання туристичних послуг з 

підвищеним ризиком (автомобільний, гірський, лижний, велосипедний, водний, 

мотоциклетний туризм тощо); 

– забезпечувати туристів кваліфікованими фахівцями туристичного супроводу, 

спеціальним спорядженням та інвентарем; 
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– забезпечувати навчання туристів засобам профілактики і захисту від травм, 

попередження нещасних випадків та надання першої медичної допомоги; 

– забезпечувати надання оперативної допомоги особам, які постраждали під час 

подорожі, транспортування потерпілих; 

– оперативно інформувати органи місцевої влади та відповідальних осіб про 

надзвичайні ситуації, в яких опинилися туристи, подавати відомості про зниклих осіб[3]. 
 

Список використаних джерел: 
 

1.Закон України “Про Туризм” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95– вр#Text 

2.Безпека та страхування в туризмі http://krasnolucka.gromada.org.ua/news/1633594912/ 

3. Івашина Л. Л. Безпека туристів – запорука успіху туристичного бізнесу.  [Електронний ресурс]: – 

Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_12/25.pdf 
 

Малиголовка О. В. 

здобувач вищої освіти ступеня бакалавр 

 ОПП “Туризм”  

спеціальність “Туризм” 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Тучковська І. І. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

РЕАЛІЇ РОЗВИТКУ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Сучасний туризм став результатом появи та еволюції подорожей. При цьому змістове 

наповнення поняття туристичної діяльності щоразу збагачується, і нині виходить далеко за 

межі свого первинного розуміння як організації подорожей з метою пізнання та відпочинку. 

Україна має унікальні передумови для успішного розвитку туристичної індустрії: 

природно – кліматичні умови, багаті історико-культурні й національно-етнографічні ресурси, 

велику кількість невикористаних територій, придатних для туризму і відпочинку; чимало 

пам’ятників архітектури і містобудування; сотні музеїв із зібраннями унікальних 

археологічних знахідок, що свідчать про самобутню і давню культуру українців, – усе це при 

відповідному розвитку може стати основою для формування конкурентного тури 

Навіть, попри, серйозність проблеми у збереженні своєї історико-фортифікаційної 

спадщини визначається тим фактом, що замкова спадщина перебуває у вкрай занедбаному 

стані [1, с. 18]. Хоча наша держава має всі перспективи, щоб зайняти конкурентну позицію 

на високоприбутковому європейському ринку замкового туризму. 

Завдяки процесам інтеграції та європеїзації, зростає зацікавлення замковою 

спадщиною з туристичними цілями, серед яких є й Україна, особливо західний регіон, де 

найкраще з всієї території України збережені об’єкти замкового туризму. Пріоритетною 

формою територіальної організації рекреаційно-туристичної діяльності є створення низки 

спеціалізованих кластерів [2, с. 3]. Висока результативність діяльності таких кластерів 

обумовлена їх значними конкурентними перевагами порівняно із традиційними формами 

організації туризму з огляду на розвиток в їх межах осередків ділової активності і бізнесу, 

заснованих на ефективному управлінні туристичної інфраструктури.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Організаційно-управлінська складова замкового туризму України 
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Для забезпечення організаційно-управлінської складової кластеру управління 

замкового туризму потрібно створити відокремлений неприбутковий підрозділ, який діятиме 

та матиме свій статут, майно, завдання тощо. При цьому, управління культури і туризму 

продовжуватиме виконувати свої безпосередні функції щодо регулювання, контролю, 

статистичного обліку тощо в сфері туристичного господарства. Джерелами фінансування в 

такій кластерній моделі можуть бути кошти місцевих бюджетів, інвестиції підприємств та 

організацій, гранти міжнародних організацій, а також кошти підприємств-учасників 

кластеру.  

Інфраструктурна складова своєрідних кластерів включає туристичні підприємства, 

заклади розміщення, підприємства ресторанного господарства, транспорт, заклади дозвілля 

та культури. Основними завданнями діяльності туристичних підприємств – створення 

конкурентоспроможного туристичного продукту із залученням замкових комплексів 

території, що відповідає потребам туристів. Значний вплив на якість цього туристичного 

продукту має розвиток транспортного сполучення, надійний зв’язок, а також послуги 

готельного та ресторанного господарства. 

Таким чином, кластерний підхід у туристичній галузі сприяє ринкових відносин через 

концентрацію ділової активності, позитивно позначається на якості туристичних послуг, 

ринку зайнятості, ефективності діяльності окремих туристичних підприємств [3, с. 1]. 

Досягається це завдяки зростанню конкурентоспроможності туристичної галузі, можливості 

залучення різноманітних ресурсів території і регіональних бізнесових стратегій для 

підвищення прибутковості туристичного підприємства. Особливо яскраво ці процеси помітні 

на прикладі кластерів замкового туризму. Цей напрям є пріоритетним для розвитку 

туристичної діяльності, зокрема, Західної України та усі передумови для того, щоб стати 

основним регіональним кластером замкового туризму. 

Отже, складові замкового туризму України є важливим інструментом залучення 

пам’яток фортифікаційного зодчества до туристичної діяльності регіону та підвищення 

інтересу до нього загалом. Сукупність природних, економічних, соціокультурних, 

інституційно-правових чинників області здійснює позитивний вплив на можливості 

формування та функціонування такого кластеру. Певний розподіл функціональних напрямів 

туризму в межах кластеру сприятиме створенню туристичного продукту, який може стати 

конкурентоспроможним як на внутрішньому, так і на міжнародному туристичних ринках. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ВИД ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

Тренди розвитку готельних підприємств змінюють одне одного з шаленою 

швидкістю, адже наш світ постійно перебуває у динамічному русі. Сучасний гість – це 

людина, яка не уявляє своє нормальне життя без Інтернету та, зокрема, без соціальних 
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мереж. Сучасним засобам розміщення життєво необхідно підлаштовуватися під правила 

потенційних гостей, тому соціальні мережі стали одним із надважливих аспектів у розвитку 

сфери гостинності.  

За даними світових досліджень станом на 2020 рік, одна людина в середньому 

проводить 6 годин 43 хвилини на добу за переглядом стрічки в соціальних мережах. Ця 

кількість зросла на 33% в порівнянні з минулим роком, причиною цього стала, зокрема, 

пандемія, спричинена CОVID-19. Тобто приблизно 50,1% свого активного денного часу 

сучасна людина проводить в Інтернеті, що робить соціальні мережні потужним майданчиком 

для просування свого продукту у медіапросторі.  

Впровадження соціальних мереж в роботу готельних підприємств економічно 

обґрунтована. У вітчизняному науковому просторі поняття соціальних медіа не є усталеним 

та цілком сформованим, хоча український готельний ринок має сприятливий фон для 

розвитку в цьому виді інноваційної діяльності, але більшість підприємств нераціонально 

використовують потенціал даного інструменту. Згідно з дослідженнями, 30% вітчизняних 

готелів не представлені у жодній із доступних соціальних мереж. 

Соціальні медіа з практичної точки зору не є ідентичними та поділяються за видами 

(рис. 1). Найпопулярніші серед них – Facebook, YouTube, WhatsApp тощо. Ігнорування 

соціальних мереж у наш час просто неможливе, адже їхня аудиторія та популярність з 

кожним роком зростає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація соціальних медіа 

Під маркетингом у соціальних медіа розуміємо діяльність, спрямовану на підвищення 

лояльності цільової аудиторії до бренду чи окремих товарів (послуг) шляхом роботи в 

соціальних мережах, блогах, форумах. У соціальних мережах зареєстровано вже понад 6 

млрд профілів по всьому світі.  

В умовах сьогодення неможливо уявити невеликі готелі без власних сторінок у мережі 

Інтернет. Розвиток готельного бізнесу в подальшому буде неможливим без активного 

просування своїх брендів у соціальних мережах. Наприклад, готелям, що орієнтуються на 

сегмент споживачів професійних та ділових подорожей, варто використовувати Twitter – 

платформу, яка наповнена професіоналами та кмітливими людьми. Facebook, Instargram – 

мережі для спілкування. При цьому важливо пам’ятати, що для більшої частини 

користувачів соціальних мереж вкрай важливою є думка та рекомендації інших 

користувачів, лідерів референтних груп стосовно рівня якості послуг. Тому готелям вкрай 

важливо формувати та підтримувати свій позитивний імідж у соціальних мережах. Варто 

Соціальні медіа 
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Google +, My Space 
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Quora, Reddit, Mail.ru 
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відзначити, що найбільша динаміка зростання кількості підписників у соцмережах 

підприємств спостерігається у містах Львів та Одеса.  

Головною особливістю соцмереж є те, що вони, досягнувши певної популярності, 

можуть підтримувати просування готелю вже практично без додаткових вкладень і істотних 

зусиль. Необхідним є тільки періодичне оновлювати блогу новинами, які стосуються 

компанії, і/або просто цікавою інформацією. По суті, рекламна компанія може бути 

практично нескінченною, без великих витрат на її підтримку. 

Особливо слід відзначити такий інструмент популяризації готелю, як робота з 

відгуками. “Відгуки про готелі” – дуже популярний запит, а записи на розкручених сервісах 

потрапляють в топ видачі. Для цього створюються сторінки на TripAdvisor і аналогічних 

ресурсах, персонал готелю може просити кожного від’їжджаючого гостя залишити відгук. 

Отже, соціальні мережі охопили усі сфери життя не тільки звичайної людини, а й 

бізнес-підприємств. Сучасним готелям потрібно використовувати весь спектр напрямів 

Інтернет-маркетингу: SEO та контент-маркетинг, контекстна реклама, PR та соцмережі, 

партнерські програми. Адже вони покликані популяризувати контент засобів розміщення та 

привертати увагу не тільки внутрішніх туристів, а й зовнішніх. Для готелів такий інструмент 

популяризації означає, як і для будь-якого іншого бізнесу, можливість розширення сфери 

впливу, приріст кількості потенційних клієнтів, а також вихід на принципово новий рівень 

інтеграції на взаємовигідних умовах. 

 

Маринцов І. М. 

здобувачка вищої освіти ступеня магістра 

ОПП “Готельно-ресторанна справа” 

спеціальність “Готельно-ресторанна справа” 

Науковий керівник: д.е.н., професор Мельник І. М. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Ефективність функціонування будь-якого засобу розміщення тісно пов’язана з якістю 

надання готельних послуг. Досягнення якості у сфері обслуговування – важливе завдання, 

рішення якого забезпечує підприємницький успіх, отримання конкурентних переваг, а 

значить і перемоги у конкурентній боротьбі. Відповідно, можливість дослідити і оцінити 

рівень якості послуги є доволі актуальною проблемою для господарюючих суб’єктів.  

Якість по відношенню до послуги – це в першу чергу відчуття задоволення споживача 

від обслуговування, а якісна послуга – це послуга, що відповідає його потребам. Рівень 

якості, у свою чергу, залежить від ступеня збігу уявлень споживача про реальне і бажане 

обслуговування. Якість належить до розряду таких понять, про які всі неодноразово чули і 

мають своє уявлення. Разом з тим це лише підкреслює дуже суб’єктивне трактування змісту 

терміну, в який кожен вкладає щось своє, отримане на особистому досвіді.  

Узагальнюючи різні підходи, можна так визначити зміст поняття “якість” у готельній 

індустрії: 

− це правильно визначені потреби гостей – тут приймається до уваги концепція, згідно 

якої необхідно надавати продукти/послуги, що відповідають потребам гостей. Саме у цьому 

контексті якість створює конкурентну перевагу; 

− це правильно надані послуги – тут комбінуються дві концепції: послуги повинні не 

тільки відповідати потребам гостя (технічний аспект), але і вся система обслуговування 

повинна бути сконструйована так, щоб забезпечувати і зручність гостей, і хороші 

міжособистісні відносини персоналу. У цьому значенні якість – це основа компетентності; 

− це постійність – тут мова йде про необхідність надавати продукт/послуги на одному 

і тому ж рівні мільйони разів.  

Дослідниками якості послуг розроблено інтервальну модель якості послуги, в якій 
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знайшли своє віддзеркалення основні вимоги до очікуваної якості. Ця модель описує п’ять 

розривів, які є причиною незадоволеності споживачів послугами, що надаються, а саме: 

− між споживчими очікуваннями і їх сприйняттям керівництвом;  

− між сприйняттям керівництвом споживчих очікувань і трансформацією цього 

сприйняття в специфікації якості послуг; 

− між специфікаціями якості послуг і якістю послуг, що надаються;  

− між наданням послуги і зовнішніми інформаційними зв’язками, що беруть участь у 

формуванні уявлення споживачів про отримувану ними послугу;  

− між очікуваннями споживачів і їх сприйняттям отриманих послуг.  

Більш глибший аналіз описаної вище моделі, на нашу думку, вказує на те, що тут не 

враховано два важливі моменти, а саме: 

1) необхідність визначення групи потенційних споживачів послуги. Пошук відмінних 

особливостей послуги не може усунути жодного з перерахованих інтервалів. В той же час 

вивчення споживачів, навпаки, формує людські контакти і є важливим інструментом 

розуміння їх бажань; 

2) послуги і товари все частіше розглядаються як елементи загальної мережі 

розповсюдження цінностей. Тому все більш нагальною стає необхідність розуміння того, яким 

чином формується група потенційних споживачів послуги і як оцінюються їх очікування. 

Основні напрями визначення складу і структури властивостей готельних послуг 

відображає класифікація показників, що використовуються при оцінці рівня якості продукції. 

За способом вираження вони можуть бути в натуральних одиницях (кілограми, метри, бали, 

безрозмірні), а також у вартісних одиницях. За оцінкою рівня якості – базові та відносні. За 

стадією визначення – прогнозовані, проєктні, виробничі, експлуатаційні. За властивостями, 

що характеризуються, вони можуть бути одиничними і комплексними (груповими, 

узагальненими, інтегральними). 

Стосовно послуги дослідники Л. Бері, А. Парасураман, і В. Зейтамль склали також 

перелік показників якості послуг, виявивши, що споживачі користуються в основному 

простими критеріями незалежно від виду послуг, зокрема: 

− доступність: послугу легко отримати в зручному місці, в слушний час, без зайвого 

очікування її надання;  

− комунікабельність: опис послуги виконаний на мові споживача і є точним;  

− компетентність: обслуговуючий персонал володіє необхідними навичками і 

знаннями; 

− ввічливість: персонал привітний, уважний і дбайливий; 

− довіра: компанії та її службовцям можна довіряти, оскільки вони дійсно прагнуть 

задовольнити будь-які запити споживачів;  

− надійність: послуги надаються акуратно і на стабільному рівні;  

− чуйність: службовці чуйні і творчо підходять до вирішення проблем і задоволення 

запитів споживачів; 

− безпека: послуги, що надаються, не несуть з собою ніякої небезпеки або ризику і не 

дають приводу для яких-небудь сумнівів; 

− відчутність: відчутні компоненти послуги вірно відображають її якість;  

− розуміння/знання споживача: службовці прагнуть якнайкраще зрозуміти потреби 

споживача і кожному з них приділяють увагу. 

Цікавий підхід до формування конкурентних переваг у сфері якості процесів 

обслуговування базується на концепції “нейтральних зон” Ч. Бернарда. Відповідно до цієї 

концепції певні поведінкові реакції є результатом послідовних і комплексних процесів. Чим 

важливішими для споживача є ті або інші елементи обслуговування, тим більш вузькою є 

нейтральна зона, тим меншою мірою нейтральним залишатиметься споживач відносно 

пропонованого обслуговування. 

На основі концепції нейтральних зон Ч. Бернарда, Е. Кедотт і Н. Терджен створили 

типологію ефективності елементів обслуговування. Автори запропонували чотири класифікатори 
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для визначення важливості елементів обслуговування виходячи із сприйняття споживачів: 

критичні (формують найменшу нейтральну зону); нейтральні (створюють максимально 

нейтральну зону і не впливають на досвід); приносять задоволення; приносять розчарування. 

Н. Кано запропонував інший варіант вирішення проблеми сприйняття якості послуг, 

виділивши три основні типи реакцій споживачів. Перші характеристики послуг (названі 

Н. Кано “обов’язковими”) люди вважають само собою зрозумілими: якщо вони є, то 

захоплення це ні у кого не викликає, але якщо їх немає, то обуренню і незадоволеності немає 

меж. Друга група характеристик – “кількісні”. В цьому випадку задоволеність споживача 

росте у міру кількісного покращення відповідного показника. Нарешті, третя група 

характеристик отримала назву “сюрпризних”. Відсутність відповідних властивостей у 

послуги не відлякує споживача, оскільки він просто їх не чекає. 

Підводячи підсумок вищесказаному, приходимо до висновку, що будь-якому 

готельному підприємству життєво необхідно проводити маркетингові дослідження для 

вивчення запитів ринку і подальшої реакції на них потенційних гостей. Іншими словами, 

керівництву готелю, для підвищення ефективності свого бізнесу слід знати очікування свого 

гостя чи цільової групи від пропонованої якості готельних послуг.  

 

Масленнікова В. Е. 
здобувач вищої освіти ступеня магістра 

 ОПП “Туризм”  

спеціальність “Туризм”  

Науковий керівник: д.е.н., проф. Барна М. Ю. 
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ТЕОРИТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ 

 ДЕСТИНАЦІЇ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Соціальні мережі – це ідеальна платформа обслуговування клієнтів. Вони дозволяють 

брендам та компаніям виставляти запитання, коментарі та проблеми в одному місці протягом 

стільки годин, скільки вважають за потрібне, і одночасно демонструвати свій професіоналізм.  

Коли клієнти незадоволені туристичною послугою, вони можуть швидко зв’язатися з 

компанією, щоб донести цю інформацію. Таким чином, вирішення проблем клієнтів 

найдобрішими способами призведе до кращої репутації компанії. 

Туристична галузь є високо конкурентоспроможною. Як тільки туристичні компанії 

усвідомлюють можливі переваги соціальних медіа для свого бізнесу, вони використовують 

способи, за допомогою яких можуть підвищити пізнаваність свого бренду та туристичного 

продукту, який пропонують, тому я обрала цю тему. 

Соціальна мережа – інтерактивний веб-сайт, контент якого наповнюється самими 

учасниками мережі, спрямований на побудову спільнот в Інтернеті з людей зі схожими 

інтересами або діяльністю.  

Зв’язок між ними здійснюється за допомогою сервісу внутрішньої пошти або 

миттєвого обміну повідомленнями. Феномен успіху соціальних мереж полягає у тому, що 

інтернетизація світу продовжується стрімкими темпами. 

Вирізняють такі типи соціальних мереж Facebook, Twitter, LinkedIn Цей тип заохочує 

користувачів: Публікувати, ділитися та відповідати на вміст один одного. Від повідомлень у 

блогах до інфографіки та не тільки  – вітається майже будь-яка форма вмістубезпосередньо 

спілкуватися з іншими. Будь то друзями чи шанувальниками, заангажована соціальна 

соціальна група подає сигнал для маркетологів та брендів створювати громади та 

обговорювати відповідні новини в цих громадах. 

В даний час ми живемо в епоху цифрового маркетингу, де панує візуальний контент. 

HubSpot зазначає, що візуальний вміст у соціальних мережах залучає більше зацікавленості, 

ніж письмовий. Візуальні активи також стали головним пріоритетом для сучасних брендів. 
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Завдяки використанню соціальних аспектів Інтернету, SMM дозволяє взаємодіяти з 

аудиторією на більш персоніфікованому і динамічному рівні, ніж це робить традиційний маркетинг. 

 Просуванням туристичних послуг в соціальних мережах в кращому випадку повинен 

займатися професійний SMM-менеджер, в чиї завдання зазвичай входить залучення 

потенційних клієнтів, стимулювання продажів і аналіз факторів, що на них впливають, 

вивчення різних веб-каналів і їх поєднання для посилення ефекту; аналіз цільової аудиторії і 

варіантів впливу на неї в кожному конкретному випадку.  

Якщо у підприємства немає можливості найняти на роботу SMM-спеціаліста, то введення 

сторінок та просування туристичних послуг можна доручити одному із менеджерів по продажам. 

 SMM проводить безпосередню роботу в суспільстві з використанням інструментів 

прямого і прихованого впливу на цільову аудиторію. Тобто відбувається особисте 

спілкування компанії з потенційними клієнтами. Фірма використовує можливість негайно 

отримати зворотній зв’язок у вигляді відгуків і коментарів від найбільш активних 

користувачів соціальних медіа. 

Після появи соціальних мереж багато критиків можуть стверджувати, що традиційні 

блоги пішли шляхом динозавра. Тим не менш, бренди, які ведуть блог, отримують більше 

потенційних клієнтів та SEO-соків, ніж ті, хто цього не робить. Незважаючи на численні 

типи соціальних медіа-платформ, блогів все ще достатньо. 

Cоціальні медіа мають значний вплив на рішення про поїздки: за результатами опитування, 

44% користувачів повністю згодні з тим, що Інтернет-огляди, опубліковані блогерами, допомогли 

їм прийняти попереднє рішення про поїздки. Дослідження показали, що 76% мандрівників 

публікують фотографії з відпустки в соціальних мережах, а 40% публікують відгуки. 

Вплив соціальних медіа на туризм бачиться у способах дослідження людей перед 

поїздкою. Зараз людям пропонується поділитися своїм досвідом подорожей. Таким чином, 

соціальні медіа змінили спосіб прийняття рішень. Люди формують свою довіру до 

туристичного агентства, спираючись на відгуки інших в соціальних мережах. 

Реалізація розроблених маркетингових стратегії та проведення визначеної рекламної 

діяльності дасть високий результат в просуванні а. туристичного продукту туристичної 

агенції, збільшить кількість проданих турів та підвищить рівень доходів підприємств 
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ 

ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Конкурентоспроможність готелю – це здатність і можливість засобу розміщення 

здійснювати діяльність з надання готельних послуг в умовах ринку, а також мати переваги 

перед конкурентами і за рахунок цього отримувати додатковий прибуток, який 

спрямовується як на розвиток готелю та його кадрового складу, так і на забезпечення 
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якісного обслуговування гостей [1]. Не зважаючи на велику кількість факторів, які вливають 

на конкурентоспроможність підприємства, визначальним залишається його здатність 

продукувати якісну продукцію чи послуги та створювати сприятливі умови для їх 

просування на ринок. 

Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного господарства 

обов’язково повинна враховувати як загальний рівень конкурентоспроможності країни в 

цілому, так і у відповідних областях зокрема. Конкурентоспроможність готельних 

підприємств суттєво залежить від сезонності, природних, загальнополітичних та інших 

зовнішніх факторів. У цілому, конкурентоспроможність готелю може бути описана 

наступною формулою: конкурентоспроможність готелю = конкурентоспроможність 

готельних послуг + імідж (бренд), де конкурентоспроможність готельних послуг = якість + 

ціна + обслуговування [2]. 

З метою підвищення якості та культури обслуговування гостей, а також 

конкурентоспроможності на світовому ринку готельних послуг, підприємства повинні мати 

не тільки високий рівень комфорту, але й широкий набір додаткових послуг. Сервіс готелів 

доцільно організувати не за принципом попиту, а за принципом пропозиції. Необхідно 

зазначити, що рушійною силою конкуренції є стимул до нововведень. Саме на основі 

нововведень можливо підвищувати якість послуг, покращувати їх корисний ефект, 

розширювати спектр пропозиції, тим самим формувати конкурентні переваги даного готелю. 

Таким чином, забезпечення конкурентоспроможності послуг та готелю потребує 

новаторського, підприємницького підходу, суттю якого є пошук і реалізація інновацій [3]. 

Окрім цього, одним із найважливіших напрямків формування стратегічних 

конкурентних переваг в готельному бізнесі є надання послуг більш високої якості порівняно 

з конкуруючими аналогами. Якість послуг готельного закладу, в умовах сучасного 

виробництва – найважливіша умова його ефективності, рентабельності та 

конкурентоспроможності. Кожна складова комплексного обслуговування в готельному 

закладі являє собою певну послугу (харчування, розміщення, анімація, рекреація, СПА 

тощо), надання якої здійснюється за певною технологією. Під технологією обслуговування 

слід розуміти сукупність процесів надання послуг, які реалізуються певним методом і в 

певній послідовності. Виробники готельних послуг повинні створювати відповідний рівень 

якості, який відповідає запитам споживачів і заявляти про нього, а потім у процесі 

обслуговування демонструвати заявлений рівень [1]. 

Підприємство, як відкрита система, залежить від зовнішнього середовища стосовно 

поставок ресурсів, енергії, кадрів, а також споживачів. На сьогоднішній день дослідження 

підтверджується потребою постійного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємства, тому дана тема є досить актуальною. Метою дослідження є визначення впливу 

факторів зовнішнього середовища на ефективність діяльності підприємства.  

Фактори зовнішнього середовища можна розглядати як можливості та загрози для 

підприємства, їх позитивний чи негативний вплив на організацію буде залежати від 

ефективності управління та адаптивності підприємства. Тому головним завданням 

керівництва кожного підприємства є ретельне дослідження поведінкового впливу зовнішніх 

факторів на життєздатність економічної одиниці, своєчасне визначення найсуттєвіших за 

впливом зовнішніх факторів та оптимізація їх впливу на підприємство [4]. Фактори 

зовнішнього середовища найчастіше класифікують за такими групами: 

1) економічні – пов’язані з обігом грошей, товарів, інформації та енергії; 

2) політичні – впливають на політичні погляди та поділяють людей на окремі 

політичні групи і знаходять вираження в діяльності та прийнятті рішень місцевими органами 

влади та уряду; 

3) соціально-демографічні – впливають на рівень і тривалість життя людей, а також 

формують їхню ціннісну орієнтацію; 

4) технологічні – пов’язані з розвитком техніки, обладнання, інструментів, процесів 

обробки та виготовлення продуктів, матеріалів і технологій, а також “ноу-хау”; 
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5) конкуренція – відбивають майбутні та поточні дії конкурентів, зміни в частках 

ринків, концентрації конкурентів; 

6) географічні – фактори, пов’язані з розміщенням, топографією місцевості, кліматом і 

натуральними ресурсами (зокрема, корисними копалинами) [4]. 

Зовнішнє середовище – це сукупність господарюючих суб’єктів, економічних, 

суспільних і природних умов, національних та міждержавних умов і чинників, що діють у 

глобальному оточенні. Зовнішнє середовище будь-якого підприємства можна визначити як 

сукупність двох сфер: макросередовища та мікросередовища. 

Макросередовище складається з елементів, які не знаходяться у зв’язку з 

підприємством постійно, але впливають на формування загальної атмосфери бізнесу. Це 

середовище непрямих контактів підприємства. До його елементів належать: економічне; 

політичне; соціальне; природне; технологічне; екологічне та ін. Мікросередовище – це 

середовище, елементи якого прямо і постійно впливають на діяльність підприємства. До 

елементів мікросередовища відносяться: постачальники; посередники; споживачі; 

конкуренти; робоча сила; державні органи [4]. 

Отже, на конкурентоспроможність засобів розміщення впливає безліч чинників, серед 

яких слід виділити тактичний (відображає їх фактичну перевагу на цей період у порівнянні з 

конкурентами) і стратегічний (відображає потенційну перевагу підприємства в 

майбутньому). До основних конкурентних переваг готельного підприємства доцільно 

віднести: можливість надання гостям більш якісного та привабливого продукту у порівнянні 

з конкурентами; прибутковість; можливість успішного перспективного розвитку як для 

власників, так і для персоналу. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТУРИЗМУ 

 

Останні десятиліття сфера туризму розвивається дуже швидкими темпами, та 

вважається однією з найпотужніших галузей світової економіки. Це дуже прибуткова сфера , 

яка з кожним роком набирає дедалі більшої популярності по всьому світу. 

 З розвитком туризму дедалі більше природних територій та ресурсів 

використовуються з рекреаційною , туристичною , лікувально-оздоровчою метою. У звʼязку з 

цим виникають певні екологічні проблеми. Одна з них нераціональне використання 

природних територій , яке призводить до їх забруднення та виснаження їх природних 

ресурсів (використання великої кількості водних ресурсів , вирубка лісів , виснаження 

грунтів забруднення повітря). 

Питання негативного впливу туризму на природне та суспільно-культурно середовище 

перший раз було свідомо підняте в 50-х роках XX століття, коли він почав ставати масовим. 

http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2017/11.pdf
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Такі чинники як: швидкий розвиток комунікацій через підвищення рівня життя в багатьох 

країнах, скорочення часу праці, процеси урбанізації та зріст промисловості, підвищення 

рівня знань чи зростання ролі засобів масової інформації, які сприяли пізнанню світу, 

привели до того, що туризм став одним суттєвих господарчих чинників світу. В Європі перші 

симптоми негативної діяльності туристичної галузі було помічено в Альпах і на узбережжі 

Середземного моря. Виявилось, що неврівноважений, стихійний розвиток туризму приводить 

до суттєвого погіршення стану повітря та вод, деградації ґрунтів, знищення рослинного 

покриву, погіршення природних ландшафтів, зникнення культурних цінностей місцевих 

мешканців і т.п. Через це багато дуже цінних рекреаційних місцевостей назавжди втратило 

свою туристичну привабливість.[1] 

З часом сфера туризму вимагає щоразу більшої кількості залучених природних 

територій та ресурсів. Найбільшого навантаження та виснаження ресурсів зазнають 

рекреаційні зони природних територій та території з лікувально-оздоровчими курортами. На 

цих природних територіях з великою швидкістю використовуються природні вичерпні 

невідновлювальні ресурси . 

Великою екологічною проблемою є викиди шкідливих хімічних речовин різних 

виробничих фабрик та підприємств, та вихлопні гази транспортних засобів . Усі ці хімічні 

речовини забруднюють повітря .Вихлопні гази транспорту сприяють утворенню парникового 

ефекту, який з часом може викликати глобальне потепління. 

Ще одна з важливих екологічних проблем – це підвищення ймовірності зникнення 

окремих видів флори та фауни. Такі види туристичних розваг як риболовля та мисливство 

завдають значної шкоди тваринному світу. Вони призводять до зменшення популяції окремих 

видів тварин , чи взагалі до їхнього повного зникнення . 

Різні заклади розміщення, харчування і розваг використовують дуже багато ресурсів 

(енегії , води). Вони сильно забруднюють повітрʼя і воду. Діяльність таких закладів часто 

повʼязана з надмірним використанням природних ресурсів та забрудненням води через 

відсутність досконалих систем очищення стоків. 

Проблема використання води . Її викорстовують у закладах харчування та розміщення 

для забезпечення нормального обслуговування та перебування там туристів. Дуже багато 

води потрібно для таких закладів , особливо на невеликих островах де ресурси прісної води є 

обмеженими. 

Деградація грунтів . Великий вплив на деградацію грунтів мають такі види туризму як 

пішохідний туризм і гірськолижний туризм . При підготовленні лижних трас відбуваються 

сильні зміни грунту , які є незворотними. 

Самі туристи теж несуть негативний вплив на природу. Це проявляється у 

витоптуванні стежок, зриванні рослин, ламанні гілок дерев . Це  сприяє знищенню різних 

цінних та рідкісних видів рослин . Вплив туристів на  тварин досягає великих масштабів, 

туристи часто дуже шумні чим непокоять тварин , та бувають випадки що вони навмисно 

знищують їхні домівки . 

Туристи часто залишають за собою велику кількість сміття, яке шкодить 

навколишньому середовищу. Різні обгортки, залишки їжі, поліетиленові пакети, які будуть 

розкладатися від 100 до 400 років та шкодити природі  і тваринам які там живуть. 

Часто в походах туристи розпалюють вогнище, щоб підігріти їжу чи просто щоб  

зігрітись, бувають випадки коли це вогнище було погано ними погашене і вогонь пішов 

дальше і стається пожежа. Внаслідок цього знищується рослинність та всі тварини які жили 

там. На превеликий жаль таке стається часто і ці пожежі важко погасити і знищується велика 

кількість природної території. 

Проблема впливу туризму на навколишнє середовище залишається дуже актуальною і 

потребує регулювання, підтримки та належного контролю з боку держави. Це питання 

регулюється цілою низкою нормативно-правових актів, серед яких можна виділити Закон 

України “Про туризм” від 18.11.2003 р., “Про охорону навколишнього природного 

середовища” від 25.06.1991 р., “Про місцеве самоврядування в Україні” від 9.04.1999 р. [2] 
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ВИННІ ТРЕНДИ В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ 

 

Вино це – напій отриманий шляхом повного або часткового алкогольного бродіння, 

попередньо роздавленого свіжого винограду або виноградного сусла. Кількість алкоголю 

внаслідок бродіння має складати не менше 8,5 % об.  

Для виробництва виноградних вин використовуються технічні (винні) сорти 

винограду, спирт-ректифікований екстра і в значно меншій кількості вищої очистки, для 

деяких – цукор і ароматичні настої. На якість вина, утворення його смакових і ароматичних 

властивостей впливають і якість сировини і технологія виробництва. Хімічний склад 

окремих складових частин виноградного грона за основними групами речовин неоднаковий, 

і це має вирішальне значення для формування майбутнього вина [1] 

Винні тренди в світі – це органічні, біодинамічні і натуральні вина. Так як 

виноградники піддаються навалі шкідників і хвороб, винороби все ж використовують 

препарати для захисту лози. Але лише строго регламентовані, ті, що містять природну мідь 

або сірку. При обробці лози і землі, при зборі врожаю також допускається використання 

техніки. Тому цей метод виробництва вина самий наближений до традиційного. Кожен 

винороб, який вибирає такий метод роботи, в обовʼязковому порядку повинен отримати 

відповідні сертифікати. 

У випадку з біодинамічним вином, це ціла філософія, заснована на вченні Рудольфа 

Штайнера, австрійського вченого і теософа. Він заклав основи цілого вчення, яке в тому 

числі включало і виробництво вина. При цьому методі використовується тільки ручна праця, 

природні добрива, спеціальні травʼяні відвари, які виноградар повинен виготовити особисто. 

Роботи на винограднику проводяться відповідно до фаз Місяця і біоритмів Землі, здоровʼя 

лози чуйно відстежується. 

Підйом автохтонних сортів Італії є продовженням пошуку цікавих вин за межами 

відомих італійських регіонів. Від Гарганегі до Неро д’Авола – по всій Італії не бракує 

автохтонних сортів. У кожній з 20 областей знайдеться кілька десятків місцевих сортів, іноді 

і більше. Одним з найуспішніших відкриттів стали білі вина з сорту Фіано – їх продаж в 2019 

році збільшилися на 63%. 

Зростатиме попит на ігристі вина. У світі все більше віддають перевагу креману, каві, 

шампанському та іншим винам. Більш того стали підвищуватися показники ігристих вин 

преміум-класу. Це свідчить про те, що люди почали пити більш свідомо.   

Зростає популярність рожевих вин, навіть на ринку США та Канади. Цей тренд обіцяє 

бути настільки сильним, що виробники просекко вже домоглися державного дозволу на 

виробництво рожевої версії культового італійського вина. 

Очікується велика активність у виновиробництві на експорт від ряду країн, в першу 

чергу Китаю. А ось Португалія буде активніше освоювати європейський ринок, займаючи 

все більше місця як на полицях магазинів, так і в винних картах. [2] 

В Україні варто чекати 5 основних винних трендів 

https://stezhky.org/stezhky/stalyj-turyzm/nebezpeky-turyzmu/
https://tourlib.net/statti%20_ukr/kubaj.htm
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1.Instagram-вино. Раніше на етикетках вина прагнули намалювати шато – це вселяє 

довіру. Тепер все частіше етикетки малюють імениті художники та дизайнери – яскраві, 

помітні, іноді навіть непристойні.  

Найчастіше за все яскраві етикетки – це Іспанія і Новий світ. США – взагалі країна, в 

якій продається найбільше вина у світі. І найбільше вина продає американська компанія E&J 

Gallo Barefoot. У них на логотипі намальований не виноград і не шато, а відбиток босої 

ступні яскравого кольору на білому фоні. До речі, вина з незвичайними етикетками зручні: 

якщо не пам’ятаєш назву, можеш запитати вино зі скелетом, з китом або з обличчям старого, 

або іншим зображенням. 

2. Натуральні вина. Всі прагнуть натуральності: органічне молоко, хліб на живій 

заквасці, крафт і натюр. Вино теж у тренді. Багато виноробів (хто в силу своєї філософії, хто 

з маркетингових міркувань) відмовилися від пестицидів, гербіцидів та інших хімічних 

складників. А ще знизили рівень сірки (її додають в усі вина для кращого зберігання).  

Один із проявів натурю – популярна зараз біодинаміка. Її винороби всіляко 

активізують різними (іноді дивними способами): закопують у виноградники роги, продукти 

життєдіяльності тварин, орієнтуються на місячний календар, енергію космосу і т. д. Хімії не 

використовують зовсім, рівень сірки ще нижче, ніж в органіки. 

3. Вино з тетра паку.  Скляна пляшка 0,75 – вже не єдиний вірний вибір. В Європі 

споживають вино з металевих банок, тетра паків або бег ін боксів. У Франції продажі вина в 

нетрадиційних пляшках збільшилися на чверть. Раніше всі боялися вин під металевою 

закруткою або силіконовим корком. Мовляв, це підробка або низькоякісне вино. Тепер 

відомо, що натуральний корок – це данина традиції, але вона збільшує вартість вина 

4. Божоле не нуво. Бургундські вина – це в першу чергу шаблі та Cot dʼOr: майже міфічні 

за вартістю вина, які можуть коштувати сотні доларів. Деякі рідкісні пляшки продаються на 

аукціонах дорожче картин і спорт карів. Всі вина Бургундії до 500 грн – нижчої якості. Але раз на 

рік, в четвертий тиждень листопада, всі згадують про божоле нуво (яке теж з Бургундії). Молоде 

вино –з яскравим ароматом банана і жуйки, яке пʼють тільки на честь свята. Божоле (не нуво) 

вабить через 2 причини: одне з кращих в категорії “ціна-якість” у Франції (коштує від 300 грн), 

дуже гастрономічне (добре поєднується з різною їжею). 

5. Нестандартні сорти. Головний тренд останніх 10 років у споживанні – менше, але 

краще. Кількість випитого знижується, а вартість підвищується. Тобто люди почали 

розбиратися, цінувати краще і пити його рідше. Це помітно відбилося на посадках 

винограду. У 90-му році топ 5 був такий: айрен, гарнача, ркацителі, султанія, требіяно. Через 

20 років: каберне, мерло, айрен, темпранільо, шардоне. 

Доступ до інформації, а головне – до великого асортименту винних магазинів, 

дозволяє людям куштувати та шукати щось нове. Наприклад, у WINETIME є три не 

популярних зірки: сорти грюнер, вранац, чарелло. 

Грюнер вельтлінер – його вибирають ті, хто любить совіньон блан і рислінг, але 

втомився від їх наполегливості. 

Вранац – чорногорська зірка, в яку ніхто не вірив.  

Чарелло – іспанський сорт, з якого роблять каву (ігристе). Але виробник Recaredo 

вірить у нього, як в зірку національного масштабу і робить тихе сухе вино. 

До речі, вино Miranius обʼєднує відразу 4 тренди: біодинаміка, етикетка, незвичайний 

сорт і полегшена пляшка, на яку витрачається менше енергії при виробництві та 

транспортуванні. [3] 
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ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ  

ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ТУРИЗМІ 

 
Туризм відіграє значну роль як в економіці країни, так і в житті кожної людини. І як 

всі успішні галузі він вимагає використання інновацій, тому стають актуальним віртуальні 

екскурсії, зумовлені: по-перше, потребами у більш цікавому й емоційно насиченому, 

сучасному поданні мистецької інформації; по-друге, бажанням знайомитись із культурою та 

мистецтвом різних країн, пізнавати пам’ятки культури різних регіонів світу; по-третє, 

збільшенням можливостей завдяки ІТ-технологіям підвищити інформаційний та культурний 

рівень сучасної людини та безпосередньо, осіб з інвалідністю. На задоволення цих потреб 

спрямовують свою освітню і просвітницьку діяльність і самі об’єкти екскурсійної діяльності, 

які постійно напрацьовують базу нових методів для різних аудиторій, акцент робиться для 

задоволнння потреб осіб з інвалідністю. 

Значна кількість фахівців туристичної індустрії впевнені, що розвиток віртуального 

туризму стане одним з напрямів туристичної індустрії. Віртуальні екскурсії в туристичній 

галузі слугують, передусім, засобами реклами і просування та доступності. Зокрема, 

важливість дослідження впливу цифровізації на розвиток сучасної туристичної індустрії 

зумовила увагу до даної проблеми іноземних і вітчизняних вчених, асаме: К. Верес [1], 

О. Коваленко [2], О. Сущенко [3] та інші. 

Слід зазначити, що саме віртуальні екскурсії імітують перебування усім категоріям 

екскурсантів на цих об’єктах, дають можливість перегляду всіх експозицій в будь-який 

зручний час і вирішують проблеми доступності, так як не кожен зможе відвідати особливо 

віддалені обʼєкти в силу тих чи інших обставин чи проблем зі здоров’ям. 

Віртуальні екскурсії формують музейну потребу – необхідність відвідувати музеї з 

метою самовдосконалення й відпочинку та музейну культуру як сукупність знань, умінь та 

навичок поведінки в музеї, сприйняття інформації, яку відображають музейні пам’ятки. 

Спектр застосування віртуальних турів досить широкий. Віртуальний тур дозволяє створити 

цілісне уявлення про готелі, наочно продемонструвавши всі їхні переваги та недоліки, не 

залишивши ніяких сумнівів безпосередньо, особи з інвалідністю.  

Завдяки віртуальним подорожам кожен, а особливо, особа з інвалідністю може 

відвідати будь-яку країну, будь-який куточок своєї країни, познайомитися з історичними 

пам’ятками, архітектурою, відвідати музей або виставку, що знаходиться в будь-якому місті 

світу. Таким чином, за допомогою віртуальних подорожей досягається принцип доступності, 

розширюється кругозір, відбувається стимулювання пізнавальної активності і формується 

позитивна мотивація до пізнання.  

Основними перевагами є: доступність ‒ можливість огляду визначних пам’яток всього 

світу без великих матеріальних і тимчасових витрат; можливість багаторазового перегляду 

екскурсій і опису обʼєктів в будь який час; отримання вражень – за допомогою екскурсії 

створюється ефект присутності, у користувача є можливість оглядати приміщення; 

можливість бути всередині картинки – важливо подивитися на екрані, а потім поїхати і 

побачити наживо; практичність для сайту і туристичного підприємства – витрати на 

виготовлення та розміщення віртуальної екскурсії не вимагають великих вкладень, але дають 

великий ефект при успішній рекламі; отримання широкого спектру інформації – статті з 

детальним описом послуг, що надаються, безумовно, гарні, однак, не дають можливості 

подивитися, як все виглядає в реальності; можливість взаємодії з відвідувачами без 
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посередників яскравою технологією візуалізації, яка дозволить дуже швидко, без участі 

людського ресурсу познайомити всіх відвідувачів сайту з наочно представленою 

інформацією [3].  

Основними недоліками віртуальних екскурсій, насамперед, є неможливість поставити 

запитання в режимі реального часу; залежність від творців – неможливо побачити те, що не 

включено в екскурсію; обмеженість вражень як один з основних недоліків.  

Таким чином, з огляду на все вищесказане, можна зробити висновок про те, що 

віртуальні екскурсії мають великий потенціал, ще не до кінця оцінений в Україні. Вони 

мають свої переваги, можуть бути особливо затребуваними для осіб з інвалідністю та можуть 

бути хорошим засобом реклами для музею та сприяють розвитку туристичного попиту, а 

віртуальний туризм став інноваційним засобом реклами національного туристичного 

продукту та презентації туристичного потенціалу.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВІДРОДЖЕННЯ ЗАМКІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

 

Відродження замкового туризму на теренах нашої країни є безумовно важливим. І ось 

чому: вивчаючи пам’ятки історії й культури людина автоматично вивчає історію свого 

народу, окрім того, ця галузь туризму є і буде дуже прибутковою. Багато туристів з України 

та й навіть з інших країн точно захочуть зупинитись у готелі, що раніше був замком або ж 

повечеряти в палаці. Людям завжди хочеться відчути, як раніше жили люди в замках та 

палацах, що вони робили і які в них були звичаї. Тому використання замків Західного 

регіону України є “золотою жилою” для сфери туризму України. 

Найбільше пам’яток фортифікаційних і палацових споруд збереглись саме в 

західному регіоні України. Деякі з них відкриті для відвідувачів у вигляді музеїв. 

Популярний замковий тур України – “Золота підкова Львівщини” – є найприбутковішим, 

проте у ньому лише кілька замків, що найкраще збереглись. Багато інших замків 

перебувають у напівзруйнованому стані або в стані руйнації. А ті, які у свій час отримали 

кошти для реставрації, сьогодні “заморожені” внаслідок кризи. 

Основними причинами занедбаності замків України є: 

- фінансування розвитку матеріально-технічної бази здійснюється за принципом 

залишку, тому кошти надходять у невеликих обсягах; 

- деяка байдужість місцевого населення до історико-культурних цінностей; 

- проблема функціонального змісту пам’ятки (тобто деякі пам’ятки використовують 

явно не за призначенням і не завжди є зрозумілим використання потенційно 

відреставрованих споруд); 

- недосконалі форми державної охорони архітектурно-історичних об’єктів, часто 

нераціональне використання твердинь; 
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- відновлення тієї чи іншої пам’ятки не є гарантією її збереження (в разі 

нераціонального використання або відсутності фінансування споруда знову може занепасти); 

- не підтримуються ґрунтовні наукові дослідження замків та фортець; 

- гостра потреба проведення реставраційно-консерваційних робіт, впорядкування 

навколишніх природних ландшафтів; 

- атракційна непривабливість, тобто навіть реставрація і відновлення пам’ятки не є 

гарантією того, що вона буде включена в туристичні маршрути; 

- недостатня інформованість людей стосовно рекреаційно-туристичного потенціалу 

замків і фортець; 

- слабкий розвиток рекреаційно-туристичної інфраструктури, зокрема транспортних 

сполучень [1]. 

Проте всі ці проблеми можна побороти. Найкращими претендентами на відновлення є: 

1. Тараканівський форт. Напрочуд гарна фортифікаційна атракція знаходиться біля с. 

Тараканів Дубенського району обіч траси “Київ – Рівне – Львів”. Форт зберігся, не зважаючи 

на те, через які події він пройшов, і за умови залучення інвестицій здатний перетворитися на 

неймовірний готель з тематичним музеєм, адже точка розташування дуже вдала - 

найпопулярніша автострада країни. 

2. Тустань – це середньовічна наскельна фортеця-град і митниця. Тустань була 

оборонним та адміністративним центром, а також митним пунктом на соляному шляху, що 

вів з Дрогобича на Закарпаття і до Західної Європи. Однак зараз там залишився лише 

могутній скельний масив. Тепер же це місце можна оголосити скансеном – музеєм просто 

неба, де також можна проводити різні анімаційні та етнічні фестивалі. 

3. Невицький замок, що знаходиться північніше Ужгорода. Існує проєкт реставрації 

цього замку й перетворення його на міжнародний туристичний готельно-розважальний 

комплекс. Планується відкрити музейну експозицію, манеж, кузню зброярню та інші 

ремісничі майстерні, в яких сувеніри виготовлялися б на замовлення туристів просто у них 

на очах. 

Отже, замкові та палацові комплекси мають один з найнижчих рівнів використання в 

Україні, оскільки значна їх частина, маючи важливе значення в історії країни, розвиткові 

архітектурно-будівельних традицій, нині не використовується сповна, залишаючись у 

невідомості для туристів. Тобто відбудова цих фортифікацій і розміщення в них експозицій, 

проведення ефективної рекламної кампанії та різноманітних етнофестивалів сприятиме 

пожвавленню туристичного руху на Західній Україні. 
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НОВІ ПЕРЕШКОДИ У ТУРИЗМІ 

 

2020 та 2021 роки були, щонайменше, складними для туристичної індустрії. Пандемія 

коронавірусу призвела до величезних втрат у всьому світі. Усі надії звернулися на 2022 рік – 
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оскільки обмеження, пов’язані з пандемією, почали пом’якшуватися, здавалося, що галузь 

відновиться. Потім 24 лютого 2022 року виникла нова перешкода. 

Війна  стала заміною пандемії як перешкода для відпустки в Європі. Туристи уникають 

поїздок до Центральної та Східної Європи, особливо до країн, що межують з Україною. Кількість 

туристів у Центральній та Східній Європі, як і в інших країнах світу, за останні два роки значно 

скоротилася через пандемію. Але у випадку з сусідами України також відіграє роль геополітична 

напруженість. Туризм в регіоні гальмується роками, тому що конфлікт в Україні назріває вже 

давно, і аналітики знали,  що в якийсь момент буде великий удар. 

Якщо подивитися на популярні серед туристів дві прикордонні з Україною країни – 

Угорщину та Польщу, то можна помітити вплив пандемії COVID-19 на подорожі. За даними 

європейського статистичного офісу Eurostat, близько 900 тис. туристів приїхали до Угорщини та 

Польщі в літні місяці 2019 року. У 2020 році країна прийняла приблизно одну третину 

попереднього року, тоді як 2021 рік також був не успішним. Ті, хто прибув, були переважно з 

Європи. 

Потім настав початок 2022 року, коли було знято обмеження на пандемію. Але з 

війною в Україні почалася невизначеність. Конрад Гулдон, голова Польського туристичного 

офісу, не бачить жодних наслідків кризи для відвідувачів у Польщі. Хоча біженці з України 

також розміщуються в готелях та пансіонатах, “це не впливає на курорти, які зазвичай 

бронюють німецькі чи інші іноземні туристи. Крім того, популярні регіони відпочинку не 

мають спільного кордону з Україною: це узбережжя Балтійського моря, гори Крконоше та 

долина Гіршберг. Відпочинок у Польщі – наприклад, у мальовничому старому місті Гданськ 

на березі Балтійського моря – залишається можливим майже без обмежень. 

Міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек розповів про 

можливості туристичної індустрії на Міжнародній туристичній біржі (Internationale 

Tourismus-Börse Berlin), найбільшій у світі туристичній виставці, яка проводиться в 

цифровому форматі в Берліні 10 березня. Хабек сказав, що “немає кращої противаги війні, 

ніж туризм”, і додав, що люди можуть отримати новий досвід і навіть завести дружбу під час 

своїх подорожей. 

Міністерство закордонних справ Німеччини, наприклад, не робило попередження про 

обмеження подорожей, хоча  потоки біженців можуть призвести до обмежень у певних 

районах країни. 

Окрім пандемії та війни, є ще й третій виклик: зростання цін на сировину. Це також 

може зробити подорожі дорожчими. Поїздки з Північної Європи до Іспанії, Італії та 

Південної Греції, швидше за все, постраждають, повідомила найбільша у світі туристична 

група TUI. Ціни на енергоносії в Італії зросли за останні місяці, що занепокоїло готельних 

операторів. Водії вантажівок в Іспанії страйкують більше 10 днів, що спричиняє спорадичну 

нестачу їжі та товарів. За даними Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних 

Націй, готелі та ресторани намагаються знайти доступні заміни для таких ключових товарів, 

як пшениця та соняшникова олія, з яких від 75 до 80 відсотків світових поставок надходить з 

Росії та України. 

Багато європейських країн, такі як Іспанія, Греція, Італія та Хорватія, які сильно 

залежать від туризму, сподівалися розпочати сезон подорожей раніше, щоб компенсувати 

втрачений прибуток від пандемії, проте зараз ця перспектива виглядає малоймовірною. 

Наразі найбільше постраждали напрямки поблизу України, включаючи Польщу, Болгарію, 

Хорватію, Естонію та Угорщину, де, за даними ForwardKeys, кількість замовлень 

скоротилася від 30 до 50 відсотків. Багато туристичних операторів у цих країнах 

намагаються допомогти біженцям, які тікають від російських військ, та не в змозі уявити, 

який вплив війна може мати на їхні засоби до існування.  За словами Хав’єра Гарсія Куенка, 

віце-президент Magic Costa Blanca Hotels, проблема залишається у вартості, навіть при 

намаганнях заміни  дефіцитних продуктів, таких як соняшникова олія, на оливкову тощо.  

Останнім часом, хоч туризм отримав значний розвиток і став масовим явищем 

міжнародного масштабу, він стикнувся з новою проблемою. Вторгнення росії в Україну 
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ставить нові виклики для економічного середовища світу. Американські та азіатські вихідні 

туристичні ринки, які тільки почали своє існування, можуть стати жертвами низького 

розвитку індустрії туризму. Закриття українського та російського повітряного простору 

спричиняє необхідність зміни маршруту подорожей чи перевезення вантажу між Європою та 

Азією, що призводить до вищих витрат та триваліших рейсів. У 2020 році на Україну та 

росію припадало близько 2-3% глобальних витрат на міжнародний туризм, тому, якщо 

конфлікт між країнами затягнеться, то приблизно 14 млрд доларів США від глобальних 

туристичних надходжень будуть втрачені [2]. Вирішення даної ситуації є важливим для 

сусідніх країн, а також європейських морських напрямків. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Україну відвідувало більше ніж 20 мільйонів іноземців щороку (23 мільйони у 2012 

р.), але починаючи з 2014 року це число впало до приблизно 10 мільйонів щорічно. До 

початку війни на Донбасі Україна посідала 8 місце в Європі за кількістю туристів, згідно з 

оцінкою Всесвітньої туристичної організації (UNWTO). 

В Україні є безліч туристичних атракцій: гірські масиви, сприятливі для зимових 

видів спорту, хайкінгу та кемпінгу; узбережжя Чорного моря як популярна літня дестинація, 

природні заповідники з різними видами екосистем, церкви, замки та інші архітектурні 

пам’ятки, різні точки активного відпочинку. Крим, невеликий власний “материк”, був 

популярним місцем відпочинку туристів, але після анексії росії в 2014 році кількість 

відвідувачів значно скоротилася, що вдарило по туризму в регіоні та в Україні в цілому. 

Після цих важких для країни подій, туризм повільно приходив до ладу. Інші міста перейняли 

на себе зрісший попит на туристичні послуги, що було поштовхом для розвитку туризму в 

цілих регіонах. Так, добре відомі туристам Карпати, портове місто Одеса, старовинне місто 

Львів на Заході, та звичайно столиця України – Київ – стали стабільно розвивати галузь 

туризму та індустрії гостинності. Такий стабільний розвиток спостерігався до 2019 року, а 

потім світ зіштовхнувся з небаченою до цього часу пандемією коронавірусу COVID-19. 

Звичайно, галузь туризму постраждала від цього першою і була за крок до колапсу. 

Знадобилося багато часу, аби оговтатися і пристосуватися до нових умов, та врешті решт, 

туризм почав відновлюватися. 

Але 24 лютого 2022 року все докорінно змінилося і про минулі плани розвитку 

довелось забути. Для майже третини усієї країни заплановані відпустки змінилися 

вимушеним переселенням, а для більше ніж 5 мільйонів українців – виїздом за кордон. 

Але коли війна закінчиться, які перспективи розвитку чекають на нас, коли вже весь 

світ дізнався про Україну і хто такі українці? 

Усі розуміють, що це буде довгий шлях, відбудувати країну – справа не із легких. Але 

цього разу на нашому боці увесь цивілізований світ, що гарантує стабільне надходження 

інвестицій. До прикладу, ще 17 березня 2022 р. міністр культури Італії Даріо Франческіні 

написав у своєму Твіттері, що Італійський уряд готовий відбудувати, знищений російською 



199 
 

бомбою Драматичний театр у Маріуполі. Днем пізніше, прем’єр-міністр Греції Кіріакос 

Міцотакіс теж заявив про підтримку Україні: “Греція готова відбудувати пологовий будинок 

у Маріуполі...”. І це лише 2 таких приклади, а їх є десятки, не кажучи вже про глобальну 

фінансову підтримку з боку Заходу. Європейський союз збирається оплатити більшу частину 

витрат на відновлення України після війни. Витрати досягнуть сотень мільярдів євро 

упродовж десятиліть. Один із фахівців, який погодився взяти участь у реконструкції Харкова 

після війни – британський архітектор і дизайнер Норман Роберт Фостер – лауреат 

Імператорської премії, визнаний ключовою фігурою сучасної архітектури у Великобританії 

[1]. Архітектурна палата Національної спілки архітекторів України, запевнила, що більше 

ніхто не буде будувати “совкових” коробок. Нова архітектура України буде сучасною, 

європейською, заснованою на наших традиціях, забудова буде здійснюватися за сучасними 

стандартами світової архітектури. “Без шлейфу поганого смаку, який тягнувся з радянських 

часів і тягнув нас в так званий “рускій мір”, – зазначили в Архітектурній палаті. Такі зміни в 

країні не тільки повернуть наших людей з-за кордону в свої рідні міста, а і в рази збільшать 

їх туристичний потенціал. 

Також на нас чекає сплеск інвестицій та бізнес-туризму. Туризм – один з 

найпростіших і швидких способів залучити іноземні кошти в економіку України, – вважає 

Марʼяна Олеськів, очільниця Державного агентства розвитку туризму [2]. Гасло “Stand With 

Ukraine”, яке для всього світу стало закликом про допомогу біженцям, важливо далі 

трансформувати в заклик відвідати і допомогти для того, щоб країна відновлювалася. У 

даний час ведеться розробка концепцій для залучення в країну великого туристичного 

бізнесу. “Концепцією передбачено зниження певних податків, можливості спеціальних 

кредитів для забезпечення інфраструктурних можливостей. Також передбачена маркетингова 

й інвестиційна підтримка, коли проєкт розвивається в комплексі як курортна зона або 

туристичний маршрут”, – зазначили у відомстві. 

Як важко би не було про це говорити, але варто усвідомлювати, що відтепер в Україні 

побільшало місць для темного, скорботного і танатотуризму [3]. На початку актуальними 

будуть маршрути, пов’язані з війною і знаковими післявоєнними локаціями. Це те, що 

стосуватиметься пізнавального туризму – відвідати і побачити своїми очима Ірпінь, Бучу, 

Гостомель і всю Київську область. Ці міста назавжди залишаться нагадуванням наступним 

поколінням, як Аушвіц чи Бабин Яр. 

Перемогою України на Євро баченні-2022 було ознаменовано ще одну велику 

туристичну подію. Будемо сподіватися, що конкурс буде проведений у вільній Україні вже 

наступного року, що стане поштовхом для відновлення та подальшого розвитку 

національного туристичного ринку. 
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збіглося з важкої кризової ситуацією як у ній самій, так і в Україні. Це означає, що вихід 

туризму з кризи проходитиме на тлі розробки та становлення стратегічної моделі управління 

галуззю, включаючи створення цілої низки нормативних механізмів та методологічних 

інструментів управління. Загальні вимоги до моделі:  

- цільова спрямованість – соціальна відповідальність за здоровʼя людини; • 

- наявність специфічної нормативно-правової бази туристичної галузі та коригування 

нормативно-правових систем повʼязаних з нею галузей, оскільки чинні закони економіки 

матеріальних галузей далеко не адекватні нормам управління туризмом – так само, як не всі 

закони та нормативи охорони здоровʼя відповідають процесам у системі лікувального та 

оздоровчого туризму;  

- орієнтованість на підхід “з погляду соціо-еколого-економічних індикаторів, які 

допомагають зважити і надалі збалансувати ризики та вигоди всіх трьох вимірів з точки зору 

довгострокових цілей, що стоять перед країною в цілому”. [1].  

Історично Україна є країною переважно внутрішнього туризму з пріоритетом 

санаторно-курортного лікування, включеним до туристської галузі як одна з головних 

підсистем. Наявність потужного санаторно-курортного комплексу (СКК), що створювався 

багато років на базі найбагатших унікальних природних ресурсів, та офіційне визнання 

здоровʼя показником національної безпеки України припускають, що фактор збереження 

здоровʼя стане основним при розробці моделі розвитку внутрішнього туризму, заохочуючи 

та розвиток вʼїзного туризму. Проте аналіз проблем санаторно-курортного комплексу 

показує, що повноцінно і ефективно виконувати свої завдання він зможе тільки після 

комплексної перебудови всієї санаторно-курортної системи. Треба створювати інститут 

санаторно-курортної галузі як найважливіший стратегічний сектор внутрішнього та вʼїзного 

туризму. “Необхідна по-сучасному організована система, готова тримати під контролем 

здоровʼя всіх громадян країни і відповідати за його відновлення. Ця система повинна мати 

необхідні потужності, розміщувати свої організації в доступних для населення районах, 

включати необхідні напрями санаторно-курортного лікування, використовувати нові 

здоров’язберігаючі технології та інструменти лікування, залучати висококваліфіковані 

медичні кадри” [2]. Потрібна соціально-відповідальна державна політика, що забезпечує 

доступність лікувального туризму кожному.  

Нерівномірність просторового розвитку території України, різний ступінь їх вивчення 

та освоєння, нерівномірний соціально-економічний розвиток обумовлюють складність 

управління туризмом і вимагають неоднозначних стратегічних підходів до його розвитку, 

заснованих на адекватній оцінці реальних позицій щодо пропозиції (природної, історичної, 

культурного туристського потенціалу) та попиту. Внутрішній та вʼїзний туризм склався та 

розвивався у вигляді регіональної та міжрегіональної форм. Основна маса організацій СКК, 

готелів і готелів традиційно розташована на територіях головних курортних зон країни, 

розвиток і фінансування яких визначені в стратегічних документах держави як головні 

пріоритетні напрямки розвитку туризму. Належної уваги до розширення географії 

туристської сфери у цих документах немає. Тому величезний пласт потенціалу галузі 

залишається недоступним. Важливо спочатку оцінити стан усіх регіонів і подивитися, де є 

потенціал, але поки що немає турпотоку або де намічається попит, але не вистачає 

домінанти, щоб звʼязати між собою” [3]. 

У регіонах розуміють значення внутрішнього туризму як драйвера регіональної 

економіки. Проте за скромних інвестиційних можливостей регіону швидке економічне 

зростання за рахунок зростання промислового сектора нереальний, а за рахунок ефективних 

інвестицій у туризм невеликий ефект для економічного зростання можна отримати досить 

швидко. Проблема полягає у дефіциті грошей та компетентних кадрів, здатних приймати 

рішення у цій сфері. Завдання просторового розвитку туризму як важлива державна 

проблема повинна вирішуватися в рамках Стратегії розвитку туризму та курортів на період 

до 2026 року [4]. Вона передбачає реорганізацію економічного простору України за рахунок 

формування та розвитку перспективних центрів економічного зростання, розкриття 

https://tourlib.net/books_ukr/melnychenko.htm
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економічного потенціалу різних типів територій, розвитку людського капіталу. Це дозволить 

зняти інфраструктурні обмеження у розвитку регіонів, що дуже важливо задля розширення 

географії внутрішнього туризму. Міжрегіональне взаємодія, значення якого позначено у 

межах реалізації цілей сталого розвитку (ЦСР), має стати основним напрямом розвитку 

регіонального туризму. Це вигідно економічно, так як дає можливість раціонально 

мобілізувати ресурси, використовувати кадри фахівців, полегшити контроль екологічних 

параметрів, реалізовувати більші інноваційні проекти, у тому числі будівництво 

транспортної та інженерної інфраструктури, оптимізувати організацію та управління 

туристськими потоками. Такий підхід сприятиме створенню великих санаторно-туристських 

дестинацій, які запропонують комплексний продукт, що забезпечить і лікування, і 

культурно-пізнавальний відпочинок, поєднаний з подорожами в рамках обʼєднаних регіонів, 

і відпочинок з дітьми. Один із варіантів міжрегіонального туризму – прикордонний туризм, 

коли на кордоні областей одна із них, яка має необхідні природні ресурси для створення 

курорту, але слабкий економічний розвиток, обʼєднується з сусідами, щоб зробити це 

сумісно. Це дає більшості областям “можливість вийти на якісно новий рівень з точки зору 

розвитку інфраструктури, збереження та просування унікальних звичаїв та культурних 

особливостей, саме за рахунок перезапуску внутрішнього туризму та перерозподілу 

турпотоків” [5].  

В організації міжрегіональної взаємодії велику допомогу можуть надавати різні 

громадські асоціації, які беруть на себе ініціативи щодо формування міжрегіональних 

проектів, вирішуючи проблеми співпраці регіонів, просування територій та залучення 

потоків туристів. На думку регіональних експертів, проблема просторового розвитку 

туризму потребує інституціоналізації. Було б правильно, наприклад, створити єдиний 

центральний офіс міжрегіонального розвитку, який відіграватиме роль майданчика для 

діалогу держави та індустрії гостинності регіонів. Потрібні міжрегіональні центри 

компетенцій. Їхні основні завдання: компетентна експертиза інвестиційних проектів, 

формування міжрегіональних проектів та команд, надання допомоги регіонам у підготовці та 

підборі кадрів, розробці стратегій, підборі інвесторів, допомога у створенні єдиного 

інформаційного простору, організація обміну досвідом, розробка рекламно-інформаційних 

заходів щодо просування турпродукту та ін. Поки ринок індустрії гостинності ще не 

сформувався, допомога держави через такі офіси у фінансуванні або софінансуванні 

будівництва забезпечує інфраструктури для малого і середнього підприємництва вкрай 

необхідна. Важливо створити платоспроможний попит, тоді бізнес сам прийде у галузь. Тим 

часом категорія “міжрегіональний туристський проект” у сучасному правовому полі носить 

дуже абстрактний характер і вимагає додаткового нормативно-правового забезпечення, де 

більш детально були б розкриті організаційні, економічні та функціональні особливості 

реалізації даного напряму проектної туристської діяльності в умовах регіонів і областей 

України [4]. Одна з значущих проблем управління міжрегіональним туризмом – відсутність 

критеріїв оцінки, що орієнтують на взаємну співпрацю і допомогу. “В ідеалі повинна 

будуватися єдина система показників, яка балансує доходи та витрати різних стейкхолдерів 

на різних рівнях, при чіткому пріоритеті довгострокових стратегічних цілей” [4]. Подальші 

шляхи розвитку галузі покликаний визначити та стимулювати Національний проект “Туризм 

та індустрія гостинності”. Яким хочемо бачити туризм? Доступність вибору виду та місця 

відпочинку (подорож або лікування) для кожної людини; сучасні методи відновлювальної 

медицини та інноваційне обладнання; сучасна інфраструктура туристських дестинацій; чиста 

екологія, включаючи навколишню інфраструктуру та транспорт; екологічно чисті продукти 

та навколишні предмети; законодавство, що охороняє повітря, флору і фауну, земні та лісові 

угіддя; фінансової доступності. У створенні цього мають брати участь майже всі галузі 

економіки. Важливо, щоб галузь туризму була у їх стратегічних планах сталого розвитку [2]. 

Можна виокремити види туризму, а конкретно міжнародний туризм – подорож в іншу 

країну, або іноземний туризм. Цей вид туризм поділяється на в’їзний та виїзний. Виїзний вид 

міжнародного туризму – це поїздка або подорож людей, що постійно проживають в одній 
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країні, в іншу країну. В’їзний туризм – це подорож за межі країни постійного проживання. 

Одним із пріоритетних видів туризму залишається в’їзний туризм як вагомий чинник для 

поповнення державного бюджету та створення додаткових робочих місць. Розвиток в’їзного 

туризму є не лише джерелом грошових надходжень в економічну систему країни, а й 

допомагає активізації відносин між країнами туристичного процесу. Прибутковою галузь 

туризму можна вважати тоді, коли потоки в’їзного туризму втричі перевищують обсяги 

виїзного. В’їзний туризм є однією з форм міжнародного туризму. Необхідно зазначити, що 

в’їзний туризм – це подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають на її 

території [5]. Щоб підвищити ефективність туристичної сфери економічного напряму, 

необхідно поліпшити механізми регулювання господарської діяльності та створити умови 

для інвестиційної активності за допомогою формування нового підходу до стратегії розвитку 

національного туристичного комплексу та системи управління туристичними процесами як 

на державному, так і на регіональному рівнях [4]. 

Досвід країн показує нам, що безпосередній розвиток туризму залежить від того, 

наскільки він користується підтримкою держави. Будь-яка держава, щоб отримати дохід від 

туристичної індустрії, повинна вкладати кошти на вивчення та дослідження своєї території, 

для оцінки туристичного потенціалу, підготовки програми туристичного бізнесу, проектів 

інфраструктури курортів і державних туристичних центрів, а також в інформаційне 

забезпечення та рекламу. Туристична галузь є одним із пріоритетних напрямів розвитку 

держави. Про це свідчать динамічність, висока прибутковість, великий позитивний 

соціально-економічний та культурний вплив туризму на розвиток країн. В багатьох країнах 

світу туризм є однією з найбільш пріоритетних галузей, внесок у валовий національний дохід 

яких складає 20-45%, а надходження від іноземного туризму є основним джерелом 

отримання валюти [3]. Отже галузь туризму не тільки приносить значну частину прибутку до 

бюджету туристично-розвинутих держав, а й є надзвичайно перспективною і безсумнівно 

може стати одним з головних джерел надходжень до держбюджету нашої країни. 
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ФОРМУВАННЯ БЕЗБАРʼЄРНОГО СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: 

КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ УСПІХУ 

 
Потреби в безбарʼєрному середовищі відчувають всі громадяни, але найбільш гостро 

потребують цього люди з обмеженими можливостями. Тому основна увага зосереджена на 

врахуванні вимог, щодо доступності для осіб з інвалідністю. Створення безбар’єрного 

середовища для таких груп населення є надзвичайно необхідним. Таким чином, барʼєри 

https://www.tourism.gov.ua/blog
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можна визначити як ті перешкоди, які виникають під час участі чи спроби взяти участь у 

туристичному досвіді. Умовно ці барʼєри можна розділити на внутрішні, екологічні та 

комунікативні.  

Внутрішні бар’єри є результатом власних рівнів фізичного, когнітивного або 

психологічного функціонування людини [2, с. 37]. Ці барʼєри можуть бути безпосередньо 

пов’язані з особливістю інвалідності особистості, але вони також можуть бути повʼязані з 

відсутністю знань про туристичні можливості, фізичною та психологічною залежністю від 

вихователів. Екологічні барʼєри є зовнішніми для особи з інвалідністю та включають в себе 

ставлення до людей з обмеженими можливостями, архітектури, екологічних особливостей, 

транспортування, економічних елементів, правил і нормативних актів та барʼєри 

бездіяльності. Комунікативні барʼєри виникають внаслідок взаємодії окремих осіб та їх 

соціальних середовищ. 

Загалом, основними завданнями для безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю 

є розробка рішень, що враховують психологічні і фізичні звʼязки особи з інвалідністю з 

навколишнім простором, що включає в себе візуальне сприйняття елементів інтер’єру 

приміщення, функціональність і зручність здійснення процесів життєдіяльності, можливість 

гармонійно здійснювати необхідну соціальну взаємодію між іншими мешканцями 

приміщення. Доцільним буде визначити умови формування доступного простору за 

допомогою елементів, що формують безбар’єрний простір (табл. 1). 

Таблиця 1 

Вимоги до елементів, що формують безбар’єрне середовища [2, с. 12] 

 
Назва елементу Вимоги 

Інформативніть Інформація повинна надаватися в візуальному і аудіо форматі. Системи бронювання 

повинні мати всю необхідну інформацію про ступінь доступності зручностей і 

послуг, які пропонуються людям з інвалідністю, щоб полегшити їм процес вибору і 

бронювання.  

Транспорт Доступ до транспортних засобів повинен бути максимально простим, а допомога 

асистентів – доступною при необхідності.  

Проживання Засоби розміщення повинні мати у своєму розпорядженні достатню кількість 

номерів для людей з інвалідністю, якими вони зможуть скористатися без сторонньої 

допомоги. Номери повинні бути спроектовані таким чином, щоб людина з 

інвалідністю могла вільно переміщатися всередині, користуватися зручностями та 

послугами, а також засобами звʼязку. 

Харчування Поблизу від місць проживання має бути достатня кількість ресторанів, кафе і барів з 

доступними умовами, які включають доступність входу в приміщення, дизайн 

меблів з урахуванням доступності осіб з інвалідністю.  

Обʼєкти 

культури 

Адміністратори музеїв та інших обʼєктів, що становлять історичну, культурну або 

релігійну цінність, які відкриті для відвідування, повинні забезпечити доступність 

об’єкта для відвідувачів з інвалідністю, в тому числі за допомогою підйомників і 

пандусів, де це необхідно. В театрах і кінотеатрах необхідно передбачити спеціальні 

місця або зони для розміщення гостей, що користуються візками, а також спеціальні 

навушники або індукційні петлі для людей з проблемами слуху. 

Екскурсії Екскурсійні автобуси повинні бути оснащені всім необхідним для обслуговування 

людей з інвалідністю, також під час екскурсій інформація повинна надаватися в 

аудіо і відео форматах, а також в інших формах, які підходять людям з порушенням 

зору і слуху. По можливості, організатори туру повинні наймати перекладача 

жестової мови для людей з проблемами слуху та надавати друковані матеріали з 

інформацією про відвідувані об’єктах. 

Персонал Терпіння найбільшою мірою стане в нагоді персоналу, що працює з гостем з 

особливими потребами. У посадовій інструкції швейцара, офіціанта, покоївки 

включений пункт про допомогу людям з обмеженими можливостями. Існують 

загальні правила етикету при спілкуванні з людьми з обмеженими фізичними 

можливостями, якими можуть скористатися працівники організацій, що надають 

послуги населенню, в залежності від конкретної ситуації. 
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Отже, загальні основи та реалії створення безбар’єрного середовища є досить 

актуальним питанням державної політики будь якої країни. Проаналізувавши напрями 

роботи стосовно створення безбар’єрного середовища стало відомо, що багато аспектів 

потрібно розвивати, удосконалювати. Також варто, зазначити що залучення осіб з 

інвалідністю до розробки заходів з усунення бар’єрів в першу чергу допоможе їм подолати 

свої особисті бар’єри. Потім з власного досвіду надаватимуть доцільні рекомендації з 

розробки тих чи інших заходів, що прискорить процес та мінімізує прояви негативних 

наслідків. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ У СВІТІ ПІД ЧАС 

ПАНДЕМІЇ COVID-19 
 

Пандемія коронавірусу – це одне з найбільших випробувань, з яким зіткнувся світ із 

часів Другої світової війни. Вона охопила більшість  держав, спричинила глобальну кризу та 

завдала значного удару багатьом галузям економіки, але найсильніше були порушені сфери 

гостинності й туризму, оскільки саме ці галузі є одні з найбільш залежних від зовнішніх 

чинників. Через невизначеність умов роботи відбулись суттєві зміни у функціонуванні 

суб’єктів туристичної діяльності. Обмеження на пересування та карантин поставили під 

загрозу понад 75 млн. робочих місць у всьому світі, також суттєво зменшилась кількість 

міжнародних прибуттів туристів у всіх країнах. Враховуючи, що зараз панує ера глобалізації, 

туризм сприяє економічному розвитку країн, а внаслідок пандемії усі економіки світу 

відчули рекордне падіння обсягів ВВП у другому кварталі 2020 року, яке стало значнішим, 

ніж було під час світової економічної кризи 2008 року. Хоч у сучасних умовах економічного 

простору науковці лише поглиблюють дослідження впливу пандемії на туристичний бізнес, 

вже було виявлено, що внаслідок пандемії показники туристичної діяльності значно 

скоротилися, а туристична галузь зазнала величезних матеріальних втрат. 

Світова криза в секторі туризму не оминула й Україну. Хоч наші громадяни й звикли 

до того, що будь-які економічні кризи лише опосередковано торкаються туристичного 

сектору й він стало розвивається, однак не в теперішній ситуації. Уже зараз за неточними 

даними внаслідок пандемії українська туристична індустрія втратила приблизно 1,5 млрд. 

доларів США, а російська агресія значно погіршила ситуацію, фактично призупинивши 

функціонування туристичної галузі в Україні. 

Для підтримки підприємств туристичної галузі під час пандемії українським урядом 

були впроваджені певні заходи, серед яких – звільнення постачальників туристичних послуг 

від сплати ПДВ, податку на прибуток і єдиного соціального внеску, земельного податку та 

податку на нежилий фонд нерухомості; скасовано сплату туристичного збору до кінця 2020 

р. та звільнено від оподаткування при сплаті оренди та землекористування орендарів 

державної та громадської власності 

https://doi.org/10.36477/2522-1205-2020-61-01
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Основною проблемою, через яку найбільше постраждала галузь туризму є обмеження 

пересування. За півроку пандемії більш 190 країн мають захворілих на вірус, тому держави 

вжили жорстких заходів щодо обмеження перетину кордонів. За перше півріччя кількість 

міжнародних відвідувань впало на 65%, за друге – до 78%. Ця статистика залежала від 

поширення вірусу та діючих обмежень на пересування. Скорочення туристичних відвідувань 

спостерігається за всіма регіонами світу (рис.1): 

 
Рис. 1. Падіння туристичних відвідувань, % 

 

Через світові масштаби пандемії країни змушені були об’єднуватись заради спільної 

мети та кооперувати свої зусилля, проте, у першу чергу вони зосереджувалися на досягненні 

внутрішньої стабільності. Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми була і є вакцинація, що 

виступає своєрідним міжнародним стандартом. Однак вакцинація потребує багато часу та 

коштів, окрім цього, великий відсоток людей взагалі не планує вакцинуватися. Найчастіше 

це простежується у країнах з низьким рівнем довіри до влади. У такій ситуації все частіше 

набуває популярності концепція внутрішнього туризму. 

На сьогодні людство поділене на два класи: вакциновані та не вакциновані. Згідно 

цього розподілу другий клас населення обмежений у користуванні туристичними послугами, 

що призведе до зменшення кількості відвідувачів та скорочення робочих місць у туризмі і 

гостинності.  

Значно зачепила криза і сектор культурно-пізнавального туризму, адже практично всі 

музеї, тематичні парки та інші культурні об’єкти були зачиненими або обмеженими для 

відвідування. Окремі підприємства культурно-пізнавального туризму, намагаючись йти в 

ногу з технологіями, влаштовували віртуальні екскурсії, однак цього виявилось недостатньо, 

щоб стримати падіння на ринку, бо у цій сфері люди прагнуть все таки справжніх вражень.  

Таким чином, можна зробити висновок, що пандемія COVID-19 має вагомий 

негативний вплив на розвиток міжнародного туризму у світі. Через це туристичний бізнес 

змушений був вийти із “зони комфорту” та впроваджувати інноваційні шляхи розвитку для 

відновлення галузі.  
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СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Мотивація праці це система факторів внутрішнього і зовнішнього впливу, які 

спонукають персонал до активної діяльності задля досягнення як особистих цілей, так і цілей 

підприємства. Стимулювання праці передбачає створення механізму, при якому активна 

трудова діяльність, дає певні, заздалегідь зафіксовані результати, стає необхідною і 

достатньою умовою задоволення значимих і соціально обумовлених потреб працівника, 

формування у нього мотивів праці.  

Основою будь-якого механізму мотивації виступають потреби, які визначались на 

протязі довгого часу. Елементарним прикладом класифікації потреб є ієрархічна піраміда А. 

Маслоу, зображена на рис.1.  

 
Рис. 1. Піраміда Маслоу. 

 

Кожен співробітник пов’язує вагомість свого внеску в результати роботи відділу чи 

компанії з величиною одержуваної винагороди, потім свою винагороду – з винагородою 

колег і співробітників інших організацій однакового з ним статусу, кваліфікації, досвіду і т. 

д. Таке порівняння відбувається постійно і поширюється на такі “дрібниці”, як розподіл 

нової оргтехніки та службового транспорту, персональний склад групи, що виїжджає в 

престижну закордонну поїздку. Важливо вивчати і знати потреби свого підлеглого, його 

цінності чи бажання. Основу професійного управління людьми становлять партнерські 

відносини, причетність до їхньої роботи і вимогливість до результатів. 

На Заході питанням мотивації працівників надають великої уваги. Фактично кожна 

поважна компанія користується послугами професійних консультантів з питань управління 

персоналом або ж має такого спеціаліста у штаті. Як показує практика, витрати на оплату 

праці штатного психолога окупляться в десятки, а то й сотні разів. [1, с.222]. Усі 

підприємства намагаються максимізувати прибуток при мінімізації витрат. Персонал 

підприємства намагається отримати більшу матеріальну винагороду за меншого обсягу 

роботи. У знаходженні компромісу між очікуваннями персоналу підприємства і його 

керівництвом і є суть стимулювання праці персоналу [5, с.36].  

Ефективне стимулювання працівника сприяє насамперед підвищенню загальної 

продуктивності праці, тобто вирішення економічних завдань на користь підприємства. Отже, 
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стимулювання праці використовує всі методи мотивації, впливу, винагороди: 

адміністративні, економічні (матеріальні), соціально-регуляційні. При цьому адміністративні 

методи стимулювання праці припускають вплив на індивіда, групу за допомогою наказів, 

видачі завдань і т. п. У свою чергу, економічне, матеріальне стимулювання праці припускає 

включення в мотивацію вартісних важелів залучення людей до праці, тобто безпосередній 

економічний вплив на неї, забезпечення особистої й групової зацікавленості суб'єктів праці в 

матеріальному заохоченні [2, с.53]. Соціальна функція стимулювання праці пов'язана з тим, 

що, займаючи те або інше місце в системі суспільної праці, працівник забезпечує собі певний 

комплекс економічних і соціальних благ. Впливаючи на рівень доходів тих або інших 

категорій працівників, стимулювання впливає як на професійно-кваліфікаційну структуру 

виробництва, так і на соціальну структуру суспільства. Ефективність системи стимулювання 

полягає в задоволенні потреб і спрямуванні трудової активності кожного працівника на 

досягнення загальних цілей підприємства. Важливим аспектом цього процесу є 

трансформація виробничих завдань та цілей організації в конкретні вимоги до виробничої 

поведінки працівників та ефективна оцінка продуктивності їх праці. 

Найпоширенішою формою мотивації в Україні є фінансова, яка використовує дві 

основні форми оплати праці – відрядну (відповідає кількості продукції/операцій, яку виконав 

працівник) і погодинна (відповідає кількості відпрацьованого часу). У табл. 1 наведено 

взаємозв’язок стратегій мотивації, які обирають керівники із напрямками розвитку 

організації та особистості [5]. 

Таблиця 1 

Взаємозв’язок стратегій мотивації із напрямками розвитку організації та особистості 
Тип стратегії мотивації та 

стимулювання праці 
Основні субʼєкти організації у сфері розвитку механізмів 
мотивації та стимулювання трудової діяльності персоналу 

Стратегія мотивації була 
зосереджена на поліпшенні 
якості трудового життя 

Винагорода забезпечує не тільки потреби працівника, але і 
його сімʼї, забезпечуючи високу продуктивність праці; доступ 
до пільг, що забезпечує розвиток працівника та членів його 
сімʼї 

Стратегія мотивації була 
зосереджена на розвитку 
персоналу 

Можливість професійного розвитку, перепідготовки, позитивна 
кореляція між зростанням освіти та рівнем компенсацій; 
професійний розвиток; кар’єрний розвиток 

Стратегія мотивації була 
зосереджена на інноваційній 
діяльності персоналу 

Взаємозвʼязок між ускладненням та посиленням рівня праці та 
оплати праці; подолання порогу байдужості до нововведень 

Стратегія мотивації 
орієнтована на зміст роботи 

Управління виконанням працівниками окремих завдань, зміна 
(модифікація) змісту поведінки персоналу,   вироблення 
змісту діяльності 

працівника. 

 

Задля ефективного використання даного прийому мотивації дані форми оплати праці 

мають відповідати наступним вимогам: 

 найповніше враховувати результати праці; 

 створювати відповідні передумови для постійного зростання продуктивності  праці; 

 сприяти підвищенню матеріальної зацікавленості працівників у постійному 

виявленні та використанні резервів підвищення продуктивності праці [1, с.233]. 
 

Список використаних джерел: 

 

1. Трут О.О. Управління результативністю організації: теоретико-методологічні та прикладні засади; 

2. Дороніна М. С. Соціально-економічний механізм мотивації трудової поведінки; 

3. Качан Є. П. Управління трудовими ресурсами / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов; 

4. Лутай Л. А. Роль мотивації в управлінні дисципліною праці; 

5. Іл’їна Л.А. Procedia Economics and Finance. 
 



208 
 

Андрієць Н. О. 

 здобувач вищої освіти ступеня бакалавра, 

 ОПП “Реклама у бізнесі”, 

 спеціальність “Журналістика” 

Науковий керівник к. н. із соц. ком., доц. Коник М. І. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ: ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ ФЕЙКІВ ТА 

ДЕЗІНФОРМАЦІЇ 

 

За два місяці війни люди зрозуміли, яке велике значення має інформація в нашому 

житті, як вона може вплинути на життя кожного. Переглядаючи стрічку новин, хочеться, аби 

вони були правдиві, зрозумілі та чіткі, особливо у воєнний період. Кількість фейкових новин 

зросла в рази. Не стати жертвою дезінформації та не піддатись брудній пропаганді – ось 

головне завдання кожного свідомого громадянина України.  

Статистика показує, що більшість користувачів Інтернету не читають далі, ніж 

заголовок. Прочитавши тільки голосний заголовок, який не завжди відповідає тексту статті, 

зростає ризик стати жертвою неправдивої інформації. Найгірше з цієї ситуації те, що 

користувачі не просто читають ці новини, але й розповсюджують. Натиснувши кнопку 

“Поширити”, розпочнеться процес, який вже важко зупинити. Для того аби не стати жертвою 

фейків потрібно зрозуміти для чого їх створюють. По-перше, мета поширювачів 

дезінформації – посіяти паніку, послабити нашу віру в перемогу. Зберігати самоконтроль і не 

поширювати публікації емоційного характеру – ось що дійсно допоможе в такій ситуації. 

Памʼятаймо, що є журналісти, які працюють нечесно та можуть публікувати фейки заради 

отримання матеріальної винагороди. Своєю неправдивою інформацією вони хочуть ввести в 

оману читачів, завдати шкоди, принизити когось в очах суспільства [1].  

Розповсюджують брехливу інформацію також з метою вплинути на громадську думку 

– змінити її, схилити до певного вибору чи позиції. До прикладу, розглянемо ситуацію в 

окупованому на даний період місті Херсон (27.04.2022). Першим завданням для окупантів 

було відрізати жителів Херсону від українського телебачення, новин та ЗМІ в загальному. З 

перших днів війни увімкнувши телевізор херсонці бачили російські новини. Окупанти 

використовують брудну пропаганду, маніпулюючи мирним населенням. Розповсюджуючи 

дезінформацію вони хочуть змінити громадянську позицію мешканців міста та створити 

помилкове уявлення про українських захисників. У деяких жителів міста все ще є доступ до 

Інтернету і вони бачать, що насправді відбувається. Навіть у таких складних умовах читачі 

можуть розрізнити правду від фейку за допомогою таких порад: 

 Читати потрібно всю статтю, не тільки її заголовок; 

 Перевіряти, яке видання опублікувало матеріал; 

 Перевіряти дату та час публікації; 

 Звертати увагу на автора та джерело інформації; 

 Перевіряти дані, які є в матеріалі, – експертів, достовірність фактів, наявність 

посилань на конкретні дані досліджень; 

 Звертати увагу на стиль та емоції подачі: однобічне висвітлення проблеми, 

приховування фактів, емоційне накручування, а також на достовірність фото та відео, які 

використовуються у матеріалах.  

Фейкові можуть бути навіть фото та відео, адже іноді заради матеріальної винагороди 

люди готові зніматись у спеціально поставлених роликах [2]. 

Вітчизняні журналісти вже розробили спеціальний фактчекінговий сервіс подій для 

розвінчування неправдивих новин. Це бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної 

інформації, відвертої брехні, пропаганди. Такий сервіс допоможе користувачеві розрізнити 

фейкові новини у соцмережах, побачити фейкові новини російських ЗМІ, які спрямовані на 

боротьбу з Україною. Розпізнати фейки за допомогою бота досить легко. Через бота 
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користувач надсилає посилання на публікацію, яку хоче перевірити на справжність. Тоді 

команда, яка вміє швидко обробляти великі масиви інформації, проведе перевірку на 

достовірність. Саме через цей сервіс формується база справжніх та фейкових новин. 

Відповідь можна очікувати протягом 1–2 хвилин. Перевірити можна будь-що: зображення, 

відеофайл, публікацію, посилання. Як на мене, такий сервіс допомагає не тільки 

користувачам соціальних мереж, а й журналістам та редакціям [3]. Тому читаючи будь-які 

публікації, перше, що варто зробити – піддатись сумніву та перевірити наявну інформацію 

на справжність. 

Отже, в нашому величезному інформаційному потоці поширюється багато 

дезінформації, яка негативно впливає на психологічно-емоційний стан нації в цілому. Тому 

кожен свідомий громадянин повинен знати звідки та для чого створюються фейки, навчитись 

розвінчувати їх. Ми повинні допомагати нашому інформаційному війську протистояти 

брудній пропаганді та брехні. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ МЕТОДИ В СИСТЕМІ 

 МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

У роботі досліджено проблеми, які повʼязані із дослідженням значення організаційно-

розпорядчих методів в системі менеджменту організації. 

Організаційно-розпорядчі методи менеджменту – це система важелів та регуляторів, 

які використовують для організування певної поведінки і діяльності індивідів, груп 

працівників та трудових колективів підприємства. Організаційно-розпорядчі методи 

менеджменту застосовуються в будь – якій системі господарювання і вони підвищують 

управлінський вплив та спонукають до дій виконавців.  

Процес вивчення та науково обґрунтованого застосування організаційно-розпорядчих 

методів управління підприємством є досить складним та багатогранним процесом, значну 

увагу якому, з огляду на великий обсяг опрацьованих нами джерел з вітчизняних науковців 

приділяють проф. Хміль Ф. І., Осовська Г .В., Кузьмін О. Є., Андрушків Б. М., Щегда А. В. 

та інші, а також деякі зарубіжні автори. 

Вивчення змісту, складу організаційно-розпорядчих методів управління, їх ролі в 

управлінні обраного обʼєкту дослідження та пошук шляхів вдосконалення у відповідності до 

сьогоднішніх складних умов господарювання. 

Виробничий і трудовий персонал підприємств може ефективно функціонувати в 

умовах чітко зорганізованої системи управління їх діяльністю. У господарській діяльності 

регулюючий вплив на дані керовані обʼєкти здійснюється за допомогою спеціальних 

предметів та засобів, а саме: матеріальна відповідальність, економічне стимулювання, 

оперативних зборів, доведення планових завдань, проведення нарад безпосередньо у 

підрозділах, видання наказів, нормування та організаційне регламентування. Всі ці засоби та 

https://informator.ua/uk/informaciyna-viyna-yak-ne-stati-zhertvoyu-propagandi-ta-feykiv
https://ms.detector.media/how-to/post/29055/2022-02-27-yak-chytaty-novyny-pid-chas-viyny/
https://www.bbc.com/ukrainian/features-60734162
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прийоми будуть складати систему методів управління. За допомогою методів управління 

дана система встановлює правила дій та поведінки, що є обовʼязковими для всіх керованих 

обʼєктів та безпосередньо підлеглі даній системі, координує, поєднує і регулює їхню 

діяльність, забезпечуючи безперервний та ритмічний розвиток у напрямку розвитку, що 

виходить із поставленої задачі та мети виробництва [1]. 

Відомо, що усі методи управління взаємоповʼязані між собою. Так, організаційно-

розпорядчі методи повʼязані з економічними, а саме: спрямованістю на вирішення основних 

завдань з досягнення мети та цілі господарської діяльності. 

Застосування організаційних та розпорядчих методів  в управлінні передує економічним 

методам, адже для того потрібно щоб був організаційно сформований обʼєкт управління і 

структура управління підприємства. В процесі функціонування фінансової та господарської 

системи економічні методи управління можуть реалізовуватися як у формі організаційного і 

розпорядчого впливу субʼєкта на обʼєкт управління. Цей звʼязок даних двох груп методів буде 

синтезувати вплив управляючої підсистеми на управління підсистеми. [2]. 

Організаційно-розпорядчі методи ґрунтуються на такі індивідуальні та групові 

властивості колективу, такі як: почуття відповідальності, обовʼязку, дисципліни а також мати 

розуміння що може бути адміністративне покарання.  

Організаційно-розпорядчі методи управління застосовуються із врахуванні вимог 

економічних законів. Тоді, в даному випадку вони будуть науково обґрунтованими. Коли 

орган управління в своїй діяльності господарювання не враховують або неповно враховують 

вимоги економічних законів, тоді такі організаційно-розпорядчі методи мають можливість 

перетворитися на волюнтаристські, бюрократичні та субʼєктивні методи впливу.  

Характерними особливостями організаційно-розпорядчі методів управління є: 

1. Прямий вплив на обʼєкт управління; 

2. Неодмінний характер виконання розпоряджень, вказівок, постанов і інших 

адміністративних рішень вищого органу управління підприємства для підпорядкованих обʼєктів; 

3. Визначена відповідальність при невиконанні вказівок та розпоряджень. 

Організаційно-розпорядчі методи управління також класифікують за наступними 

ознаками [2]. Доцільними, на мою думку, є класифікація за такими критеріями: 

 їх роль в процесі управління; 

 за джерелами впливу; 

 за спрямованістю. 

Всі ці організаційно – розпорядчі методи впливу на персонал мають, як позитивні і 

негативні сторони. Позитивним є те, що організаційно-розпорядчі методи управління є 

важелем для досягнення поставленої цілі у випадку, коли потрібно підпорядкувати персонал, 

а також направити їх на вирішення задач управління, що стоять перед керівництвом. Тому, 

досконалою умовою їх ефективності є їх високий рівень регламентації в управлінні 

трудовою дисципліною, а також, якщо управлінський вплив без значних змін буде 

реалізуватися ланками управління, що стоять нижче. Отже, це буде особливо актуально в 

багаторівневій системі управління, до яких відносяться великі підприємства [3]. 

Роль організаційно-розпорядчих методів управління полягає у створенні умов для 

чіткої організації процесу управління і організації праці, які забезпечують максимальну 

ефективність при досягненні поставленої мети. Організаційно-розпорядчі методи управління 

витікають із суті змісту і належать до основних категорій теорії управління. Дані методи 

відрізняються від інших методів чіткою адресністю директив, невиконання яких 

розглядається як пряме порушення виконавчої дисципліни і призводить до застосування 

дисциплінарних стягнень. 

Методи організаційно-розпорядчого впливу класифікуються за різними ознаками. Але 

найважливіше значення для них має класифікація за формою застосування: організаційно-

стабілізуючі і розпорядчі. Організаційно-стабілізуючий вплив забезпечують 

регламентування, нормування та інструктування. До регламентування відносяться 

положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, правила 
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внутрішнього трудового розпорядку і т.д. Нормування полягає у встановленні норм та 

нормативів, на які потрібно орієнтуватись в процесі господарської діяльності. 

Інструктування забезпечує поінформованість працівників на рахунок дорученої, зʼясуванні 

питань і т.д. Розпорядчий вплив реалізується за допомогою постанов, наказів, розпоряджень, 

вказівок і забезпечує поінформованість працівників щодо виконання певних доручень та 

розʼясненні різного роду питань діяльності підприємства та інших.  
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АНТИКРИЗОВЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ  

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Розвиток торговельного підприємства характеризується змінами у його 

функціонуванні, технології, асортименті наданих послуг, кадровому складі тощо. Якщо 

зміни негативні, то підприємство входить у кризовий стан. Тому, антикризове управління 

торговельними підприємствами є однією із головних проблем економіки не тільки 

економічно розвинених країн, але і України.  

Інвестиційна, інноваційна, маркетингова та ефективна кадрова політика є як 

антикризовими інструментами, так і інструментами, що забезпечують довголіття компанії за 

умови їх комплексного, системного та оперативного розроблення і реалізації. Прийняття 

управлінських рішень адміністрацією, спрямованих на покращання фінансового стану 

підприємства, без урахування їхнього впливу на якість задоволення споживача та якість 

трудового життя персоналу призводять до зростання фінансових проблем. Будь-які 

антикризові заходи мають бути орієнтовані на оптимізацію витрат, а не їхню мінімізацію, яка 

може дозволити збільшити надходження коштів у короткостроковій перспективі, але суттєво 

знизити в довготривалому періоді або призвести до втрати значної частки ринку [1] 

Кризовий стан зазвичай повʼязаний з неспроможністю торговельних підприємств 

ефективно адаптуватися до швидкої зміни зовнішніх (зміна влади; ухвалення нових законів 

щодо видів та організаційних форм підприємств; підвищення податків; підвищення рівня 

інфляції; зниження попиту на ринку; поява нового конкурентного товару та інші) та/або 

внутрішніх (низька кваліфікація кадрів; нерозвинена комунікаційна система; неефективна 

логістична інфраструктура; нестача фінансових ресурсів та інші) чинників. Виходячи з 

вищевикладеного, торговельні підприємства мають звернути увагу на розроблення 

ефективного механізму антикризового управління, який забезпечить сталий розвиток і 

уникнення банкрутства при нестабільній економічній ситуації. 
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Як вважає Діденко, процес антикризового управління є неможливим без застосування: 

кризис-менеджменту, ризик менеджменту, реструктуризації, реінжинірингу, бенчмаркінгу 

тощо. Їх використання потребує використання інформаційних технологій, тобто сукупності 

засобів і методів збору, обробки й передачі даних, що має дозволити оптимізувати у часі та 

просторі процес антикризового управління. 

Важливого значення у антикризовому управлінні набуває значення персоналу 

торговельних підприємств. Враховуючи напрацювання Пучкової С.І., ми доповнили 

рекомендації у сфері антикризового управління персоналом торговельного підприємства: 

 створення гнучкої організаційної структури організації, перерозподіл обовʼязків; 

 розробка та послідовна реалізація концепції антикризового управління персоналом; 

 впровадження методів кадрового маркетингу, що дозволяє підвищити якість 

кадрової селекції у процесі наймання персоналу; 

 підвищувати ефективність комунікаційного процесу. Стандарти і культура 

спілкування у колективі, з клієнтами на основі партнерства та зворотного звʼязку;  

 щорічна атестація, аудит персоналу; 

 діагностика та аналіз кризових явищ в системі управління персоналом. 
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МОТИВАЦІЙ ТА СТИМУЛЮВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Вивченням питань мотивації займається значна кількість наукових дисциплін: 

психологія та філософія, менеджмент та психологія управління тощо. З точки зору 

психології управління мотивація – це потяг чи потреба, що спонукає людей діяти з певною 

метою; це внутрішній стан, який “заряджає” людину енергією, направляє і підтримує його 

поведінку. З позиції менеджменту мотивація — це сукупність спонукальних причин, 

людської поведінки, його теоретичної і практичної діяльності, трудового чи іншого акту; це 

спонукальна сила і бажання людини щось зробити; процес спонукання людини чи групи 

людей до діяльності, направленої на досягнення цілей організації. 

На думку Воронкової В. Г. мотивація трудової діяльності – це сукупність мотивів і 

стимулів, що спонукають людину до корисної праці; зумовлюючих задоволення її потреб; 

дотримання інтересів і досягнення цілей; комплекс заходів в системі управління організа-

цією, які забезпечують створення умов для ефективної діяльності всього персоналу і 

розкриття трудового потенціалу кожного працівника.  

Найбільш вдалим, на нашу думку, і таким, що чітко показує і процес і його 

інструменти, є таке визначення: “Мотивація – це процес спонукання, стимулювання себе чи 

інших (окремої людини чи групи людей) до цілеспрямованої поведінки або виконання 

певних дій, спрямованих на досягнення власної мети чи мети організації”. 

Мотивація не обмежується матеріальними винагородами праці. Поряд з економічними 

інтересами, розмірами заробітної платні і доходів вона включає заохочення соціально-
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психологічного і морального плану, залежить від багатьох мотиваційних компонентів, в тому 

числі і від змісту роботи, відносин між колегами в контексті сумісної діяльності, зусиль, міри 

задоволеності результатами праці. 

При аналізі мотиваційного процесу будемо використовувати два поняття: стимулю-

вання і мотивація (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхідно відмітити, що еволюція управлінської діяльності є довгим шляхом від 

економічної людини до соціальної, від стимулювання до мотивації. 

Стимулювання – це будь-який засіб безпосереднього впливу на особистість працівника з 

метою досягти ефективної трудової поведінки. Мотивація робочої сили – підтримка управління 

до високих показників діяльності, що забезпечує досягнення цілей організації.  

Враховуючи велику багатоманітність робочої сили, використання єдиних 

універсальних для всіх принципів винагороди є малоефективним. На різних етапах еволюції 

розрізняються і різні мотивуючі фактори. З розвитком інтелекту і відповідальності робочої 

сили основою мотивації являються людські цінності, а не гроші. На перших етапах розвитку 

лояльність персоналу “купується”; керівник пропонує поступовий рух вверх по службовим 

сходинкам, високу заробітну платню і гарантію збереження робочого місця. Співробітник зі 

своєї сторони гарантує безмежну відданість і старанну роботу. В контексті розвитку бізнесу і 

суспільства цінності, що визначають лояльність, змінюються. Будь-якій організації потрібна 

система цінностей, але ефективній організації вона потрібна особливо. Складність полягає у 

тому, що створити цінності набагато важче, чим заробити гроші; цінності “виростають” в 

душі людей і можуть бути тільки такими, якими вони поступово сформувалися.  

Таким чином, перш за все слід зрозуміти, на якому етапі еволюції знаходиться робоча 

сила в конкретній організації, в конкретному регіоні і конкретній галузі господарства. Це 

дозволяє оцінити, що зараз важніше розвиток творчого начала, відношення співробітництва 

чи продовжувати “впровадження” дисципліни і наведення елементарного порядку.  
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У сучасних умовах трансформації економічної системи та пошуку нових форм 

господарювання від господарюючих субʼєктів вимагають ефективних управлінських рішень та 

чітко обґрунтованих маркетингових стратегій, що відповідають сучасним тенденціям розвитку 

СТИМУЛЮВАННЯ 
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підвищення цінностей 

Рис.1. Співвідношення понять стимулювання і мотивація 
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економіки і суспільства в цілому. Одним з найперспективніших концептуальних підходів до 

розробки та впровадження ефективних маркетингових стратегій на сучасних підприємствах є 

орієнтація їх на соціальні цінності. Відтак, все частіше підприємства та організації орієнтуються 

на форму соціально відповідального ведення бізнесу та обирають соціально орієнтовані стратегії 

маркетингу для просування товарів і послуг. 

Виділяють два основні підходи до трактування поняття “соціальний маркетинг”: 

 соціально-етичний маркетинг як концепція маркетингу, за допомогою якої 

підприємства задовольняють потреби цільового ринку, при цьому піклуючись про забезпечення 

благополуччя потенційних споживачів та суспільства в цілому; 

 соціально-відповідальний маркетинг як діяльність підприємства, спрямована на 

здійснення соціальних програм, допомогу соціально незахищеним верствам населення, 

підтримку різних соціально-орієнтованих рухів тощо. 

Вперше термін “соціальний маркетинг” був використаний в 1971 р. Під даним поняттям 

мали на увазі комплекс заходів, спрямованих на розвʼязання соціальних проблем. Сьогодні під 

терміном “соціальний маркетинг” розуміється робота комерційних підприємств, спрямована на 

одночасне просування бренду і соціальних цінностей. Ключовими елементами такого 

маркетингу, поряд з вивченням, формуванням і задоволенням потреб покупців, є розробка, 

реалізація і контроль соціальних програм, спрямованих на просування соціальних ідей, рухів або 

реалізацію практичних дій [1, с. 1663]. 

Ф. Котлер визначає термін “соціальний маркетинг” як “розробку, упровадження і 

контроль програм, спрямованих на формування сприйняття соціальних ідей, включаючи 

елементи планування продукту, ціноутворення, комунікацій, розподілу і маркетингових 

досліджень” [2]. При цьому автор підкреслює, що соціальний маркетинг може реалізовуватися 

як державними установами й некомерційними організаціями, так і бізнес-структурами.  

Соціальний маркетинг успішно реалізовують у різних галузях: освіта, охорона здоровʼя, 

культура, спорт, екологія, наука, мистецтво та ін. Впроваджуючи соціальний маркетинг, бізнес 

чітко формулює конкретні цілі, прораховує, які технології, інструменти для реалізації стратегії 

потрібні, які витрати понесе підприємство, яка кількість людей зможе скористатись цією 

соціальною ініціативою. 

У сучасному світі кожна компанія зацікавлена в отриманні прибутку і грамотно створена 

маркетингова стратегія допомагає реалізувати поставлені комерційні цілі. Втім не кожне 

підприємство сьогодні наважується впроваджувати соціальний маркетинг. Адже першочергова 

мета цього інструменту полягає не в отриманні прибутку напряму (продав-заробив), а у 

створенні власного внеску задля покращення життя, глобальних і дрібних змін, сприянні 

реформ, допомозі суспільству. 

“American Express” cтала одним з піонерів впровадження соціально-етичного маркетингу. 

Компанія відраховувала 10 центів з будь-якої банківської операції на реставрацію статуї 

Свободи, таким чином зібрана сума лише за 4 місяці становила $1,7 млн. Іншим наглядним 

прикладом є “Avon”. Компанія постійно вкладає кошти у дослідження в області раку молочної 

залози. Тобто іноземні компанії ставлять перед собою великі суспільні цілі, і не в останню чергу 

задля просування свого бренду [3, с. 66-67]. Переважна більшість українських соціально 

орієнтованих компаній – це компанії з іноземним капіталом, або ж великі вітчизняні компанії. 

Яскравим представником української компанії, яка керується концепцією соціально-етичного 

маркетингу є корпорація “Оболонь”. Компанія впроваджує політику соціального маркетингу та 

щорічно надає у публічний доступ соціальні звіти, створюючи тим самим імідж підприємства, 

яке є максимально “прозорим”. Корпорація здійснює соціальну діяльність у багатьох напрямках: 

екологія, безвідходне виробництво, робоче середовище персоналу, освітній і культурний 

розвиток суспільства. 

Соціальний маркетинг стає все більш трендовим та ефективним інструментом 

просування бізнесу, його товарів чи послуг. Сьогодні це новий, креативний підхід до реалізації 

маркетингових цілей і впровадження соціальних змін, в межах якого компанія має “визначати” 

потреби, бажання й інтереси цільової аудиторії і задовольняти їх ефективніше, ніж конкуренти.  
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Оскільки концепція соціального маркетингу відносно нова для вітчизняних компаній, 

то більшість українських виробників використовують окремі його елементи, наприклад, 

благодійність. Флагманами у використанні цього інструменту ведення бізнесу на 

українському ринку є відомі європейські та світові бренди 

У звʼязку з масштабною війною в Україні, соціальний маркетинг почали 

впроваджувати надзвичайно багато компаній в Україні. При чому як великі бізнес-структури, 

так і малий і навіть мікробізнес. Багато організацій, попри комерційну мету, роблять чималі 

матеріальні та гуманітарні внески для ЗСУ, залучають для цього багато ресурсів. Заохочують 

споживачів доєднатись до певних ініціатив, частково ділячи прибуток із тими, хто зараз 

найбільше цього потребує. 

Чудовим прикладом впровадження соціального маркетингу є АЗС “Socar”. З початком 

повномасштабної війни, кількість виїздів автомобілів швидкої допомоги, поліції та ДСНС 

збільшилась у рази. Державні кошти почали масово йти на зброю та гуманітарну допомогу. 

Оскільки державі важко самостійно впоратись із таким фінансовим тягарем, соціально-

відповідальні компанії роблять додатковий внесок, долучаючись до матеріальних потреб. 

Один із прикладів – соціальна  ініціатива  АЗС “Socar”, яка заправляє автомобілі ДСНС та 

швидкої допомоги безкоштовно. Це позитивно відображається на репутації компанії, 

приваблюючи споживачів, які мають вибір – де заправити своє авто. Втім довіра до 

патріотично налаштованого бізнесу, соціально активного є більшою, ніж до того, який 

передбачає суто комерційну мету. 

Споживачам імпонують компанії, що демонструють зацікавленість у вирішенні їхніх 

бажань і потреб, а також складних соціальних питань. Як результат, компанія отримує 

більше лояльних клієнтів. Соціальна складова у відносинах між компаніями та споживачами 

стає все більш значущою, а часом і вирішальною.  

Соціальні маркетингові ініціативи допомагають виокремити бренд певної компанії 

серед конкурентів, оскільки вона позиціонуєте себе як компанія, що вирішила йти на крок 

попереду і сприяти розвитку не тільки власного бізнесу, а й соціуму. Взаємовідносини такого 

бізнесу та суспільства такі ж важливі, як і відносини з клієнтами. Причетність до вирішення 

соціальних викликів дає неабияку конкурентну перевагу їх бізнесу.  
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організованого характеру. Ініціатива допомоги надходить від окремих держав, а також від 

міжнародних організацій так і від свідомих громадян, що у свою чергу вимагає 

адміністративних підходів управління. 

В рамках ООН розроблена нормативно-правова база у сфері надання гуманітарної 

допомоги, яка постійно доповнюється новими документами. Говорячи про неурядові 

організації, слід згадати Червоний Хрест і Червоний Півмісяць, зокрема Спілку товариств 

Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, які надають значну та ефективну допомогу у разі 

стихійних лих та подолання наслідків військових конфліктів. 

Гуманітарна діяльність у широкому сенсі слова – це діяльність, присвячена людській 

особистості, спрямована на забезпечення прав, свобод та інших інтересів особи. Гуманітарна 

допомога з ліквідації наслідків стихійних лих спрямована на виживання окремих людей та 

їхніх спільнот в умовах катастроф. У процесі гуманітарної діяльності на міжнародному рівні 

здійснюється співробітництво між її субʼєктами та обʼєктами. 

Зазвичай гуманітарна допомога надається під час катаклізмів і війн, а також під час 

миротворчих операцій. Згідно з вимог Закону України “Про некомерційні ті благодійні 

організації” гуманітарна допомога є благодійною діяльністю і базується на певних 

обʼєктивних потребах одержувача [1].  

Комітет з гуманітарної допомоги Кабінету Міністрів України адмініструє правове поле, 

що регулює питання ввезення гуманітарної допомоги. У перші місяці війни були прийняті вкрай 

важливі дві Постанови КМУ [2] [3], які надали розʼяснення та спрощення процедур ввезення 

гуманітарної допомоги для біженців та на потреби Збройних Сил України. 

Зокрема, відповідно до свого мандату Комітет вирішує всі гострі питання щодо 

надання та ненадання гуманітарної допомоги, веде облік і статистичний звіт про 

використання гуманітарної допомоги, а також приймає рішення про включення та 

виключення із Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.  

Отже, гуманітарна допомога відіграє важливу роль у допомозі та підтримці людей, які 

залишили місця постійного проживання. Що стосується адміністративного регулювання 

гуманітарної допомоги у нашій державі – вона має багато недоліків у виконанні, а також є 

небажаною лазівкою в законодавстві щодо використання та розподілення цієї допомоги, яку 

складно скорегувати.  
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МЕТОДИ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ 

 

Сучасний ринок не може існувати без конкуренції. Насамперед, це повʼязано з тим, 

що щоденно перед споживачами постає все більша кількість найрізноманітніших товарів і 

послуг, які в більшості випадків не відрізняються за споживчими властивостями. Через це 

https://minjust.gov.ua/m/str_35969
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організації та підприємства змушені застосовувати методи конкурентної боротьби для того, 

щоб підвищити власну позицію на ринку та забезпечити попит своїм товарам і послугам. 

Найпоширенішими методами конкурентної боротьби в сучасних ринкових умовах є 

цінові та нецінові. І ті й інші використовують і вдосконалюють, при цьому надаючи їм нових 

форм, видозмінюючи і адаптуючи під нові економічні реалії. 

Цінові методи передбачають боротьбу між товаровиробниками за споживача через 

такі інструменти, як зменшення витрат виробництва; зниження цін на товари і послуги без 

істотної зміни їхньої якості й асортименту; маніпуляцію цінами (встановлення занижених 

цін, поки товар завойовує ринок збуту, а після того їх підвищення); цінові поступки; знижки; 

сезонні розпродажі; застосування програм лояльності; цінову дискримінацію, за якої один і 

той самий товар або послугу продають різним групам покупців за неоднаковими цінами; 

продаж товарів із “подарунком” тощо. 

У сучасних ринкових умовах використання цінових методів конкурентної боротьби не 

є дуже результативним. Справа в тому, що просте зниження цін споживачі часто сприймають 

як ознаку низької якості товару, а деякі види продукції, наприклад мобільні телефони, як 

показник статусу, тому зниження вартості в цьому випадку здатне відлякати потенційних 

користувачів. Також невигідність цінової конкуренції зумовили сучасні умови ринкової 

економіки, особливо це стосується дрібних фірм, адже в порівнянні з західними гігантами 

вони мають незначні фінансові ресурси, тому не здатні довгий період часу реалізовувати свій 

товар за заниженими цінами.  

Нецінова конкуренція на сучасних ринках є значно ефективнішою за цінову. По-

перше, вона повніше відображає інтереси споживача. По-друге, ця конкуренція обходиться 

підприємствам набагато дешевше, ніж цінова. По-третє, вона передбачає значно ширший 

спектр різних маркетингових дій. Нецінова конкуренція – це вид стратегії конкурентної 

боротьби, при якому використовують будь-які методи конкуренції, крім зниження цін на 

продукцію і послуги.  До сучасних нецінових методів конкурентної боротьби належать: 

1. Пізнаваність бренду. Найбільш дієвий спосіб підвищення конкурентоспроможності 

– створення такої продукції, якій буде довіряти споживач. Можна навести приклади багатьох 

брендів із різних галузей, які отримали довіру серед покупців у всьому світі. Подібні методи 

конкурентної боротьби дозволяють не тільки зберігати власну позицію на ринку, але і 

стримують нові фірми. Цілком можливо, споживач ніколи не дізнається про те, що нова 

компанія робить більш якісну продукцію через відсутність довіри до неї. 

2. Якість. Не маючи якісної продукції, неможливо домогтися визнання. Якість – це не 

тільки відповідність усім нормам і вимогам стандартів, а ще й задоволеність споживчих 

очікувань. Якщо властивостей продукції або послуги недостатньо для того, щоб клієнт 

залишився задоволений, значить, їх потрібно модернізувати з метою покращення якості. 

3. Інструменти та обслуговування. Методи конкурентної боротьби фірми можуть робити 

акцент на технічний супровід товару. Особливо це стосується високотехнологічної продукції, 

наприклад компʼютерів, смартфонів, автомобілів, а також деяких видів послуг, для прикладу, 

звʼязку. Підтримка товару може виражатися в різних проявах залежно від галузі. Наприклад, це 

можуть бути гарячі лінії, пункти ремонту, станції технічного обслуговування і навіть персонал, 

який виправить технічну проблему з продукцією відразу вдома. 

4. Реклама. У сучасному світі існує великий простір для маркетингової діяльності. 

Завдяки розвитку технологій реклама значно просунулася вперед і набула новітніх форм. 

Тепер це не просто колонки в газетах або біл-борди, а також телебачення і радіо. Широкий 

простір для того, щоб показати свій продукт дає мережа Інтернет і соціальні мережі. Велика 

кількість інтернет-ресурсів допомагають не лише повідомити про себе, а й залучають більше 

додаткової аудиторії серед потенційної клієнтури. 

5. Продовження терміну служби товару. Відмінною конкурентною перевагою є або 

поліпшення якості виробленої продукції, або більш довгий гарантійний термін для товару. 

Нецінова конкуренція – завдання не з легких, але та компанія, яка зможе здійснити всі 

наведені методи грамотно і якісно, безумовно, залишиться у виграші. 
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Зауважимо також, що одним із досить поширених методів конкурентної боротьби в 

сучасних умовах є нечесне ведення конкуренції. Нечесні методи конкурентної боротьби – це 

нецивілізовані форми конкуренції, які мають місце при порушенні субʼєктами ринкових 

відносин чинного законодавства, професійних, етичних, моральних норм і правил поведінки 

для досягнення для власної діяльності неправомірних переваг у конкуренції.  

Найпоширенішими методами нечесної конкуренції в умовах сьогодення є такі:  

1. Неправомірне використання позначень товару іншого виробника. Це здійснюється 

шляхом копіювання зовнішнього вигляду товару, найменування, фірмового знака, упаковки 

чи інших позначень, які можуть привести до змішування його з товаром конкурента. В такий 

спосіб покупців низькоякісної підробленої продукції піддають обману. Як наслідок, до фірм, 

чия продукція підроблена, падає довіра її споживачів; у цих фірм звужується ринок збуту та 

знижуються прибутки. 

2. Дезінформація споживачів про товар. Вона виявляється в неправдивих відомостях 

про властивості товару, тобто його якість, сорт, безпечність використання, термін зберігання, 

приховані дефекти тощо. 

3. Компрометація товарів конкурентів. Вона здійснюється шляхом поширення у будь-

якій формі, наприклад, через порівняльну рекламу, неправдивих, неточних або неповних 

відомостей про властивості конкуруючих товарів. Така інформація завдає шкоди діловій 

репутації конкурентів і негативно впливає на результати їхньої комерційної діяльності. 

4. Тиск на постачальників ресурсів і банки, щоб вони не укладали або ж розривали 

договори на постачання конкурентам сировини, матеріалів і надання кредитів. 

5. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці про 

діяльність конкурента, а також використання економічного шпигунства. 

6. Переманювання провідних фахівців із конкуруючих компаній шляхом підкупу, 

встановлення вищих окладів або надання різних пільг. 

На жаль, нечесні методи конкуренції досі залишаються досить розповсюдженими на 

ринках, тому завдання держави полягає в жорсткому припиненні використання будь-яких 

форм нечесних методів, що, втім, не виключає їх відродження у все нових і нових варіаціях. 

Методи конкурентної боротьби, зважаючи на свої особливості, несуть велику користь 

суспільству. Якщо вони розвинені – споживачі отримують або кращий товар, або продукцію 

за нижчою ціною. Це відбувається через нескінченну боротьбу учасників ринку за лідируючі 

позиції, що дає величезний плюс для розвитку суспільства та економіки як на мікрорівнях, 

так і в міжнародному та глобальному масштабах.  

Отже, в сучасних ринкових умовах найбільш ефективними методами конкурентної 

боротьби доцільно вважати нецінові, які найповніше відображають інтереси споживачів і 

мають більше переваг для підприємств та організацій. Значно менше переваг мають цінові 

методи, тому що деякі з них здатні відлякувати потенційних покупців, а також вони можуть 

призвести до банкрутства товаровиробників і продавців. Незважаючи на втручання держави 

в регулювання та усунення неприпустимих форм нечесних методів конкурентної боротьби, 

вони досі залишаються ще досить розповсюдженими на сучасних ринках. 
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СТАНОВЛЕННЯ БРЕНДУ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ 

 

У сучасному бізнес-середовищі, коли певний проєкт чи стартап стає дуже пізнаваним 

і користується широкою популярністю у споживачів, то це неабиякий успіх. Це свідчить, що 

такий бізнес-проект стає брендом. Проте, для початку потрібно зрозуміти, що таке “бренд”?  

На нашу думку, бренд – це вдало втілена ідея, яка є прикладом для наслідування і 

асоціюється з певним враженням у споживача. Із набуттям незалежності на український 

ринок вийшло чимало, як власне українських, так й іноземних брендів, що може тільки 

радувати, адже розвивається і сам український ринок. Проте, події останніх двох років, а 

саме епідемія Covid-19 і воєнна агресія північних і східних сусідів, сильно підкосили 

економіку України і багато брендів пішло з ринку.  

Якщо розглядати з позитивної точки зору, після завершення воєнних дій і перемоги 

України, то на вітчизняний ринок чекає прогрес, оскільки буде неабиякий попит на товари і 

послуги. Післявоєнне відновлення України – це такий мегапроєкт, в якому будь-який бізнес, 

що братиме в ньому участь, буде стимулювати розвиток українського ринку. Сотні 

іноземних компаній бажатимуть зробити свій вклад у цій справі, так як це буде одним із 

способів зарекомендувати себе на нашому ринку та покращити свій імідж. Навіть на 

сьогоднішній день, у період війни, компанії покращують свій імідж завдяки пожертвам армії 

або створенню продукції в патріотичній тематиці. 

Упродовж останніх декількох років, у багатьох людей склалася думка, що створити 

бренд – це просто і швидко, а успіх майже гарантований. Хоча це зовсім не так. Можна 

сказати навпаки, що сформувати бренд – досить складно і довго. Якщо брати суто 

український ринок, то основними критеріями становлення успішного бренду на ньому 

доцільно вважати:  

 Компетентність. Якщо у малого і середнього бізнесу відсутні базові знання в усіх 

базових сегментах бізнесу (бізнес стратегія, фінанси, маркетинг, продажі тощо), тоді про 

становлення успішного бренду не може йти і мови [1]. 

 Розвинена система комунікації зі споживачами. Багато компаній створюють 

сторінки в соціальних мережах або офіційний сайт, але забувають наповнювати їх 

інформацією. Таким чином, вони не встановлюють контакт із клієнтами.  Споживачам 

подобається, коли проводять різноманітні розіграші, де вони можуть виграти цінні призи або 

коли вони можуть звернутися з певним запитанням у службу підтримки або у коментарях у 

соціальних мережах, де їм оперативно дадуть відповідь.  Задоволені споживачі можуть 

розповідати своїм знайомим про якість надання інформації або про їхню перемогу у 

розіграші, що безумовно впливатиме на імідж і залучатиме нових клієнтів. На початку 2020 

року найпопулярнішими платформами для комунікації з споживачами були соціальні мережі 

Facebook, Instagram і TikTok [2]. 

 Успішна рекламна кампанія. Так, у 90-х роках 20-го століття, щоб стати брендом 

на українському ринку, було необхідним виготовляти якісний продукт і мати добре 

налагоджену дистрибуцію. Цього було достатньо, щоб створити імідж національного бренду, 

фактично без витрат на рекламну кампанію. Проте, вже у новому столітті ринок почав 

сильно розвиватися, посилювалась конкуренція і потрібно було певним чином виділити свій 

бренд із поміж інших. Споживач хотів бачити і розуміти індивідуальні відмінності та 

характери брендів, а це все стало можливим лише завдяки застосуванню рекламної кампанії 

[3]. З того періоду реклама почала відігравати досить важливу роль для становлення бренду 
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на українському ринку і на сьогоднішній день це невідʼємна складова бізнес-діяльності та 

умова процвітання компанії.  

Разом із цим, навіть якщо дотримуватися усіх цих вимог, немає сто відсоткової 

гарантії, що компанія чи її товар стане брендом. Необхідно також ретельно враховувати 

значний вплив факторів макросередовища, стан купівельної спроможності споживачів, зміни 

в соціальних сферах і мотивацію споживачів при здійснені покупки.  

Виходячи з цього, сучасний бізнес проєкт має попасти в той певний відсоток 

компаній, що добʼються успіху власного бренду, не дивлячись на інші обставини. Сьогодні 

ринок дуже насичений товарами і послугами у найрізноманітніших сферах, видах і цінових 

категоріях. За умов жорсткої конкуренції бренд стає важливим інструментом маркетингу та 

досягненням довготривалого ринкового успіху. Саме тому, процес створення та управління 

брендами стає пріоритетним напрямом маркетингової діяльності компаній на українському 

ринку. 
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ПОНЯТТЯ ТА СПЕЦИФІКА ТРЕВЕЛ-ЖУРНАЛІСТИКИ 

  

Сьогодні індустрія туризму розвивається надзвичайно стрімко, що сприяє попиту на 

професію тревел-журналіста. Безперечно, цей напрям журналістики є одним з найбільш 

популярних на національному та світовому медіапросторах. Та перед тим, як перейти до 

аспектів досліджуваного напряму і говорити про тревел-журналістику загалом, для початку 

потрібно дати визначення цьому поняттю [4]. Отже, туристична журналістика – це 

особливий напрям медіагалузі, який ґрунтується на представленні специфічного ринко-

орієнтованого інформаційно-розважального та пізнавального контенту про подорожі 

цікавими місцями й країнами крізь призму культури, географії, історії, мистецтва [6]. 

Таке поняття, як “тревел-журналістика” є відносно новим, однак ця форма діяльності 

існує вже дуже давно та має багату історію, яка пройшла багатовіковий шлях формування і 

становлення. Також з впевненістю можна сказати, що зацікавленість в сюжетах про подорожі 

є загальнолюдським інтересом, що притаманний людині на всіх етапах розвитку людства і не 

залежить від образу світу та рівня розвитку матеріальної культури. Наприклад, праці 

Геродота, “Книга чудес світу” Марко Поло, “Шляхові записки” А. Грібоєдова, “Фрегат 

“Паллада” І. Гончарова та інші [4].  

Епоха Великих географічних відкриттів – етап у світовій історії, що тривав з ХV до ХVІІ 

ст., упродовж якого європейці виявляли нові землі й морехідні маршрути. Безсумнівно, це 

підтверджує, що ще декілька століть тому в суспільств була потреба не тільки в комунікації в 

надрах власного соціального середовища і країни, а й у відкритті нових країн, народів, звʼязку і 

співпраці з ними, ведення зовнішньої політичної діяльності. Описи подорожей можна знайти в 

античній літературі. Перші “тревел-журнали” (стародавні записи) можна було побачити ще в 

народів, які заселяли Середній і Далекий Схід, Середземноморʼя [1]. 
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Сьогодні тревел-журналістика представлена у пресі та Інтернеті, на телебаченні та радіо. 

Кількість спеціалістів у цій галузі стрімко зростає з кожним роком. Причиною популярності 

даного напряму журналістики є те, що він відрізняється різноманіттям форм текстової та графічної 

інформації, а також широтою тем, які можна висвітлювати [3]. Жанрова різноманітність дозволяє 

журналісту самому вибрати в якому жанрі він хоче працювати. 

На шпальтах пресових органів найпопулярнішим жанром тревел-журналістики вважається: 

 Репортаж – це розповідь очевидця, написана так, щоб дати можливість читачеві 

відчути себе на місці події. Репортажі звично поділяються на телевізійні і газетні, хоч 

насправді можуть прозвучати по радіо, бути опубліковані в журналах і/або інтернет-

виданнях [3] . 

 Шляховий нарис – художньо-публіцистичний жанр журналістики, що являє собою 

опис важливих і цікавих подій, явищ, випадків, зустрічей з різними людьми, з якими автор 

стикається в ході своєї творчої подорожі [2]. Працюючи у жанрі дорожнього нарису, 

журналіст виступає у ролі оповідача, дозволяючи читачам відчути труднощі подорожі і цим 

стати співучасником своєї творчої поїздки. 

 Шляхова нотатка. У публікаціях такого жанру немає глибокого аналізу; підлеглість 

одній темі не носить обовʼязкового характеру. Шляхові нотатки звичайно містять оповідання 

про дорожні випадки, враження і спостереження. До середини XIX століття форма шляхових 

нотаток активно використовувалася в наукових творах [4]. 

 Огляд – наочне освітлення суспільних подій і думок оглядача; глибоко проходить в суть 

певної ситуації [4]. У тревел-журналістиці предметами огляду можуть виступати внутрішня і 

зовнішня політика, економіка, культура, тенденції розвитку суспільства різних держав. 

 Рекомендація – аналітичний матеріал, основним змістом якого є програмна інформація, 

що має характер настанови. Як правило, це різні путівники, “гіди-помічники”, реклама і інше. 

 Телевізійну тревел-журналістику також можна розділити по жанрах [3]: 

 Фільм-травелог – фільм-подорож, який виник на початку ХХ ст., та містив 

здебільшого образи закордонних краєвидів, побут мешканців, туристичні памʼятки тощо. 

 Документальний тревел-фільм. Найчастіше показує “реальність” – місця та людей 

без втручання автора та вважається так званою візитівкою певної країни [4].  

 Тревел-репортаж – виконує культурно-просвітницьку та соціально-педагогічну 

функцію, досліджуючи життя у різних її проявах. 

 Шляховий нарис. У телевізійному дорожньому нарисі події та факти не просто 

фіксуються, але й осмислюються автором, оцінюються та трактуються у світлі його ідейно-

художньої позиції. 

 Тревел-шоу – це жанр легкої розважальної журналістики, що набирає популярності в 

Україні. Як правило, через специфічний формат тревел-шоу не є аналітичним і 

приналежність цієї категорії до професійної журналістики можна заперечити. Наприклад, 

одним із найпопулярніших подорожніх шоу в Україні є “Орел і Решка” [5]. 

Оскільки тревел-журналістика безпосередньо повʼязана з туризмом, то важливою 

складовою кожного з жанрів є графічні матеріали: карти, фотографії, інфографіка та ін. Вони 

роблять будь-який матеріал яскравим та цікавим. Тому можна виділити такі жанри, як 

фоторепортаж – це серія фотографій, які здатні створити уявлення про те чи інше місто, 

країну тощо. І тревел-фотографія – це жанр фотографії, предметом якого є враження 

мандрівника, а також те, що він спостерігає у процесі подорожі: культурні та етнічні 

особливості народів, люди та їх характери, історичні памʼятки. Зокрема, родоначальником 

професійної тревел-фотографії вважається журнал “National Geographic”. Високоякісні 

світлини зробили цей журнал всесвітньовідомим. Для прикладу, знаменита на весь світ 

фотографія “Афганська дівчинка”, яка опублікована на обкладинці журналу є відомою, 

мабуть, кожному (1985, №6). 

Отже, тревел-журналістика – це досить багатогранний напрям журналістики, який 

безпосередньо повʼязаний з туризмом. А це означає, що чим більший розвиток туризму, тим 
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більшою є потреба в подорожній журналістиці, яка допомагає нам дізнатись потрібну 

інформацію про будь-яку країну. 
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ЗАСАДНИЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

МЕРЕЖЕВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ  

 

Динамічні зміни роздрібного торговельного середовища та загострення конкурентної 

боротьби між субʼєктами роздрібної торгівлі зумовлюють активізацію пошуків субʼєктами 

комерційного підприємництва нових, більш ефективних форм, методів, інструментів 

підвищення ефективності функціонування та провадження торговельної діяльності, зокрема 

– на основі використання потенціалу інтеграційних формувань роздрібних торговців, які 

прийнято називати торговельними мережами. – Наголосимо, що поняття такої торговельної 

організації (яка в побуті та багатьох публікаціях традиційно називається “торговельними 

мережами”), попри досить значний період впровадження у практику торгівлі в Україні 

самого типу торговельних обʼєднань, все ще перебуває в стадії активного теоретичного 

диспуту, зокрема – навіть в аспекті уточнення самої назви субʼєкта торговельного 

підприємництва: нормативна назва – “підприємство торгівлі мережевого типу”, повсякденна 

назва – “мережева торговельна компанія”. 

На наш погляд, зазначену множину субʼєктів торговельної діяльності варто визначати як 

“підприємство торгівлі мережевого типу” та розуміти під цим терміном “...складну 

організаційну форму провадження торговельного підприємництва, створену шляхом взаємодії 

між субʼєктами господарювання, яка передбачає обʼєднання їх ресурсів та ділової активності на 

корпоративних або партнерських засадах з метою створення додаткових конкурентних переваг 

на ринку та утворення єдиної мережі торговельних обʼєктів під єдиним управлінням т.зв. 

оператора торговельної мережі та єдиною торговою маркою” [1, с. 195]. 

Основними принципами формування мережевих торговельних компаній як 

провідного виду підприємницьких мереж в торгівлі прийнято вважати : економічну 

доцільність створення підприємницької торговельної мережі, системність (обʼєднання 

окремих одиничних підприємств в одну систему з метою досягнення синергетичного 

ефекту), самостійність прийняття рішення щодо вибору партнерів та організації спільної 

діяльності, ініціативність у прийнятті рішення щодо створення підприємницької мережі, 

інноваційність організаційно-правової форми підприємництва і технології ведення бізнесу, 

перспективність (орієнтація на довгострокове функціонування підприємницької мережі), 

https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/44972/1/%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/44972/1/%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/44972/1/%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90.pdf
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https://tourlib.net/statti_tourism/zarembo.htm
http://4ua.co.ua/journalism/sa3ac69a5d43a89521306d26_0.html
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мінімізацію ризиків, розробку системи заходів щодо запобігання зменшенню ризиків від 

створення та функціонування підприємницької мережі, спрямованість на досягнення 

результату (отримання прибутку (вигоди), реалізація певного проекту) [2, с.51].  

Сучасна торговельна практика останнього періоду характеризується наростанням 

тренду до розвитку торговельних мережевих компаній, які обʼєднують т.зв. мультибрендові 

магазини на засадах організації конгломерату торговельних закладів, товарний профіль яких 

формується лише товарами пеаного окремого товаровиробника, при тоиму, що кожент 

заклад торгівлі перебуває в операційному управлінні окремого субʼєкта підприємництва, що 

діє на умовах спрощеної системи оподаткування. При цьому необхідною умовою 

забезпечення чіткої взаємодії всіх учасників даного інтеграційного обʼєднання визначається 

закріплення взаємовідносин між ними шляхом використання системи франчайзингу. 

Так, проведений аналіз відповідності сутнісного змісту, способів утворення та 

принципових засад організації діяльності щодо інтеграційного за своїм характером 

обʼєднання магазинів “Megasport”, ТОВ “Воксхол” та аналогічних Товариств, під егідою 

яких функціонують подібні магазини в інших містах, а також - “материнської” за своєю 

роллю компанії ТОВ “Мегаспорт” (м. Вінниця), дозволяє стверджувати, що в даному 

випадку створено єдину торговельну компанію з великою кількістю однотипних бізнес-

обʼєктів, які мають єдиний центр управління їх діяльністю, єдиний товарний профіль та 

засади управління асортиментом товарів, єдині технології торгівлі та товароруху, єдині 

підходи до зовнішнього оформлення та інтерʼєру торгових приміщень тощо.  

Використання таких підходів до організації торговельного бізнесу дозволяє 

досліджуваній торговельній компанії досягати підвищення його ефективності завдяки тому, 

що в мережі магазинів “Megasport” істотно знижуються питомі витрати на кожну бізнес-

одиницю, а також зростають економічні результати завдяки концентрації комплексу 

управлінських функцій на рівні центрального офісу (ТОВ “Мегаспорт”), завдяки 

максимальному зростанню обсягів діяльності та досягненню т.зв. синергічного ефекту. 

В організаційній моделі субʼєктів торговельного підприємництва досліджуваного 

типу досить помітними є елементи унітарної структури, адже саме центральний офіс 

аналізованої торговельної компанії повністю відповідає за організацію взаємовідносин з 

постачальниками, за формування ділової та асортиментної стратегії, забезпечення 

постачання товарних ресурсів з Логістичного центру та організацію взаєморозрахунків за 

товари, за управління товарною номенклатурою, аналіз загального стану продажів та 

контроль над діяльністю торговельних обʼєктів (на рівні стратегічного управління). В той же 

час, безпосереднє (на тактичному і оперативному рівні) управління діяльністю регіональних 

обʼєднань магазинів здійснюють субʼєкти підприємництва, які номінально є самостійними 

роздрібними торговцями зі статусом юридичної особи - типу Товариств з обмеженою 

відповідальністю. 

Інноваційним підходом в торговельних мережевих компаніях є також використання 

потенціалу франчайзингових відносин між окремими структурними підрозділами: для того, 

щоб забезпечити тісний звʼязок і фактичний контроль за діяльністю всіх учасників мережевої 

торговельної компанії, застосовується система франчайзингових відносин, суть якої полягає 

в укладанні договорів франчайзингу, що передбачають передання франчайзером певному 

партнерові (франчайзі) права на продаж продукту цієї компанії. У досліджуваному випадку 

мова йде про передання франчайзером (ТОВ “Мегаспорт”) права на роздрібну торгівлю 

товарами, які входять до сформованого товарного профілю  даного роздрібного торговця, 

всім структурним підрозділам (франчайзі) в обмін на певні фінансові зобовʼязання та 

гарантії дотримання певних техніко-технологічних і організаційно-управлінських процедур, 

що забезпечують встановлений рівень сервісу споживачів. Інакше кажучи, ТОВ “Воксхол” та 

належні йому магазини “Megasport” взяли на себе зобовʼязання реалізовувати спорттовари 

від визначених товаровиробників по заздалегідь визначених принципах, процедурах і 

алгоритмах і встановлених франчайзером правилах. Натомість, як еквівалент за дотримання 

цих всіх правил, франчайзер надає франчайзі дозвіл на використання імені материнської 
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компанії, її гудвілу (високої репутації на ринку), репутації продукту (товарів, послуг), 

маркетингових технологій, механізмів підтримки та інструментарію експертизи за 

одночасного гарантування можливостей отримання прибутку. Для досягнення цієї 

прибутковості франчайзер бере на себе виконання таких робіт, як проведення рекламних і 

маркетингових компаній, в той час, як франчайзі основну увагу має приділяти своїм 

рутинним торгово-технологічним операціям у кожному з належних йому магазинів, але - 

дотримуючись встановлених франшизою (угодою сторін) правил ведення бізнесу та за їх 

організаційної, технічної й іншої підтримки франчайзером. 

Особливу роль у формуванні системи відносин між учасниками досліджуваної 

мережевої торговельної компанії відіграють питання взаємодії щодо забезпечення єдиних 

підходів до формування асортименту товарів, які входять до товарного профілю 

торговельної компанії, володіння торговим персоналом достатніх (глибоких професійних) 

знань про товари кожного з пропонованих у даній мережі магазинів брендів (включно з 

характеристикою товаровиробників, основами і особливостями технологій виробництва, 

характеристиками споживних властивостей зазначених товарів і прийнятими для 

гарантування належного рівня їх якості показниками оцінки). У цьому ж контексті 

надзвичайно вагомими є вимоги щодо дотримання вимог щодо організації комплексу 

торгово-технологічних процесів у торговому залі кожного мережевого магазину, організації 

мерчендайзингу в магазинах, що належать франчайзі, корпоративних стандартів 

торговельного обслуговування та ін.    

Однією з ключових ознак мережевої торговельної компанії вважається робота всіх 

торговельних обʼєктів під єдиною торговою маркою (т.зв. “бренд”). – Як правило, в 

торговельній практиці бренд “привʼязується” до компанії-товаровиробника, але у випадку 

мультибрендової компанії асортимент реалізовуваних товарів не обмежується товарами 

єдиного бренду (виробничого підприємства), а формується як поєднання колекцій виробів 

декількох провідних у своїй галузі продуцентів. – Для прикладу, у 2021 р. в кожному 

магазині “Megasport” відвідувачам пропонувались спорттовари від провідних світових 

товаровиробників, перелік виробів яких нараховував 26 товарних брендів.  

Інтеграція діяльності всіх бізнес-обʼєктів у єдиній мережі магазинів, як це і 

передбачено комплексом основних характеристик підприємства мережевого типу, базується 

на тотальному використанні компʼютерних технологій і прикладних програм збирання, 

зберігання, обробки і передавання інформації та для обгрунтування і прийняття 

управлінських рішень зі всіх бізнес-процесів, їх контролю і моніторингу. - Для прикладу, в 

компанії активно використовуються такі програмні продукти, як CRM Bitrix, ІС “Алекс” та 

ін., а всі робочі місця фахівців менеджерської ланки оснащені сучасними засобами 

компʼютеризації та адаптованими до комплексу професійних посадових обовʼязків завдань 

пакетами прикладних програм. Для забезпечення високого рівня організації бізнес-процесів 

у всіх магазинах запроваджені і невідхильно виконуються корпоративні стандарти щодо всіх 

аспектів торговельної діяльності.  

Найбільш вагомою частиною комплексу корпоративної стандартизації в компанії 

вважаються організаційна структура магазину, посадові обовʼязки та операційні стандарти для 

працівників кожної категорії. - Такі документи розроблені для таких працівників, як Керуючий 

магазином, адміністратор, касир, мерчендайзер, консультант, комірник, техперсонал. Серед 

операційних стандартів найбільш важливими є документи, які регламентують процеси 

обслуговування покупців і поведінки торгового персоналу в торговому залі, а також стандарти 

зберігання складського товарного запасу. Також єдиними для всієї мережі магазинів “Megasport” 

є системи типових  економічних, технічних, технологічних, організаційних та інших показників, 

за якими проводиться оцінювання роботи торгового персоналу та на яких заснована система 

оплати праці і матеріального стимулювання.  

Зазначимо також той факт, що впровадження компʼютерних технологій в організацію 

та управління діяльністю мережевої торговельної компанії дозволяє суттєво розширити 

можливості використання сучасних торговельних технологій, зокрема - організувати 
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омніканальність торгівлі товарами власного асортименту, використовуючи одночасно 

традиційні технології продажу товарів (оф-лайн у магазинах: для прикладу, у Львові діє 4 

магазини “Megasport” в сучасних ТРЦ) та технології електронної комерції (інтернет-торгівля 

в режимі он-лайн з власного інтернет-магазину; доменна адреса https: //megasport.ua ). 

Таким чином, досліджувана мережева торговельна компанія, використовуючи 

передові технології управління наявними у неї ресурсами (матеріальними, трудовими, 

фінансовими, інтелектуальними) і впроваджуючи тотальну регламентацію та автоматизацію 

бізнес-процесів у межах власної моделі організації торговельного бізнесу, створює 

передумови для набуття на споживчому ринку важливої конкурентної переваги. - А це є ще 

однією характерною рисою саме підприємств торгівлі мережевого типу.   
 

Список використаних джерел: 

 

1. Міщук І. П. Формування систем логістики підприємств торгівлі: теорія і практика : монографія. 

Львів : Вид-во ЛКА, 2015. 452 с. 

2. Підприємницькі мережі в торгівлі : монографія / [Н.О. Голошубова, О.О. Кавун, В.М. Торопков та 

ін.]; за заг. ред. Н.О. Голошубової. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 344 с. 

3. Інтернет-магазин “Megasport”. - https: //megasport.ua 

 

Гоїнець Н. Р. 

 здобувач вищої освіти ступеня бакалавра 

 ОПП “Реклама у бізнесі” 

 спеціальність “Журналістика” 

Науковий керівник к. н. із соц. ком., доц. Коник М .І. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ВПЛИВ ЗМІ НА ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ, АБО КОРОТКО ПРО ЗОМБУВАННЯ У РФ 

 

Статистика – річ узагальнена, або, як кажуть в народі, відносна. Для прикладу, візьмемо 

дослідження “Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів ЗМІ у 2018 році”, яке 

виконала соціологічна компанія InMind на замовлення МГО InterNews та “Російський медіа-

ландшафт 2019”, яке провів російський аналітичний центр “Левада-центр”. Саме ці дослідження 

представлятимуть основу, навколо якої побудуємо своє дослідження.  

Використовуючи вже отриманий аналіз, ми формулюємо мету: розглянути вплив 

засобів масової інформації на людей та дізнатися конкретніше, як сприймають інформацію 

різні національності, зокрема українці та росіяни. 

Опираючись на статистику вищезазначеного дослідження ми отримаємо інформацію: 

“Після різкого падіння у 2016 та 2017 роках [в Україні. – Г. Н.], частка аудиторії телебачення 

стабілізувалась. Як і минулого року у 2018-му цим видом медіа користуються 77 % українців. 

Сайти новин стали більш популярними” [1]. “У Росії телебачення залишається основним 

джерелом інформації для більшості громадян, однак його аудиторія поступово знижується – 72% 

проти 94% (10 років тому)” [2]. Порівнюючи співвідношення, отримаємо висновок: немає 

глобальної відмінності у відсотковому співвідношенні використання телебачення.  

Беремо для прикладу іншу статистику: “[Українці. – Г. Н.] найбільше новин 

дізнаються з телебачення. 74 % опитаних відповіли, що з такою метою користуються цим 

медіа найчастіше. На другому місці — інтернет-ЗМІ. Їх читають 57 % українців, що на 6 % 

більше за минулий рік. Далі йде радіо та преса” [1]. У Росії: “Натомість довіра росіян до 

інтернет-ресурсів та соціальних мереж зростає – сьогодні коливається навколо 20% 

населення” [2]. Ось тут є наочні відмінності, що близько 30% населення України більш 

інформоване інтернет-ЗМІ, ніж росіяни. Що можемо відчути й у сьогоденні, інформація яка 

поширюється через соціальні мережі з метою “достукатись” до російського населення немає 

значних успіхів. Враховуючи запровадження санкцій, за останні місяці рівень використання 

росіянами інтернет-ЗМІ із 20% впаде до 0. 



226 
 

Де юре, відсоткове співвідношення між аудиторіями отриманої інформації майже не 

відрізняється, де факто – дезінформація у російських медіа процвітає. Так чому у ХХІ столітті 

люди сліпо вірять ЗМІ, якщо наочно, на власні очі, бачать правду та наслідки протизаконних дій 

політичних, правоохоронних, військових органів? (хоча, якщо брати до уваги медіа РФ, то 

маніпуляції та пропаганда надходять практично з кожної сфери життя громадськості). 

Саме слово дезінформація багато говорить про те, з чим ми маємо справу. Воно має 

російське коріння, оскільки зʼявилося в середині ХІХ століття на теренах РФ, і означало 

введення ворога в оману з метою досягнення тактичної чи політичної вигоди.  

Усім відомо, що у цій країні працює осередок кремлівських журналістів, які 

безпосередньо звʼязуються з адміністрацією президента, отримують звідти інструкції щодо 

ведення пропаганди та внутрішньої дезінформації через свої ЗМІ (це відомі пропагандисти 

Норкін, Скабєєва, Кисельов, Стриженова, Симоньян, Соловйов та ін.).  

Окрім того, неякісну журналістику цієї країни підтверджує ще один факт: у день 

нападу Росії на Україну Роскомнагляд ухвалив рішення, що всі ЗМІ, які займаються 

конфліктом, повинні використовувати лише інформацію з офіційних джерел російського 

уряду. Головну роль у формуванні меседжу на цю тему відіграє, без сумніву, Міністерство 

оборони, яке коментує події, визначає хід на полі бою, повідомляє кількість жертв та ін. Усі 

ЗМІ без винятку повинні посилатися на їхні повідомлення, але також черпати інформацію від 

Міністерства закордонних справ, адміністрації президента та коментарів чи промов Путіна. 

Як висновок зазначу, що немає 100% правдивої інформації, це як гра дитинства 

“зіпсований телефон”, коли слово дійде до фіналу, воно обовʼязково буде звучати інакше.  
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РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ В РЕКЛАМІ 

 

У маркетинговій діяльності рівноправне спілкування зі споживачами є одним з 

найважливіших компонентів ефективної комунікації, а найпоширенішим її способом є 

реклама. Кожного дня спостерігаємо безліч рекламних меседжів, що спонукають до 

здійснення купівлі чи викликають зацікавлення товарами й послугами.  

Для фахівців у сфері реклами найважливіше завдання у створенні рекламних 

креативів – “зачіпити” увагу покупців, викликати зацікавлення до обʼєкта реклами, 

викликати довіру. Окрім візуальних та вербальних складових, рекламне повідомлення може 

містити невербальні, до яких в основному належать міміка та жести. Невербальне 

спілкування в окремих випадках цінується цільовою аудиторією ти, що воно спонтанне, 

часто несвідоме та щире, у порівнянні зі словами.  

Чому важливо використовувати жести та міміку у спілкуванні зі споживачами? В 

першу чергу, це невідʼємна частина ділового стилю. Іноді, за допомогою невербальних 

сигналів можна висловити набагато більше, ніж за допомогою слів та досягнути кращого 

результату. Також, на ефективність розмови впливає уміння правильне розуміння міміки, 

https://detector.media/infospace/article/140807/2018-09-06-doslidzhennya-56-ukraintsiv-vvazhayut-shcho-mozhut-vidriznyty-zamovni-materialy-v-zmi/
https://detector.media/infospace/article/140807/2018-09-06-doslidzhennya-56-ukraintsiv-vvazhayut-shcho-mozhut-vidriznyty-zamovni-materialy-v-zmi/
https://detector.media/infospace/article/169495/2019-08-01-u-rosii-za-10-rokiv-dovira-do-telebachennya-vpala-na-25-doslidzhennya/
https://detector.media/infospace/article/169495/2019-08-01-u-rosii-za-10-rokiv-dovira-do-telebachennya-vpala-na-25-doslidzhennya/
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жестів, поведінки співбесідників. У 20 ст. письменник з Австралії А. Піз за результатами 

дослідження виявив, що 7% інформації сприймається за допомогою слів, 38% – через звукові 

засоби, а шляхом розуміння міміки, жестів зчитується 55% інформації. Невербальні 

компоненти  дають змогу повною мірою висловити цілу низку емоцій і почуттів, виявляють 

вміння співрозмовника володіти собою та ситуацією.  

Невербальна комунікація як сукупність невербальних (візуальних) та паравербальних 

(вокальних / звукових) засобів спілкування незамінна у рекламних повідомленнях. До 

невербальної системи належать пози, жести, міміка, візуальний контакт, просторова 

дистанція при спілкуванні, до паравербальної - інтонація, швидкість, паузи, гучність і ритм 

мовлення; висота, сила та тембр голосу. 

Невербальні засоби спілкування поділяють на кінетичні, такесичні та проксемічні. 

Кінетичні повʼязані з мовою тіла, що виявляється в міміці, позах, жестах, поглядах, ході, 

рухах. Всі рухи нашого тіла – це беззвучне, але часто дуже промовисте спілкування, яке у 

щоденному житті не раз замінює мовну комунікацію. До такесичних засобів спілкування 

належать різноманітні дотики у формі рукостискання, поплескування, поцілунку. 

Проксемічні засоби стосуються просторової організації спілкування, коли важливими є 

розташування партнерів та дистанція між ними. 

До паравербального спілкування зараховують просодичні та екстралінгвістичні засоби, які 

допомагають передати емоційний стан мовців, посилити чи послабити вербальний вплив на 

співрозмовників та слухачів. Прасодика стосується ритміко-інтонаційних характеристик мовлення 

– висота, сила, тембр голосу, наголошування, інтонація, мелодика. Екстралінгвістика – це паузи в 

мовленні та різні психофізіологічні стани людини, що виявляються у сльозах, кашлі, сміху, 

подихах. Паузи можуть бути різними за характером: суто фізіологічні (промовцю необхідно 

перевести подих); випадкові (важко вимовити чи підібрати потрібне слово); виразні (щоб 

привернути увагу, наголосити на якійсь думці); хезитативні (для роздумів).  

Вимовлені слова ніколи не бувають нейтральними. Іноді те, як ми проговорюємо якусь 

інформацію, важливіше за зміст цього повідомлення. Загалом інтонаційно можна зазначити 

головне в комунікації, можна надати інформації певного відтінку, тоді, здавалося б, нейтрального 

змісту повідомлення може зазвучати як запитання, пропозиція, сарказм, гумор і тощо. 

У рекламному повідомленні особливу значеннєву концепцію несе символіка, знак, образ. 

Вони підвищують сприйняття, дозволяють розкрити властивості предмета більш яскраво, 

емоційно і в образній формі. Асоціації від зібраної інформації про товар, дані рекламодавцем, 

можуть служити основою зображально-художнього рішення товарного знаку, логотипу, буклету 

та проспекту, а також піктограм, багато з яких побудовані на основі символів. 

Співвідношення вербальних та невербальних компонент складової значною мірою 

залежить від різновиду реклами. Виходячи з розташування вербальних та невербальних елементів 

реклами, можна навести наступні структури, які найчастіше зустрічаються: домінуюча роль 

тексту; домінуюча роль зображення; текст як коментар до зображення; зображення як ілюстрація 

до тексту; незалежні номінативні взаємовідношення (зображення та текст самостійно несуть в собі 

інформацію з однією ціллю – ідентифікувати предмет реклами); незалежні відношення (і 

зображення, і текст приймають участь в створенні контексту, динамічної ситуації, в якій 

зʼявляється предмет реклами); текст як графічне оформлення слів персонажу. 

Невербальні компоненти підсилюють вербальні меседжі рекламного повідомлення, 

допомагають викликати зацікавлення цільової аудиторії на підсвідомому рівні, а згодом і 

повністю, слугують асоціативним звʼязком памʼяті споживачів при актуалізації необхідної 

інформації для прийняття рішення про здійснення купівлі товарів чи послуг.  
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ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР В УПРАВЛІННІ  

КРИЗОВОЮ СИТУАЦІЄЮ 

 

На сучасному етапі функціонування економіки України характеризується наявністю та 

розвитком досить глибоких кризових явищ, що зумовлює низьку ефективність функціонування 

субʼєктів господарювання, погіршення їх фінансового стану та приводить до появи високої 

кількості збиткових підприємств та підприємств-банкрутів. Розвиток виділених тенденцій вимагає 

широкого впровадження в діяльність субʼєктів господарювання інструментів діагностики розвитку 

кризових явищ, що обумовлюється необхідністю адекватного та своєчасного реагування органів 

управління підприємством на кризову ситуацію.  

В Україні існують державні методики, що можуть бути використані в межах експрес-

діагностики кризового стану, а саме Методичні рекомендації щодо виявлення ознак 

неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного 

банкрутства чи доведення до банкрутства [1], Положення про порядок здійснення аналізу 

фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації [2], Методичні рекомендації [3] 

передбачають аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, оцінку ліквідності та 

платоспроможності, оцінку капіталу підприємства, а також визначення наявності забезпечення 

кредиту. Отже, можна стверджувати, що розглянуті методики дозволяють визначити загальні 

ознаки наявності або відсутності кризових явищ в діяльності субʼєктів господарювання.  

Фундаментальна діагностика банкрутства характеризує систему оцінки параметрів, що 

більш точно та глибоко ідентифікують рівень та глибину кризового фінансового стану 

підприємства. Для цього в сучасній економічній  літературі широко використовуються 

математичні моделі діагностики банкрутства підприємства та виявлення ознак кризового стану, за 

допомогою яких формується, як правило, узагальнений показник. Поширеність застосування 

таких моделей зумовлюється можливістю отримання комплексної оцінки фінансового стану та 

рівня ймовірності банкрутства (або ж оцінки зони ризику, в якій перебуває підприємство), при 

цьому використовувані моделі, як правило, містять обмежену кількість фінансових коефіцієнтів, 

що забезпечує досить високу точність результатів за низької трудомісткості їх використання.  

Серед вітчизняних дискримінантних моделей найпопулярнішими є модель А. В. 

Матвійчука та О. О. Терещенка [4]. Слід зазначити, що використання саме цих моделей є 

найбільш обґрунтованим у практиці діагностики кризових явищ в діяльності українських 

підприємств, оскільки дозволяє врахувати особливості розвитку вітчизняної економіки та 

отримати найбільш повні та точні результати щодо глибини кризи на підприємстві та прогнозного 

рівня його банкрутства. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ 

 

Управління є невідʼємною частиною будь-якого бізнесу і є діяльністю, покликаною 
впливати на працівників організації для досягнення оптимальних результатів. Управління 
супроводжує організацію на всіх етапах її розвитку та життєвого циклу. У сучасній ринковій 
економіці зі зміною нових умов діяльності та зміною методів управління ефективність 
управління впливає на конкурентоспроможність організацій. На жаль, реальний стан 
українського менеджменту не є ідеальним. Низька продуктивність і якість роботи у 
більшості вітчизняних організацій, про що свідчить низька конкурентоспроможність. Така 
ситуація свідчить про необхідність розуміння існуючих проблем вітчизняних організацій та 
розробку вітчизняних моделей управління, які краще відповідають сучасним реаліям ведення 
бізнесу. Протягом усієї історії економічного розвитку вчені шукали нові методи та форми 
управління, здатні не лише адаптуватися до змін зовнішнього світу, а й підвищити 
конкурентоспроможність.  

Мистецтво управління – це вміння застосовувати вивчене та застосовувати 
накопичений досвід на практиці. [3.ст.24] У звʼязку з цим необхідно вивчати сучасні 
концепції управління. Вони спрямовані на удосконалення та розвʼязання проблем 
економічного розвитку організації, постановки і вирішення проблем менеджменту, а також 
розробку нових моделей управління.  

Вивчення та узагальнення результатів наукових досліджень і сучасної практики 
управління українськими організаціями дозволило нам сформулювати істотні проблеми 

менеджменту вітчизняних організацій[1.ст.41]: 

 значні розбіжності у цілях між керівником виробництва і підлеглими, які значно 
гальмують робочий процес;  

 слабка організація кадрової системи - керівники компаній не хочуть витрачати свій 
прибуток на розвиток своїх робітників: проведення тренінгів, семінарів і конференцій. 
Некваліфіковані працівники не можуть досягти поставлених цілей підприємства;  

 слабка система мотивації підлеглих;  

 менеджери працюють за принципом “Ніхто не зробить краще, ніж зроблю це я”. Це 
призводить до неправильного делегування своїх обовʼязків, внаслідок поставлені цілі не 
досягаються; 

 недосконало продумані посадові інструкції. Кожен працівник повинен виконувати 
роботу за спеціалізацією, але в деяких організаціях працюють фахівці в декількох напрямках. 
Це призводить до неякісного виконання обовʼязків, а іноді зовсім гальмує процес; 

 недосконале проведення процесу контролю, який дозволяє виявити проблеми і 
скорегувати відповідно діяльність організації до того, як ці проблеми переростуть у кризу; 

 невміння діагностувати і структурувати проблеми організації; системно мислити 
раціонально розподіляти час, а також застосовувати на практиці отримані знання, теоретичні 
принципи і моделі менеджменту.  

 відсутність достатньої уваги корпоративній культурі; 

 ігнорування закону соціалізації особистості. Кожна особистість може принести 
щось нове, а деякі організації ігнорують ідеї та думки працівників; 

 невміння розробляти стратегії конкуренції й незнання чинників 
конкурентоспроможності;  

 проблеми з гнучкістю і мобільністю менеджерів - невміння приймати спонтанні 
рішення і прогнозувати наслідки їх прийняття, а також проблеми з комунікабельністю й 
роботою в команді;  
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 недостатня увага до соціальної відповідальності менеджменту;  

 відсутність вміння формувати команду, підбирати кадри. 
Для вирішення цих проблем менеджерам вітчизняних організацій необхідно: 
 1) Підвищувати кваліфікацію підлеглих та вдосконалювати механізм стимулювання. 
2) Впроваджувати сучасні методи і форми управління в систему управління 

організаціями.  
3) Уміти попереджати проблеми та вміти успішно їх долати. 
4) Дотримуватися закону пропорційного розвитку системи управління.  
5) Послідовно виконувати план розвитку команди. 
6) Дотримуватися закону спільних цілей, розподілу праці та економії часу, які є 

складовими успішного менеджменту.  
7) Дотримуватися моделі корпоративної культури; чітка організаційна поведінка 

співробітників і хороша корпоративна атмосфера – запорука успіху.  
8) Розробляти та впроваджувати сучасні методів контролю в організації.  
9) Організовувати зустрічі, під час яких кожен співробітник може прийти з 

пропозиціями та ідеями щодо вдосконалення діяльності організації.  
10) Удосконалювати систему набору персоналу.  
Отже, сьогодні існує перелік дуже гострих проблем в сфері управління. Сучасні 

менеджери повинні шукати нові інноваційні способи їхнього вирішення для досягнення цілей 
організації на постійно зростаючому конкурентному ринку. Більш того, вони повинні бути 
готові йти на деякі несподівані ризики, щоб допомогти організації зайняти лідируючі позиції. 

В сучасних умовах України необхідно створити систему вітчизняного менеджменту, 
акумулювавши найцінніші здобутки світової теорії і практики менеджменту та адаптувавши 
їх стосовно до внутрішніх соціально-економічних умов діяльності підприємств і організацій. 
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КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
 

Підвищення ефективності діяльності державних структур управління та надання ними 
якісних послуг є постулатом надалі актуальним. Забезпечення справності реалізації 
поставлених завдань вимагає встановлення інструментів вимірювання та показників 
економічної ефективності діяльності адміністрації. 

Критерії якості надання адміністративних послуг це показники, які визначають рівень 
задоволення потреб та інтересів споживачів адміністративних послуг, професійність 
діяльності органів, які надають адміністративні послуги, що повинні здійснюватися на основі 
наступних вимог[1]:  

1. Результативність, яка передбачає спрямованість діяльності адміністративного 
органу на позитивне вирішення того чи іншого питання, тобто на надання громадянам 
адміністративної послуги.  
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2. Своєчасність надання адміністративної послуги, яка передбачає дотримання 
установленого законом строку надання адміністративної послуги, з орієнтацією на 
якнайшвидше вирішення справи.  

3. Доступність, яка передбачає можливість громадян звернутися за отриманням 
адміністративної послуги.  

4. Зручність, яка передбачає врахування інтересів та потреб споживачів послуг в 
організації надання адміністративних послуг.  

5. Відкритість, яка передбачає наявність та доступність інформації, необхідної для 
отримання адміністративної послуги: про процедуру надання адміністративної послуги;  
перелік документів, які потрібно подати для отримання послуги, зразки заповнення 
документів; про розмір та порядок оплати адміністративної послуги; про посадових осіб, 
відповідальних за надання адміністративних послуг. 

Важливим моментом, на думку польської дослідниці, є здійснення виміру ступеня 
задоволеності споживачів адміністративних послуг, тобто здійснення моніторингу якості 
послуги (швидкість і комплексність тощо) з погляду задовоеності цільового клієнта [2] 

Важливим етапом оцінювання якості публічних послуг для населення є розробка та 
впровадження автоматизованої системи електронних послуг. Завдяки розробці цих послуг 
територіальні громади зекономили свій час та ресурси. Основними перевагами системи 
електронних послуг є [3]:  

1) компонування нових організаційно-технологічних форм надання публічних послуг 
місцевого населення маючи характерні ознаки прозорості відкритості та рівності для всіх 
громадян територіальних громад;  

2) створення електронного документообігу між субʼєктами надання публічних послуг 
населення. 

Надання якісних адміністративних послуг, як ми вважаємо, становить один з критерії 
якості життя населення. Тому важливо проводити детальніші дослідження за для 
ідентифікації чинників, які впливають на реалізацію публічних завдань зі сторони 
вдосконалення надання якісних адміністративних послуг. 

 

Список використаних джерел: 
 

1. Жовнірчик Я.Ф. Реформування системи надання адміністративних послуг органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1041 

2. Kobylińska U. Mierniki sprawności usług publicznych //Współczene zarządzanie. – Nr2.- 2013. – s.131-140 
Козаченко Ю.В. Запровадження критеріїв оцінювання якості надання публічних послуг //Державне управління. 
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2018/18.pdf 

 

Едель Д. Д. 

здобувач вищої освіти ступеня магістра  

ОПП “Менеджмент” 

 спеціальність “Менеджмент” 

науковий керівник д.е.н., проф. Свидрук І. І. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ 

 

Визначення ступеня соціальної єдності організації є важливою умовою ефективного 

управління, тому його необхідно враховувати для успішного обрання стилю і методів 

управління, визначення загальних можливостей персоналу організації, формулюванні 

тактичних і операційних завдань та контролювання їх виконання. Емпірично її визначають за 

допомогою відповідей на запитання: чи вважаєте ви себе реальною частиною групи; якби 

вам запропонували таку саму роботу за таку саму зарплату в іншій групі, чи подумали б ви 

про можливість переходу до неї; як (краще чи гірше) виглядає ваша група порівняно з 

іншими групами підприємства; як ви і ваші товариші контактуєте один з одним, чи 

допомагаєте ви один одному, чи часто у вашій групі бувають конфлікти. На ідеальну модель 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1041
http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2018/18.pdf
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високої соціальної єдності керівники організації можуть орієнтуватися у практичній 

діяльності. Однак спочатку доцільно зʼясувати, чи вимагає характер розвʼязуваних 

організацією завдань настільки високого рівня соціальної єдності. 

В процесі виконання трудових функцій персоналом в організації менеджерами 

вивчаються, враховуються, контролюються щодо функціонування колективів: 

- групові норми: традиції, настрої, звичаї і правила поведінки особистості і групи в 

процесі праці: у відношенні до роботи, до оточуючих людей; 

- груповий конформізм як механізм підпорядкування особи тиску з боку групи і в той 

же час впровадження у свідомість індивіда групових норм поведінки – або позитивної, або 

негативної; 

- психологічна сумісність як схильність (свідома чи несвідома) до взаємодії з певною 

особою чи групою; 

- стан і перспективи розвитку керівництва і лідерства в групах, колективах, коли 

менеджери виступають елементами стратегічного управління, наділеними 

адміністративними нормами, а лідер – як елемент соціально-психологічної структури групи, 

який домінує в ній на основі цього авторитету; 

- групові рішення як метод вибору лінії поведінки і дій, прийнятних для більшості 

персоналу і які в перспективі можуть стати груповими нормами знову ж таки позитивної або 

негативної спрямованості; 

- групова психотерапія як механізм зняття особистісної психологічної напруги за рахунок 

співпереживання, підтримки словом і ділом, особливо тих, хто емоційно нестійкий або 

меланхолічно закритий в своїх переживаннях, хоча і ті й інші є цінними працівниками в організації. 

Організація складається з кількох груп; в багатьох випадках кількість груп дуже велика. У 

середині кожної організації існують формальні й неформальні групи. Формальні групи повинні 

працювати як єдиний налагоджений колектив. Чим краще керівник володіє механізмами 

управління групами і факторами дії на них, тим сильніше він впливає і на окрему особу 

(працівників), і на результати діяльності організації. Як тільки виникає формальна організація, 

вона стає соціальним середовищем, де люди взаємодіють не тільки за розпорядженням 

керівництва і для виконання організаційних завдань. Із соціальних взаємовідносин виникає багато 

товариських груп, які всі разом становлять неформальну організацію. 

В кожній організації також утворюються неформальні структури, в межах яких 

формується особлива соціальна атмосфера, що впливає на професійну діяльність та 

загальний соціально-психологічний клімат в колективі: розʼєднаність дезорганізує 

організацію, єдність сприяє організаційному розвитку. Неформальним групам менеджер 

повинен приділяти особливу увагу, оскільки вони можуть стати домінуючими в організації, 

взаємно проникати в інші неформальні й формальні групи та сильно впливати на управління. 

Не завжди працівник, та й навіть керівник, усвідомлює те, що він вже опинився в складі 

певних неформальних груп або хоча би має якесь відношення до них. Неформальні 

організації мають багато спільного з формальними: 

 – мають певну структуру управління та взаємодії; 

 – керуються лідерами з метою виконання певних завдань на основі конкретної ієрархії; 

 – використовують у своїй діяльності неписані правила (норми); 

 – застосовують певну систему винагород, заохочень і санкцій.  

Під впливом групи в поведінці індивіда можливі такі зміни:  

1) відбуваються зміни таких характеристик людини, як сприйняття, мотивація, сфера 

уваги, система оцінок;  

2) у групі людина одержує певну відносну “вагу”;  

3) група допомагає індивіду набути нового бачення свого “я”. Людина починає 

ідентифікувати себе з групою, і це зумовлює суттєві зміни в її світосприйнятті, у розумінні 

свого місця і свого призначення;  
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4) перебуваючи у групі, беручи участь в обговореннях і формуванні рішень, людина 

може видати такі пропозиції та ідеї, які вона не видала б, якби осмислювала проблему 

самостійно (ефект “мозкового штурму” суттєво підвищує творчий потенціал людини);  

5) у групі людина в більшій мірі схильна йти на ризик. 

Таким чином, розвиток організації як соціальної єдності визначається психологічними 

факторами згуртування колективу, найбільш сприятливим поєднанням властивостей 

працівників для забезпечення ефективності спільної діяльності та особистої задоволеності 

кожного і проявляється у взаєморозумінні, взаємоприйнятності, співчутті, співпереживанні 

членів колективу один одному. Групова однодумність як прояв соціальної єдності – це збіг 

норм і правил поведінки, вироблення і визнання більшістю членів групи загальної думки, 

спільних цінностей, правил і норм поведінки. Групова однодумність направлена на 

зміцнення психологічної єдності колективу, стабілізацію, упорядкування міжособистісних 

відносин і взаємодій. Соціальна солідарність проявляється через єдність переконань і дій, 

взаємодопомогу та підтримку членів соціальної групи, що ґрунтуються на спільності 

інтересів і необхідності досягнення загальних групових цілей та спільній відповідальності. 
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ПРОПАГАНДА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ І ПОЗА НЕЮ 
 

Для переважної більшості громадськості маркетинг асоціюється насамперед з рекламою 

та заходами, що мають на меті сформувати та задовольнити попит споживачів. Проте 

маркетингова концепція має значно більше методів використання. Так, до прикладу, однією з 

найпопулярніших форм комунікації у ЗМІ, що спрямована на поширення серед населення 

певного світогляду, навʼязування думок, ідей і теорій з метою впливу на їхню думку для 

отримання вигоди певними людьми, організаціями, а інколи й цілими країнами, є пропаганда, 

яка тією чи іншою мірою використовує механізми маркетингу для досягнення успіху. 

Пропаганду дуже часто повʼязують із маніпулюванням, і для цього існує багато 

підстав. Маніпулювання громадською думкою передбачає транслювання неправдивої або ж 

перекрученої інформації з метою формування у цільової аудиторії помилкового 

світосприйняття через пропаганду. За допомогою перекручування фактів щодо найбільш 

вразливих суспільних чи особистих питань відбувається зміна думки у потрібному ракурсі. 

Поширеною практикою є ототожнення пропаганди і маніпулювання.  

Пропаганда є однією з основних складових системи маркетингових комунікацій, що 

полягає у надходженні інформації незалежними джерелами. В основі пропаганди - заходи 

Public Relations (PR) як цілеспрямована діяльність підприємств, компаній, установ з 

досягнення взаємовідносин з навколишнім середовищем для формування лояльного 

ставлення до їхньої діяльності. На відміну від реклами та стимулювання збуту заходи 

пропаганди мають довгострокову спрямованість впливу на громадську думку. Формування 

позитивного іміджу сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємств на ринку, 

приваблює нових клієнтів і партнерів, прискорює збут продуктів, полегшує доступ до всіх 

видів ресурсів. Імідж формується цілеспрямованою інформаційною діяльністю, рівнем та 

якістю основної діяльності, відгуками клієнтів та партнерів. 

Переваги пропаганди: компанія сама не сплачує витрати на цей засіб комунікації; 

значний рівень довіри клієнтів при отриманні новинної інформації з незалежних джерел. До 

недоліків можна віднести мінімальний рівень контрольованості засобу компанією та 

можливість створення анти-ефекту.  
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До основних засобів пропаганди можна віднести взаємини з різними засобами масової 

інформації у вигляді прес-конференцій, брифінгів, інтервʼювання; участь представників компанії у 

профільних виставках, семінарах, конференціях, форумах; розповсюдження корпоративної 

продукції, річних звітів, фірмових буклетів; благодійна та спонсорська діяльність.  

В маркетинговій літературі виокремлюють два основних види пропаганди. Позитивна 

пропаганда ставить за мету донесення до цільових аудиторій тих чи інших переконань у 

доступній та переконливій формі і ніколи не вдається до маніпулятивної мети. В основному 

вона сприяє поширенню корисної інформації, загальноприйнятих цінностей, засудження 

поганого та шкідливого з метою виховання кращого суспільства. Її основна відмінність –  

вона здійснюється на користь споживачів інформації, а не певного кола осіб. Прикладом 

позитивної пропаганди можна вважати практику багатьох ІТ-компаній у сфері збереження 

довкілля, використання ліцензійного програмного забезпечення тощо. 

Негативна пропаганда, на противагу позитивній, ставить собі за мету навʼязування 

громадськості чи визначеним цільовим аудиторіям тих чи інших переконань під гаслом 

“мета виправдовує засоби”. Вона часто вдається до розпалювання ненависті серед певних 

соціальних, релігійних чи етнічних груп, загострення конфліктів, суперечностей та інше. 

Вона невиправдано налаштовує певні групи осіб про інших, намагається повністю підкорити 

їхні думки своїй волі. Найчастіше обирається чи створюється “образ ворога” і думка, що 

лише те, що пропонує пропагандист, зможе перемогти його. Це дозволяє згуртувати людей і 

обʼєднати їх під крилом пропаганди для боротьби з уявним дамокловим мечем, що постійно 

витає над їхніми головами. В такій ситуації люди стають вразливими і легко сприймають 

потрібні, навʼязані їм ідеї та переконання, не помічаючи  переходу з реального світу в криве 

дзеркало реальності, що було сплановано задовго до цього моменту певною обмеженою 

групою осіб, котрі отримують від цього певну вигоду. Яскравими прикладами такої 

пропаганди є головні герої окремих кінострічок із цигаркою в руках чи задоволена компанія 

людей, що розпиває спиртні напої на екранах наших телевізорів. Ці приклади показують нам 

усі переваги та вигоди від такого способу життя, але приховують усі негативні наслідки та 

проблеми, викликані курінням та частим вживанням алкоголю. Позитивна пропаганда 

активно бореться з цим задля збереження життя та  здоровʼя споживачів. 

Пропаганда поза маркетингом має позитивний і негативний вплив на громадськість. 

Прикладом позитивного впливу є поширення інформації про вживання вдосталь води 

протягом дня кожною людиною, важливість ментального здоровʼя. Приклади впливу 

негативної пропаганди спостерігаємо у наш складний час, коли Україна обороняється від 

військової агресії російської федерації та масової пропаганди російських медіа, спрямованих 

на знищення нашої країни як незалежної держави.  
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Загальносвітові роздрібні продажі алкогольної продукції у 2020 році оцінювалися у 

понад 1,5 трлн дол. США і глобальні компанії щорічно витрачають на маркетинг цієї 
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продукції мільярди доларів. За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, рівень 

споживання алкоголю у Європі є найвищим у світі і це стало однією з основних причин 

зростання ризику розвитку різних захворювань у країнах Європейського Співтовариства. У 

2020 році понад 10% від сукупної смертності у країнах ЄС було обумовлено споживанням 

алкоголю. Фактичні дані свідчать про те, що вплив маркетингу алкогольної продукції 

повʼязаний зі зміною знань, відношення та купівельної поведінки стосовно вживання 

алкоголю, зокрема серед молоді [1]. 

Доведено, що за умови належного та ефективного правозастосування, обмеження 

маркетингу алкогольної продукції є однією з соціально та економічно виправданих стратегій 

скорочення шкідливого вживання алкоголю при витратах, що становлять менше 100 дол. 

США на кожен набутий рік життя в країнах з низьким рівнем доходу та менше 500 дол. 

США у країнах з високим рівнем доходу. Однак, впродовж останніх років спостерігається 

збільшення маркетингового впливу на населення, а виробники та продавці алкоголю 

продовжують нарощувати свої витрати на маркетинг [2].  

Доступних для широкої громадськості даних про витрати на маркетинг алкогольної 

продукції вкрай мало, але, за оцінками, у 2019 році глобальні витрати на маркетинг шести 

найбільших компаній-виробників алкоголю становили 17,7 млрд дол. США [1]. Наприклад, двоє з 

найбільших виробників алкогольної продукції у світі – AB InBev та Diageo, повідомили про те, що 

витрачають на маркетинг 15% виручки від своїх середньорічних глобальних продажів [3]. 

За допомогою сучасних цифрових технологій виробники алкоголю можуть 

нарощувати коло молодих за віком споживачів своєї продукції достатньо швидко та із 

відносно невеликими витратами. На молоде покоління користувачів цифрових платформ 

можна впливати за допомогою мобільних застосунків інтегрованих із соціальними 

мережами. Такі застосунки дозволяють інтегрувати нативний маркетинг у популярні ігри або 

на сторінки соціальних мереж за участю влогерів та лідерів думок [4]. Широке застосування 

інструментарію контент-маркетингу створює сприятливі умови для залучення молоді до 

покупки і споживання алкоголю. 

Взаємозвʼязок між впливом маркетингу алкогольної продукції та рівнями споживання 

алкоголю та завданої цим шкоди широко усвідомлюється науковою спільнотою та 

експертним середовищем [1]. Фактичні дані досліджень вказують на наявність звʼязку між 

потенційним впливом реклами алкогольної продукції та її фактичним споживанням, 

особливо серед молоді. У ході деяких досліджень було виявлено звʼязок між схильністю 

молоді до впливу маркетингу алкогольної продукції та залученням до вживання алкоголю. 

Результати ряду  досліджень показали, що існує звʼязок між таким впливом та подальшим 

епізодичним вживанням алкоголю у надмірних кількостях або ж регулярним зловживанням 

алкоголем. Також є свідчення того, що спонсорство виробниками алкоголю спортивних 

заходів впливає на споживання алкоголю молодіжної аудиторією [3]. 

Цифрові засоби масової інформації поступово змінюють характер маркетингу 

алкогольної продукції, створюючи можливості для продуманого та майстерно замаскованого 

впливу. Методи цифрового маркетингу на ринку алкоголю, що до того ж швидко 

еволюціонують та розвиваються, створюють чимало проблем з точки зору їх нормативно-

правового регулювання. У багатьох європейських країнах особливо нелегко доводиться 

регуляторним органам, відповідальним за нагляд та контроль у сфері маркетингу. 

Інтерактивні онлайн-платформи та соціальні мережі забезпечують для виробників 

алкоголю необхідні можливості для здійснення цілеспрямованої інформаційної роботи з 

потенційними споживачами безпосередньо залучаючи їх, наприклад, з допомогою 

використання контенту створюваного іншими споживачами. 

Повʼязані з алкоголем пости молоді у соціальних мережах (так звані “алкопости”) 

спрацьовують за рахунок підтримки користувачів. Позитивні асоціації із споживанням 

алкоголю набагато більш помітні, ніж негативні, і, як правило, поміщаються у таймлайни 

користувачів іншими користувачами (за допомогою тегів). “Алкопости” у молодіжному 

середовищі зазвичай отримують більше лайків та коментарів, ніж інші пости. Така тематика 
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онлайн форумів та соціальних мереж сприяє популяризації вживання алкоголю та 

формуванню недооцінювання ризиків його вживання серед підлітків та молоді [2]. 

Дослідження, проведені у чотирьох європейських країнах, показали, що молодь у 

Польщі, Італії, Нідерландах та Німеччині повідомляє про те, що часто стикається з онлайн-

маркетингом алкогольної продукції, а також про звʼязок впливу маркетингу на епізодичне 

вживання алкоголю в надмірних кількостях [5]. 

У останнє десятиліття спостерігається перехід від традиційного маркетингу до 

цифрового. Використання нового комплексу маркетингових каналів, методів та платформ 

призводить до того, що реклама на європейському ринку алкоголю стала набувати нових і 

більш складних форм, котрі не завжди піддаються ефективному моніторингу та контролю з 

боку регуляторних органів ЄС. Схильність до позитивного сприйняття реклами алкогольної 

продукції впливає на поведінку дітей та молоді щодо вживання алкоголю та, на жаль, 

стимулює виникнення алкогольної залежності у багатьох молодих людей. На думку 

більшості європейських регуляторів ці групи населення необхідно захистити від навʼязливих 

рекламних повідомлень. Очевидно, що потрібне термінове вжиття заходів, оскільки чинне 

законодавство та кодекси багатьох країн ЄС не завжди у змозі ефективно реагувати на 

новітні методи реклами, котрі використовуються на європейському ринку алкоголю. 
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СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Маркетингова діяльність підприємств є обовʼязковою складовою успіху підприємства, 

яка дає змогу сформувати чіткий двосторонній звʼязок між споживачами та підприємством 

та за рахунок цього повною мірою враховувати їхні потреби. Зазвичай розглядають чотири 

основні складові, які формують маркетингову діяльність підприємств та створюють 

матеріальні продукти: товарну, цінову, розподільчу і комунікаційну політики.  

 При цьому базовою є саме товарна політика, завдання якої полягає у налагодженні 

ефективного механізму створення товарів, які найповніше задовольнятимуть потреби 

споживачів, а вже відштовхуючись від товару та специфіки цільового ринку, на який він 

спрямовується, формуються інші види маркетингової діяльності підприємств. 

Товарна політика становить основу розвитку ринково орієнтованих підприємств, 

оскільки вона відповідає за створення продукту, планування його виробництва та збуту, при-
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йняття обґрунтованих рішень щодо продовження його життєвого циклу або зняття з ринку. 

Вона передбачає певний набір заходів підприємства, що спрямований на розроблення нового 

товару та впровадження його на ринок, а також дослідження окремих компонентів, що 

забезпечують цей процес [2, с. 28].  

Розроблення товарної політики підприємства передбачає реалізацію множини 

маркетингових та виробничих завдань, основними з яких є планування оптимального 

товарного асортименту (номенклатури) продукції з погляду потреб цільового ринку; 

визначення діапазону цін на товарні позиції в межах товарного асортименту (номенклатури) 

продукції та норми прибутку на них, що відповідає умовам цінової конкуренції на певному 

ринку; прийняття рішень щодо товарів, попит на які падає (модифікація, диверсифікація, 

оновлення, модернізація, елімінування). Всі ці завдання корелюють із базовою метою 

діяльності будь-якого ринково орієнтованого підприємства – отриманням максимального 

прибутку через задоволення потреб споживачів. 

У понятті “маркетингова товарна політика” важливим є маркетингове розуміння 

сутності товару. Товаром є не просто відповідний матеріальний предмет, а категорія, що 

фіксує його потенціал бажаності для споживача. Це складна система переваг, за допомогою 

якої споживач може задовольнити свої потреби, яких відповідно до теорії А. Маслоу може 

бути значна кількість, вони мають ієрархічну структуру, їх задоволення здійснюється по-

ступово. Якщо очікування споживача збігаються з рівнем його задоволення від використання 

товару, то такий товар вважається бажаним або повноцінним. Більшу ймовірність 

задовольнити потреби споживача у повному обсязі мають такі товари, в яких згідно з 

концепцією трирівневої сутності товару у повному обсязі є всі три рівні: ідея (задум), 

реальне виконання, маркетингове підкріплення / додаткові переваги.  

Розробка й реалізація товарної політики практично завжди впливає як на характер і 

особливості складових комплексу маркетингу, так і на стійкий, ефективний розвиток 

підприємства.  

Процес формування товарної політики повинен бути заснований на стратегічному 

підході, який припускає розробку довгострокового, перспективного курсу й передбачає 

вирішення наступних принципових завдань: оптимізація й відновлення товарного 

асортименту з урахуванням життєвого циклу товару та співвідношення нових і “старих” 

товарів в асортиментній програмі; цілеспрямована адаптація товарного асортименту до 

вимог цільового ринку й споживачів;  ефективне керування товаром і марочним капіталом; 

забезпечення якості й конкурентоспроможності товарів;  освоєння нових ринків при збуті 

існуючих і нових товарів; керуванняпроцесом розробки й виведення на ринок нових видів 

продукції;  стратегічне позиціонування товарів на ринку; планування процесу вилучення з 

виробничої й (або) збутової програми товарів, що втрачають ринкові позиції. 

Товарну політику неможливо відокремити від реальних умов функціонування й 

розвитку зовнішнього середовища підприємства, від специфіки його виробничо-комерційної 

й маркетингової діяльності. Усі питання, повʼязані з формуванням стратегії й тактики 

проведення товарної політики, повинні вирішуватися відповідно до вимог ринку і поведінки 

конкурентів. Відсутність обґрунтованої товарної політики призводить до нестійкості 

асортименту внаслідок впливу випадкових або минущих факторів, втрати контролю над 

конкурентоспроможністю й комерційною ефективністю товарів. 

Основні рішення, які приймаються в системі управління товарною політикою 

підприємства, базуються на трьох рівнях: товару (марки); товарного асортименту; товарної 

номенклатури. Маркетингова товарна політика припускає реалізацію комплексу заходів, у 

рамках якого один або декілька товарів використовуються як основні інструменти 

досягнення цілей підприємства. Основними складовими товарної політики є рішення про 

розробку нових товарів, їхню модифікацію, обслуговування або зняття з виробництва. 

Отже, можна стверджувати, що до завдань маркетингової товарної політики 

відносяться: формування ідеї та реальне створення ексклюзивного товару, стосовно якого 

решта факторів маркетингу мала б виключно додатковий (обслуговуючий) характер; 
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розроблення нового товару та оновлення тих виробів, що вже існують на ринку; розроблення 

товарного асортименту, упаковки та товарних марок; забезпечення якості та 

конкурентоспроможності товарів; позиціонування товарів на ринку; аналіз та прогнозування 

життєвого циклу товарів [3].  

Процес формування товарної політики повинен бути заснований на стратегічному 

підході, який припускає розробку довгострокового, перспективного курсу й передбачає 

вирішення наступних принципових завдань: - оптимізація й відновлення товарного 

асортименту з урахуванням життєвого циклу товару та співвідношення нових і “старих” 

товарів в асортиментній програмі; цілеспрямована адаптація товарного асортименту до 

вимог цільового ринку й споживачів; ефективне керування товаром і марочним капіталом; 

забезпечення якості та конкурентоспроможності товарів; освоєння нових ринків при збуті 

існуючих і нових товарів; керування процесом розробки й виведення на ринок нових видів 

продукції; стратегічне позиціонування товарів на ринку; планування процесу вилучення з 

виробничої й (або) збутової програми товарів, що втрачають ринкові позиції [2, с. 46].  

Товарну політику неможливо відокремити від реальних умов функціонування й 

розвитку зовнішнього середовища підприємства, від специфіки його виробничо-комерційної 

й маркетингової діяльності. Усі питання, повʼязані з формуванням стратегії й тактики 

проведення товарної політики, повинні вирішуватися відповідно до вимог ринку і поведінки 

конкурентів. Відсутність обґрунтованої товарної політики призводить до нестійкості 

асортименту внаслідок впливу випадкових або минущих факторів, втрати контролю над 

конкурентоспроможністю й комерційною ефективністю товарів. 

Для оцінки ефективності товарної політики необхідно визначити критерій, якому вона 

повинна відповідати. Він, як певний орієнтир, повинен концентровано відображати головну 

стратегічну мету підприємства. В сучасних умовах для багатьох підприємств головним у 

їхній діяльності є досягнення найбільшого обсягу продажу товарів та отримання бажаної 

суми прибутку. Глобальна стратегічна мета повинна полягати у всебічному задоволенні 

потреб споживачів на товари та послуги, високоякісному їх обслуговуванні й отриманні 

довготривалого прибутку, що сприятиме зростанню ринкової вартості підприємства. 

Виконання такої стратегічної мети можливо лише тоді, коли підприємств має значні 

конкурентні переваги і насамперед його пропозиція складається з більш 

конкурентоспроможних товарів і супутніх послуг, що відповідають потребам покупців. 

Критерій ефективності товарної політики, як і стратегічна мета підприємства, не є 

постійним. Він змінюється відповідно до стадій життєвого циклу підприємства, залежить від 

специфіки і стану розвитку його ринків збуту, попиту на товари та послуги, наявності 

фінансових й інших ресурсів, умов зовнішнього середовища та різних внутрішніх факторів 

розвитку підприємства [1, с. 79].  

Маркетингова товарна політика пронизує всю систему маркетингу, починаючи з ідеї 

створення товару і закінчуючи виведенням товару з ринку. Для ефективної реалізації 

товарної політики на підприємстві пропонується діяти за такими напрямками: чітко 

визначитися з метою виробництва на основі детального дослідження ринку та характеру його 

вимог; зіставити цілі та можливості підприємства на основі виробничого та ринкового 

потенціалу; зосередити увагу на перспективних аспектах товарної політики.  

Відповідно до сучасної концепції маркетингу найбільш діючим інструментом 

комплексу маркетингу є товар, а такі інструменти, як комунікація, розподіл і ціна, лише 

ґрунтуються на особливостях товару. 

Таким чином, товарна політика відіграє найважливішу роль у системі управління 

маркетингом, і від того, наскільки гнучкою й ефективною вона виявиться, залежить 

гнучкість та ефективність маркетингової політики загалом.  
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СИСТЕМА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІ У ВИБРАНИХ ОТГ ВОЛИНІ 

 

З 2004 року в Україні розпочався процес децентралізації. Він дозволяє формувати 

значний дієвий і спроможний інститут місцевого самоврядування на базовому рівні – 

обʼєднані територіальні громади (ОТГ). Розглянемо особливості проведення реформи 

децентралізації на прикладі Волинської області.  

Волинська область посідає третє місце у рейтингу кількості створених громад за 2014-

2017 рік. Протягом 2017 року тут створено 25 ОТГ, що є найвищим показником серед усіх 

областей України. Майже 45,2% території Волині покрито ОТГ. Число створених громад 

дорівнює 50 [1]. Наближеність послуг до громадян та доступність забезпечується 

формуванням мережі центрів надання адміністративних послуг.  

Основними перевагами обʼєднання є можливість збільшення дохідної частини 

бюджету обʼєднаної територіальної громади за рахунок податку на доходи фізичних осіб в 

розмірі 60% від сплаченого на території обʼєднаної територіальної громади (сьогодні 

відповідні кошти зараховуються до районного бюджету) [1]. А це збільшення бюджету 

орієнтовно на 30-40% [2]. Так, бюджет Смолигівської громади з часу обʼєднання зріс у 10 

разів. За 2016 рік бюджет Зимнівської громади зріс з 1 до 28 мільйонів гривень [3]. Від 

Луцької до Володимир-Волинської обʼєднаної громади ремонтують дороги, встановлюють 

нові автобусні зупинки та вичищають територію. Викорчувані старі дерева заміняють 

посадкою нових. Проводяться семінари, тренінги, виїзди викладачів вищих навчальних 

закладів до шкіл обʼєднаних територіальних громад.  

Для зацікавлених людей влада місцевого самоврядування організовує онлайн навчання в 

сфері економіки, правознавства, оподаткування. Частину отриманих з податків фізичних осіб 

грошей громади виділяють на створення гуртків для дітей де вони зможуть розвиватися як 

індивідуальні особистості, поза тим, що пропонує шкільна програма. Створення позитивного 

іміджу слід вважати одним з важливих завдань органів місцевого самоврядування. Так, в 

Любомлській обʼєднаній громаді 19.07.2018 відкрили модернізований міськрайонний центр 

надання адміністративних послуг (ЦНАП), у якому зараз надають 74 адміністративні послуги. У 

майбутньому задля економії хочуть впровадити мобільний ЦНАП.  

Люблинецька громада запровадила у себе Револьверний фонд – поворотну фінансову 

позику впровадження заходів з енергоефективності. Першим позитивним результатом є 

встановлення на приватній садибній ділянці сонячної електростанції на 30 КВт. Для 

порівняння у Дніпропетровській області створено 61 обʼєднану територіальну громаду. 

Окрім того, деякі громади області визнані найбільш заможними у державі. Зокрема, бюджет 

Слобожанської громади у цьому році склав більше 260 мільйонів гривень [2]. Помітними є і 

успіхи створених громад.  

Отже, ми вважаємо, що процес децентралізації проходить цілком успішно. Результати 

вже показали, що реформа дала поштовх до повноцінного розвитку громад. Місцева влада 

тепер зацікавлена в розвитку інвестиційної привабливості своїх територій на благо громади, 

адже сплачені тут податки підуть на підвищення якості життя мешканців цієї території. 
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ВИДИ ТАРГЕТОВАНОЇ РЕКЛАМИ  

 

Реклама є скрізь в Інтернеті, але ми навчились досить добре ігнорувати її. Щоб 

повернути нашу увагу, рекламодавці адаптувалися до наших цифрових звичок перегляду, 

памʼятаючи, що ми читаємо і купуємо в Інтернеті, а потім використовуючи цю інформацію, 

щоб продати нам речі, які, на їхню думку, нам можуть сподобатися. Хоча це може здатися 

дивним, ця практика, звана таргетовою рекламою, стала дуже поширеною. 

Таргетована реклама – це форма онлайн-реклами, яка фокусується на конкретних рисах, 

інтересах і перевагах споживача. Рекламодавці знаходять цю інформацію, відстежуючи 

активність т. зв. потенційної аудиторії в Інтернеті. Її головна перевага полягає в тому, що вона 

може бути показана з точки зору будь-яких характеристик цільової аудиторії (географічних, 

демографічних, соціальних, поведінкових тощо), які є доказовими на рівні рекламного каналу [1]. 

Представимо головні види таргетованої реклами:  

1. Контекстна реклама. Цей тип цільової реклами використовує історію пошуку 

користувача для демонстрації оголошень, які мають звʼязок з усіма етапами пошуку. Він 

заснований на припущенні, що історія пошуку показує інтерес користувача, і показ 

відповідних оголошень, повʼязаних з цією історією пошуку, зацікавить користувача. Слід 

памʼятати, що кожен веб-сайт, який ви відвідуєте, і кожен пост, який вам подобається в 

соціальних мережах, є основою для контекстної реклами.  

2. Геотаргетинг. Ця реклама базується на місце розташування користувача, оскільки 

можуть бути певні стереотипи для конкретних місць, які підприємці використовують на 

свою користь. Вони припускають, що більшість користувачів мають однакове мислення в 

місці та націлюють обсяг на певний тип оголошень. 

3. Ретаргетинг – це тип цільової реклами, коли споживач все одно переходить на сайт 

після того, як його покине. Веб-сайт використовує те, що людина шукає в ньому, і показує 

його як рекламу на інших веб-сайтах, які відвідує даний клієнт [1].  

Варто виокремити позитивні сторони таргетованої реклами, зокрема: 

1. Розвиток довіри. Користувачі втратили довіру до реклами, і це не піде на користь 

бізнесу. Покупець і продавець не будуть мати ніяких відносин, якщо немає довіри. Додатки, 

які збирають дані, повинні розкривати мету отримання інформації від користувачів. 

Оновивши їх щодо використання особистої інформації, підприємства можуть побудувати 

міст довіри зі споживачами. 

2. Правильне використання даних. Коли компанія використовує дані своїх 

користувачів, вона повинна переконатися, що вона використовується в правильному сенсі. 

Інформація, що стосується статі та медичних умов, повинна бути виключена з такої цільової 

реклами. Не потрібно використовувати дані таким чином, щоб люди відчували, що бізнес 

втручається в їх конфіденційність [2]. 
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Отож, таргетована реклама є відмінним методом маркетингу, проте він проходить між 

тонкою лінією можливостей для бізнесу та конфіденційністю споживачів. Потрібно бути 

обережним, коли використовуєте його для свого бізнесу, оскільки це може мати зворотний 

ефект. Цифровий світ стає все більш і більш таємничим, і тонка лінія, здається, стає тоншою, 

тому потрібно використовувати інформацію своєї аудиторії з чесною метою, аби пройти цю 

лінію легко. Окрім того, слід памʼятати, що цільова реклама зосереджена на конкретних 

інтересах, а користувачі, покупці, клієнти, які, ймовірно, будуть мати бажання, отримають 

повідомлення, а не особи, які не матимуть жодних уподобань до рекламного повідомлення. 

Це збільшує коефіцієнт конверсій цільових оголошень [3]. 
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У сучасному світі особлива увага приділяється проблемі лідерства та його 

ефективного використання в менеджменті. Дослідники цієї теми прагнуть зʼясувати 

найефективніші риси успішного лідера, адже сьогодні важко уявити собі керівника-

менеджера без цієї обовʼязкової функції. У більшості людей уявлення про лідерів передбачає 

такий образ керівника – це особа, наділена офіційною владою, яка здатна вести за собою 

колектив до успішного виконання завдань підприємства. Тому менеджери-керівники повинні 

мати риси лідера, як запоруку успішного управління. 

Менеджер – це керівник, який спрямовує роботу інших і несе персональну 

відповідальність за її результати. Його основні завдання – вносити порядок і послідовність, 

координувати освітній процес [1]. 

Керівництво є видом управлінської діяльності, який на засадах лідерства та влади 

забезпечує виконання функцій менеджменту, формування методів менеджменту та їх 

трансформацію в управлінські рішення шляхом використання комунікацій [2].  

З цих позицій, основні функції менеджера-керівника наступні: 

- створення структури управління організацією, визначення основних принципів, 

способів та методів керування у колективі; 

- розроблення і здійснення маркетингової концепції розвитку організації; 

- впровадження інновації, з метою отримання організацією передових позицій на 

ринку; 

- визначення цілей організації, вирішення, що потрібно для їх досягнення, 

забезпечення реалізації визначених цілей, надання працівникам конкретних завдання; 

- забезпечення відповідних спонукальних мотивів у працівників і звʼязків у 

колективі та поза ним; 

- формування колективу організації, забезпечення узгодженості усіх його ланок; 

https://www.marketing91.com/opportunity-analysis/
https://www.marketing91.com/opportunity-analysis/
https://sendpulse.com/support/glossary/targeted-advertising
https://sendpulse.com/support/glossary/targeted-advertising
https://edu.gcfglobal.org/en/thenow/what-is-targeted-advertising/1/
https://edu.gcfglobal.org/en/thenow/what-is-targeted-advertising/1/
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- організація та налагодження виробничо-господарських процесів, встановлення 

видів та обсягів робіт, термінів їх виконання, розподілення роботи між виконавцями; 

- оцінка діяльності працівників організації, вирішення питання щодо доцільності їх 

використання; 

- піклування про професійне зростання підлеглих; 

- аналіз результатів діяльності організації, прогнозування розвитку її на перспективу. 

Лідерство є типом управлінської взаємодії (у загальному випадку між лідером і його 

послідовниками), заснованим на найбільш ефективному для даної ситуації поєднанні різних 

джерел влади та спрямованим на спонукання людей до досягнення загальних цілей [3]. 

Тому, логічно, що лідер виконує такі основні функції: 

- встановлює і підтримує еталони прийнятної групової поведінки, наприклад, 

доброзичливість, відповідальність, взаєморозуміння, продуктивність,  а також попереджає чи 

усуває негативні форми поведінки групи, такі, як агресивність, відособленість, 

користолюбство та ін.; 

- встановивши норми, цілі, звичаї і традиції, лідер мотивує поведінку кожного члена 

групи, примушуючи його слідувати еталонам групової поведінки. Моральну мотивацію лідер 

здійснює, висловлюючи поглядом, жестом або словом свою оцінку дій члена групи. До 

лідера добровільно і не завжди повністю усвідомлено приєднуються більшість членів групи, 

схвалюючи або засуджуючи свого товариша. 

Співвідношення керівництва і лідерства відіграє важливу роль в менеджменті. 

Менеджер, займаючи свою посаду, стає неформальним лідером для своїх підлеглих, оскільки 

бере відповідальність за виконання доручених ним завдань. Проте, він може й не бути 

дійсним лідером, якщо не матиме відповідних якостей лідера. Тоді ця функція може перейти 

найбільш впливовому члену колективу, що має наслідки спонтанного керівництва 

колективом, поганий вплив на співробітників тощо. 

Для того, щоб керівника вважали лідером і його управління було ефективним, він 

повинен володіти певними рисами: діловими, організаторськими, особовими позитивними 

харизматичними якостями. За таких характеристик керівник буде мати вагомий вплив на 

підлеглих та інших спеціалістів. Не відʼємною складовою рисою менеджера є його висока 

інтелектуальність, тобто бажання набувати нових знань, освоювати нові інновації та 

впровадження їх у підприємство. Також менеджер повинен володіти емоційно-вольовою 

стресостійкістю, адже повинен вміти приймати компетентні рішення навіть в умовах нестачі 

інформації, дефіциту часу, ділових протиріч і власних конфліктів. 

У процесі управлінської діяльності використовуються три основні системи впливу на 

підлеглих: імперативна, маніпулятивна і діалогічна. Найкращою формою впливу є змішана 

форма, із пріоритетом діалогічної моделі впливу. Найбільш ефективними способами впливу 

на працівників вважаються: переконання, маніпуляція, примушення. Будь-який вплив може 

також бути надмірним, оптимальним чи недостатнім. В цілому в умовах управлінської 

діяльності вплив має комплексний характер, що поєднує в собі різні елементи.  

Таким чином, можна зробити висновок, що кожному керівнику повинні бути 

притаманні риси лідера. В різних складних ситуаціях ефективні лідери повинні проявляти 

різні особистісні якості. Також лідер-керівник повинен постійно вдосконалюватись та 

навчатись новому, вміти застосовувати це на практиці. Обовʼязково сучасних керівників 

необхідно навчати методів ефективного лідерства – це сприяє успішному розвитку 

підприємства. 
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ЗАСТОСУВАННЯ CRM-СИСТЕМ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

На всіх рівнях сучасної моделі ринку спостерігається досить висока конкуренція і 

боротьба за лояльність клієнта. При цьому найбільший прибуток компанії приносить не 

просто клієнт, а клієнт задоволений, який поділиться позитивним досвідом вдалої купівлі в 

середньому 5-ти своїм знайомим, а незадоволений – мінімум 10. Витрати на залучення 

більшості клієнтів окуповуються лише через рік роботи з ними, відповідно, якщо клієнт 

відмовляється від товарів компанії швидше, для неї це означає збиток.  Загально відома теза 

про те, що вигідніше утримувати зацікавлення існуючих клієнтів, ніж витрачати на 

залучення нових.  

Для перемоги у конкурентній боротьбі компанії займаються як залученням нових 

клієнтів, так й утриманням вже наявних. Інструментом для успішного виконання цього 

завдання є впровадження компаніями CRM (Customer Relationship Management) – систем 

“управління взаємовідносинами з клієнтами”[2]. 

В останні роки посилився  інтерес  науковців  і  практиків  до  особливостей процесу 

прийняття управлінських рішень та управління маркетинговою діяльністю з використанням 

CRM-системи у бізнесі. Зокрема,  цій  проблематиці  присвячені  праці Д. Джилл, К. 

Андерсон, П. Гінстон, С. Гаркавенко, Є. Крикавський, Ф. Котлер, Н. Куденко та ін. Автори 

розглядають основні питання маркетингу в умовах інформаційної економіки, а також 

застосування цих інструментів в інформаційному суспільстві.  

CRM-система – це набір додатків, що автоматизують процеси взаємин компанії з 

клієнтом та дозволяють збирати, зберігати та обробляти інформацію про нього.  

За Голденбергом функціонал CRM-систем включає [5]:  

1. Функціональність продажів – управління контактами (contact management) – усі 

види контактів та історія контактів; робота з клієнтами (account management), включаючи усі 

активності, повʼязані з клієнтом; введення замовлень від клієнтів;створення комерційних 

пропозицій.  

2. Функціональність управління продажами – аналіз “труби продажів” (pipeline 

analysis) – прогнозування, аналіз циклу продажів, регіональний аналіз, стандартизована і 

довільна звітність. Управління послідовними процесами через усі канали роботи з клієнтами.  

3. Функціональність для продажів по телефону (telemarketing /telesales) – створення і 

розподіл списку потенційних клієнтів, автоматичний набір номера, реєстрація дзвінків, 

прийом замовлень. 

4. Управління часом – календар / планування, як індивідуальне, так і для групи, 

електронна пошта.  

5. Функціональність підтримки й обслуговування клієнтів – реєстрація звернень, 

переадресація звернень, рух заявок від клієнта всередині компанії, звітність, управління 

рішенням проблем, інформація за замовленнями, управління гарантійним / контрактним 

обслуговуванням.  

6. Функціональність маркетингу – управління маркетинговими кампаніями, 

управління потенційними угодами (opportunity management), маркетингова енциклопедія 

(повна інформація про продукти і послуги компанії) інтегрована з Інтернет, конфігуратор 



244 
 

продукції, сегментація клієнтської бази, створення й управління списком потенційних 

клієнтів  

7. Функціональність для вищої ланки управління – розширена і легка у використанні 

звітність.  

8. Функціональність інтеграції з ERP – інтеграція з бек-офісом, Інтернетом, 

зовнішніми даними.  

9. Функціональність синхронізації даних – синхронізація з мобільними користувачами 

і багаточисельними портативними пристроями, синхронізація всередині компанії з іншими 

базами даних і серверами додатків.  

10. Функціональність електронної торгівлі – управління угодами через Інтернет, 

включаючи додатки B2B і B2C.  

11. Функціональність для мобільних продажів – генерація і робота із замовленнями, 

передача інформації торговим представникам поза офісом в режимі реального часу через 

мобільні пристрої.  

Використання CRM-системи дає керівникам маркетингових відділів такі переваги: 

зростання рівня первинних, повторних та перехресних продажів; зниження витрат на продаж 

та маркетинг; збільшення ефективності маркетингових компаній; підвищення показника 

утримання прибуткових клієнтів; спрощення збору звітності по роботі комерційних 

підрозділів; підвищення лояльності клієнтів; підвищення ступеня точності прогнозування 

продажів; скорочення ризику втрати клієнтської бази; підвищення прозорості процесу 

продажів [3]. 

До автоматизації основних маркетингових завдань, які спрощує і автоматизує CRM-

система можна віднести: організацію, проведення та аналіз маркетингових кампаній; оцінку 

ефективності реклами; дослідження споживчої думки та задоволеності; сегментацію 

клієнтів; роботу з вибраними сегментами ринку; поштові та e-mail розсилки. 

Функціонал підтримки маркетингу у CRM-системі різноманітний та надзвичайно 

корисний. Сюди зокрема можна віднести: засоби для спільної роботи відділів маркетингу та 

продажу; загальний доступ до маркетингової інформації; персоналізація клієнта та управління 

стимулюванням сфери торгівлі; управління безліччю каналів комунікацій: телефон, e-mail, web, 

direct-mail, sms, чат тощо. А також управління багатоетапними маркетинговими кампаніями; 

проведення спільних кампаній (з партнерами тощо). Корекція та перезапуск кампанії в режимі 

реального часу; маркетинг у режимі реального часу, включаючи моделювання поведінки 

клієнтів; керування електронним маркетингом; різноманітна аналітика (лояльність) клієнтів, 

прибутковість клієнтів, профілювання, аналіз купівельних переваг, ефективність партнерів, 

ефективність спеціальних акцій тощо) також [4]. 

Отож, CRM-системи надають інструменти для взаємодії менеджерів з клієнтами, 

збільшення продажів, отримання правильного уявлення про найприбутковіші групи клієнтів, 

контролю дій працівників та аналізу ефективності їхньої роботи, автоматизації бізнес-

процесів компанії, зростання продуктивності роботи усіх відділів, розвитку наявного 

потенціалу компанії, створення єдиного комунікаційного простору для співробітників, 

можливості швидкого реагування на зміни потреб клієнтів і ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ КОРПОРАЦІЇ МАКДОНАЛЬДЗ В УКРАЇНІ 

 

МакДональдз – це американська корпорація, яка до 2010 року була найбільшою у світі 

мережею закладів швидкого харчування. Згідно з даними 2010 року компанія впевнено займає 

друге місце за чисельністю закладів після ресторанної мережі “Subway”. У 2020 році компанія 

ввійшла в рейтинг 10 кращих брендів. Корпорація МакДональдз займає передові позиції і є 

світовим лідером у галузі швидкого обслуговування, вона нараховує понад 35000 закладів у 

більше, ніж 120 країнах, які кожного дня обслуговують понад 70 мільйонів відвідувачів.  

Україна стала 102-ю країною, де почала розвиватись і вже більше як 25 років активно 

працює мережа закладів швидкого харчування МакДональдз. Перший МакДональдз в 

Україні був відкритий 24 травня 1997 року неподалік станції метро у Києві. Уся діяльність 

закладів корпорації МакДональдз здійснюється від імені компанії “МакДональдз Юкрейн 

Лтд”, яка на 100 % є власністю “McDonaldʼs Corporation”. 

У своєму сегменті, МакДональдз є лідером з часткою 15 % ринку. Крім офіційного 

сайту, компанія безпосередньо підтримує звʼязок з потенційними відвідувачами через 

соціальні мережі та месенджери. Компанія постійно збільшує кількість своїх ресторанів, а 

відкриття кожного з них стає помітною подією у житті українських міст. 

Компанія МакДональдз відома своєю екологічною відповідальністю. “Планета в захваті від 

тебе, ми – також” – слоган, який можна побачити у кожному закладі, він мотивує та вчить кожного 

сортувати сміття. Компанія активно підтримує різноманітні екологічні ініціативи. 

Центральною особою бренду МакДональдз є люди: споживачі і співробітники. 

Маркетинг компанії будується на основі припущення, що сегментація споживачів не є 

сталою, існують різні ситуації. Мова йде про те, що людина хоче поїсти у певний спосіб – в 

закладі, по дорозі, проїжджаючи на машині або ж замовити доставку до дому. Щодо 

співробітників, то компанія постійно піклується про них. Незважаючи на складну ситуацію в 

країні та воєнний стан корпорація продовжує підтримувати своїх співробітників. 

Зворотний звʼязок – це ще один крок на шляху успішного маркетингу. Кожна людина 

може залишити свій відгук про похід до закладу. Це можна зробити через гарячу лінію, через 

код на чеку, або ж працівників. Компанія турбується про те, щоби кожний відвідувач пішов 

із закладу з позитивним настроєм [1]. 

Запорука успіху будь-якого бренду – це слідувати новинкам і трендам. Так, 

МакДональдз змогли збільшити виручку за другий квартал 2021 року на 57 % завдяки 

колаборації з відомою корейською групою BTS. Чистий прибуток МакДональдз виріс у 4,6 

рази і досягнув 2,2 млрд. доларів. Кількість продажів зросла на 40,5 %. Варто зазначити, що 

такі колаборації не є одноразовими. Наприклад, можна відзначити співпрацю з компанією 

Ford чи Тревісом Скотом [2]. 

Про фінансові показники компанії McDonald`s свідчать дані табл. 1. Згідно цих даних 

видно, що окремі фінансові показники у 2020 році значно зменшилися у порівнянні з 2019 

роком. Можна зробити висновки, що на економічний стан підприємства значно вплинула 

епідеміологічна ситуація в Україні. 

 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutden_2015_3_12
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Таблиця 1 

Динаміка окремих фінансових показників  

компанії “МакДональдз Юкрейн Лтд” за 2018-2020 рр. 

Показник 
Роки (млн. грн.)  Темп росту (%) 

2018  2019  2020  2019/2018 2020/2019 

Валовий прибуток 3 225 4 340 4 398 134,5 101,3 

Чистий фінансовий результат 620 973 645 156,9 66,2 

Власний капітал 1 512 2 544 2 511 168,2 98,6 

Кредиторська заборгованість 294 415 371 141,1 89,3 
Складено на основі даних джерела [3] 

 

Незважаючи на обʼєктивні труднощі, компанія змогла знайти вихід. Це доставка їжі через 

додаток Glovo. МакДональдз активно співпрацює із цією службою доставки та покладає великі 

надії на неї: вкладають кошти в рекламу та інші маркетингові активності. Згідно даних Ukrainian 

Marketing Forum в 2020 році McDonald`s незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію змогла 

збільшити деякі свої показники. Послугами McDrive скористалися вдвічі більше відвідувачів ніж у 

2019 році, а продажі McDelivery зросли практично в 4,5 рази, хоча кількість відвідувачів 

зменшилася на 20 %, а кількість продажів – майже на 4 %. 

Навіть зараз у період війни корпорація “МакДональдз Юкрейн Лтд” активно шукає 

напрями розвитку своєї діяльності в Україні. 
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Світовий ринок нафти розвивається нерівномірно, на нього впливають багато 

економічних і політичних чинників. Конʼюнктуру ринку сирої нафти визначають: умови 

економічного зростання світової економіки, структурні зміни її секторів і сегментів, 

глобалізація, рух чинників виробництва, геополітичні інтереси розвинутих країн, зміна 

структури енергоспоживання, екологічні виклики та соціальна відповідальність урядів і 

бізнесу та ін. Нафта є унікальним стратегічним продуктом, боротьба за який є причиною 

політичних, торгових і військових конфліктів, а також інструментом вирішення 

геополітичних проблем. Світова ціна на нафту є одним інтегральним показником, який 

характеризує стан всього світового господарства. 

Сьогоднішня кризова ситуація на світовому ринку нафти і нафтопродуктів 

відрізняється від глобальних нафтових криз, незважаючи на те, що вони також мали місце у 

нафтовидобувних країнах через воєнні дії та громадянські війни.  

https://rau.ua/personalii/marketyng-mcdonalds-ukraine/
https://esquire.ru/articles/278453-mcdonalds-rezko-uvelichil-vyruchku-blagodarya-kollaboracii-s-yuzhnokoreyskoy-gruppoy-bts/
https://www.mcdonalds.com/content/dam/ua/mediaassets/documents/7.1.pdf
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Росія видобуває 10 млн барелів на добу. За даними Міжнародного енергетичного 

агентства, росія забезпечує 11% світового видобутку нафти і посідає за ним третє місце у 

світі (на першому місці США, на другому – Саудівська Аравія) (рис. 1) 

 
Рис. 1. TOP-10 виробників нафти у світі, млн. бал за добу [1] 

 

Росія була великим експортером, поставляючи на світові ринки близько 5 млн. барелів 

на добу сирої нафти і близько 3 млн. барелів на добу нафтопродуктів (дизеля, мазуту та ін.). 

З приблизно пʼяти мільйонів барелів сирої нафти, яку вона експортує щодня, понад половина 

йде до Європи. У 2021 році росія поставила до ЄС 108,1 млн тонн сирої нафти на $50,9 млрд. 

Російський імпорт становить 8% загального попиту на нафту у Британії. США від неї 

залежать менше - приблизно 3% імпортованої нафти надходило туди з Росії. 

У 2021 р. РФ експортувала сиру нафту до 36 країн. Серед покупців-лідерів: 1) Китай – 

70,1 млн тонн (31% від загального експорту) на $34,9 млрд.; 2) Нідерланди – 37,4 млн тонн 

на $17,3 млрд; 3) Німеччина – 19,2 млн тонн на $9,3 млрд; 4) Білорусь – 14,9 млн тонн на $6,4 

млрд; 5) Південна Корея – 13,5 млн тонн на $6,4 млрд. 

Найбільше росія отримала за експорт нафти та нафтопродуктів у 2013 р. – $281,3 

млрд. Протягом 2013-2019 рр. вона постійно нарощувала обсяги експорту і за цей період 

вони збільшилися на 30%. Другий максимум був у 2018 р – $207,4 млрд. (рис. 2) 

 
 

Рис. 2. Експорт нафти і нафтопродуктів з росії у 2013-2021 рр.[1] 

 

У 2022 р. експорт російської нафти був глобально обмежений внаслідок відмови фінансових 

установ від проведення транзакцій, рекордного підвищення тарифів на нафтові танкери для росії, 

тиску на нафтові компанії, щоб вони відмовилися від закупівель російської нафти. Для ринку це 

стало несподіваним, так як спочатку санкції США та ЄС включали російський експорт енергоносіїв. 

https://www.iea.org/reports/russian-supplies-to-global-energy-markets/oil-market-and-russian-supply-2
https://www.iea.org/reports/russian-supplies-to-global-energy-markets/oil-market-and-russian-supply-2
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/imports-and-exports.php
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Наразі російська нафта продовжує експортуватися з портів Балтійського та Чорного морів до 

Європи з великими знижками (наприклад, знижка на Urals сягнула майже $35, і у кінці березня 

індійська держкомпанія Hindustan Petroleum Corp купила 2 млн. барелів російської нафти Urals з 

доставкою в червні [2]), але не постачається одразу на нафтопереробні заводи, як це було прийнято 

раніше. За даними експертів ринку, російська нафта закуповується і зберігається в комерційних 

сховищах у Європі, звідки вона може бути потенційно перепродана, оминаючи фінансові санкції. 

Нафтова компанія Shell Plc продовжує купувати російську нафту, прикриваючись так званим 

змішуванням, тобто продає барель, у якому 49,99% вироблено у росії, а 50,01% поставляються з 

інших джерел. Такий вантаж Shell технічно немає російського походження. 

Замістити обсяги російської нафти практично неможливо. У ЄС та США розраховували на 

збільшення поставок із Саудівської Аравії, Ірану та Венесуели, але переговори поки що не мають 

успіху. Саудівська Аравія, яка є найбільшим виробником в ОПЕК, нафтовому картелі, на частку 

якого припадає близько 60% сирої нафти, відхилила попередні запити щодо збільшення видобутку, 

щоб знизити ціни на нафту. США розглянули послаблення нафтових санкцій щодо Венесуели, позаяк 

раніше вона була ключовим постачальником нафти в США, але останнім часом Венесуела в 

основному продає свою нафту Китаю. У будь-якому разі, наростити видобуток нафти не вдасться у 

строки, які могли б компенсувати втрачені обсяги російської нафти. 

Сланцева нафта у США не може компенсувати втрати російської нафти, позаяк виробники 

сланцевої нафти не зможуть фізично наростити потрібні обсяги. Але найголовніше – сланцева нафта 

не може за своїми характеристиками замінити важку російську нафту. Єдиний варіант у 

короткостроковій перспективі – це стратегічний нафтовий запас у США. Теоретично, США зможуть 

випустити до 4,4 млн. барелів на добу, але тільки протягом 3 місяців [3]. 

З початком військового конфлікту росії та України ціна на сиру нафту різко зросла через 

побоювання збоїв поставок, санкцій та обмежень. Якщо питання з дефіцитом постачання нафти в 

Росію не буде вирішено, очевидно, що ціна на нафту істотно зросте і залишатиметься високою, поки 

зберігатиметься підвищений попит.  

З урахуванням ситуації на світовому ринку нафти, експерти розглядають три сценарії 

розвитку світової економіки: 1) дедалі більше країн переходитимуть на відновлювані джерела енергії; 

2) зростатиме світова інфляція; 3) глобальний економічний спад неминучий, якщо нафта з росії не 

повернеться на світовий ринок до кінця 2022 р. 
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СКЛАДОВІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМУНІКАЦІЙ 

 

Як відомо, маркетинг – це різновид людської діяльності, спрямований на задоволення 

потреб споживачів за допомогою обміну [3]. А маркетингові комунікації забезпечують 

взаємозвʼязок між виробниками (продавцями) товарів та споживачами (покупцями) в процесі 

обміну. Система маркетингових комунікацій – єдиний комплекс, що обʼєднує учасників, 

канали і засоби комунікацій підприємства, які спрямовані на формування і підтримання 

визначених підприємством взаємовідносин з цільовими аудиторіями  в рамках маркетингової 

політики підприємства [1] 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/21/684400/
https://www.statista.com/statistics/264198/venezuelas-oil-exports-by-region/
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Система маркетингових комунікацій є невідʼємною і рівноправною частиною 

комплексу маркетингу підприємства. Вона є інструментом виробника в його 

взаємовідносинах зі споживачем. При використанні концепції маркетингу система 

маркетингових комунікацій в комплексі з рештою факторів 4Р направлено впливає на чітко 

визначений ринок або конкретну його частину (сегмент ринку). Це дозволяє: по-перше, 

більш точно виявити специфічні потреби даної цільової аудиторії споживачів; по-друге,  

створити інструментарій, що більш ефективно задовольняє ці потреби. 

Цілі маркетингових комунікацій утворюють складну ієрархічну систему. Головними 

цілями виступають: формування попиту та стимулювання збуту. Підлеглими або 

розвиваючими виступають: мотивація споживача; генерування, формування та актуалізація 

потреб споживачів; 

підтримання хороших відносин та взаєморозуміння між фірмою та громадськістю, 

партнерами тощо; формування сприятливого іміджу фірми; інформування громадськості про 

діяльність організації; привернення уваги бажаних аудиторій до діяльності організації; 

надання інформації про товари, що пропонує фірма; переконання; формування у покупців 

переваги до марки та переконаності в необхідності здійснити купівлю; стимулювання акту 

купівлі; нагадування про фірму, її товари [2].  

Слід також відзначити залежність вибору цілей від багатьох чинників: специфіки 

діяльності фірми; її типу;  цільового ринку; особливостей пропонованих товарів; характеристик 

адресата комунікації;  конкретних умов, що склалися на ринку на даний момент тощо. 

Своєю чергою вибір цілей маркетингових комунікацій багато в чому визначає засоби, 

які використовуються для їх досягнення. 

Залежно від цілей, які визначаються вище переліченими чинниками формулюються 

завдання маркетингових комунікацій: інформування; переконання; створення образу; 

нагадування [1]. Про нову продукцію та її властивості споживачів необхідно інформувати, 

оскільки до неї ще не склалось якесь відношення. Для товарів, які добре відомі споживачам, 

головне – це переконання; необхідно трансформувати знання про товар в хороше відношення 

до нього. Якщо конкуруючі товари практично не відрізняються один від одного за 

функціональними параметрами, то найважливішим завданням маркетингових комунікацій є 

створення образу фірми та товару. Для продукції, яка міцно утвердилась на ринку, акцент 

робиться на нагадування, закріплення існуючого хорошого ставлення споживачів. 

Загальна програма маркетингових комунікацій, яка називається комплексом 

просування, являє собою специфічне поєднання засобів реклами, особистого продажу, 

стимулювання збуту і пропаганди. Всі ці інструменти фірми використовують для досягнення 

маркетингових і комунікаційних цілей. 

Реклама – будь-яка форма оплачуваного, знеособленого та направленого представлення 

товарів, послуг, підприємств, ідей, або інших обʼєктів, в т.ч. осіб, від імені відомого 

рекламодавця. Особистий продаж – представлення товару одному чи кільком потенційним 

клієнтам, яке здійснюється в процесі безпосереднього спілкування і має на меті продаж та 

встановлення тривалих стосунків з даними клієнтами. Стимулювання збуту – одноразові 

спонукальні заходи, що заохочують купівлю певних товарів та послуг. Звʼязки з громадськістю – 

налагоджування стосунків між компанією і різноманітними контактними аудиторіями шляхом 

створення вигідної для компанії репутації, сприятливого корпоративного іміджу, з одного боку, і 

усунення чи попередження небажаних чуток, пліток і дій – з іншого. В останні роки все 

більшого значення набуває прямий обмін інформацією з ретельно відібраними цільовими 

споживачами, який здійснюється з метою отримання негайної реакції. Прямий маркетинг – 

система збуту товарів через різноманітні засоби реклами, яка передбачає безпосередній контакт 

зі споживачем і направлена на отримання від нього негайної прямої реакції [2]. 

В межах кожного з засобів маркетингових комунікацій є свої специфічні прийоми. 

Реклама може бути подана в друкованому, радіо, телевізійному, зовнішньому і іншому видах. 

Особистий продаж застосовує торгових презентації, ярмарки і виставки-продажі, спеціальні 

стимулюючі заходи.  Стимулювання збуту товарів включає рекламу в місцях торгівлі, премії, 
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знижки, купони, конкуренцію споживачів, спеціальну рекламу і демонстрації. Прямий 

маркетинг використовує – каталоги, телемаркетинг, факс, Інтернет тощо. 

В той же час поняття комунікацій не обмежується тільки названими інструментами 

просування. Зовнішнє оформлення товару, його ціна, загальний вигляд, магазин, в якому він 

продається – все це являє собою спосіб передачі інформації покупцю. Таким чином, хоча 

комплекс просування товару є головним в програмі маркетингових комунікацій фірми, для 

досягнення оптимальних результатів не слід нехтувати і іншими складовими комплексу 

маркетингу (просування, товар, ціна, розповсюдження). 
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ВАЖЛИВІСТЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОМПАНІЙ 

 

Сьгодні дуже динамічно розвивається ринок і кожен день зʼявляють нові тренди, які 

стають популярними не тільки серед молоді. Для підприємців настає час, коли застарілі 

вітчизняні методики на ринку починають незадовільняти потреби споживачів, саме тому 

більшість з них переходять на зовнішній ринок. Різні пропозиції, нові методики, насичені 

ринки, новітні тенденції – це все є перешкодою для виробників, адже вони не звикли до 

такого сучасного ритму. Постає гастра проблема, через недостатню увагу до інноваційних 

методів просування товарів. 

Більшість компаній  для власного розвитку та просування продукції використовують 

маркетингову стратегію. Зазвичай, коли компанія планує розробляти її, вона ставить собі 

основну ціль – вийти вперед у конкурентній боротьбі. Просування є одним з головних 

елементів комплексу маркетингової стратегії.  

За допомогою просування споживач може дізнатись більше інформації про товар або 

послугу компанії, його переваги, характеристики, про імідж компанії і тд. Також за допомогою 

даного елементу можна побачити зворотній звʼязок та купівлю продукції. Метою процесу 

просування можна вважати стимулювання, а саме покращення попиту. Перед тим, як компанія 

планує запустити новинку на ринок, вона має  надати споживачеві всю необхідну інформацію про 

товар. Коли потенційний покупець ознайомлений з даним товаром він може ще сумніватись в 

купівлі його, тому виробнику необхідно переконати споживача, що продукція має багато переваг 

та зручність у використанні. Лише після того, як потенційний покупець переглянув 

характеристики та переваги даної продукції, він може надати зворотній звʼязок, тобто 

зацікавленість та покупка товару. Наявність зворотного звʼязку є обовʼязкова. 

Існують основні завдання процесу просування продукції: 

‒ задоволення запитів споживачів й отримання грошей; 

‒ підвищення попиту, збільшення збуту продукції на ринок; 

‒ інформування, переконання та нагадування про продукцію; 

‒ стимулювання, бажання купити товар; 

‒ збільшення частки ринку, збільшення пізнаваності бренду; 
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‒ залучення нових клієнтів; 

‒ зображення продукції в привабливому для цільової аудиторії вигляді. 

За допомогою різних інструментів можна просувати продукцію компанії, але для цього 

потрібен капітал та фінансова підтримка, яка обовʼязкова необхідна в великих розмірах на 

початковому етапі. На початках фінансова забезпеченість, розглядається, як вклад в інвестиції. 

Також, щоб аналізувати результати дій компанії потрібні набори інструментів.  

Форми просування продукту бувають різні: добре забуті, сучасні та типові, але для 

всіх  методів треба досконало знати сучасні тенденції на ринку, потреби споживачів, 

переваги та характеристики на які споживачі звертають увагу. Прямий маркетинг та 

мерчандайзинг, користуються попуярністю на міжнародному ринку в розвинених країнах, а 

саме: власний фірмовий стиль, дизайн упаковки та шрифт, логотип, сувеніри, виставки, 

сервіси від компанії, демонстрації та презентації. 

Також, можна зазначити, що виділяють такі канали просування товарів: 

‒ особисті комунікації; 

‒ неособисті комунікації; 

‒ реклама; 

‒ персональний продаж. 

Просування, як один з елементів маркетингової стратегії є дуже важливим для розвитку 

компанії. Просування продукції виглядає, як спілкування між виробником та споживачем, за 

допомогою інформації, яку виробник представив потенційним покупцям. Головною ціллю 

просування є постійне переконання та нагадування споживачеві про продукцію компанії та її 

перевагу серед товарів конкурентів. Завдяки просуванню створюється приємна атмосфера для 

компанії, формується імідж та збільшується попит на товари виробника. 
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МОТИВАЦІЯ, ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ 

 

В сучасному світі підприємств важливу роль займає мотивація персоналу, яка є дуже 

вагомою частиною роботи підприємства. Сьогодні всі керівники застосовують систему 

мотивації аби працівник зміг досягти свої особисті цілі та цілі підприємства.  

Мотивація (з лат. movere) – спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та 

психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, 

активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.  

В ході процесу мотивування окреслюється застосування певної систематичності 

взаємозалежних груп: потреби людей – мотиви діяльності – стимулювання. 

Потреба – це фізіологічне або психологічне відчуття недоліку в чомусь або комусь. 

Виділяють первинні й вторинні потреби: первинні потреби – це фізіологічні потреби, закладені 

генетично (потреба в їжі, відпочинку, теплі, житлі). Вторинні потреби – це соціальні потреби, 

https://mavr.ua/ua/uslugi/marketingovaya-strategiya/
https://www.yodiz.com/blog/8-types-of-marketing-strategies-and-definition/
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мають психологічний характер, виникають і одержують розвиток по мірі нагромадження 

життєвого досвіду (потреба в успіху, повазі, владі, приналежність до колективу) 1. 

Коли потреба відчувається людиною, вона будить у ньому стан спрямованості на її 

задоволення (мотив). Мотив – усвідомлене внутрішнє спонукання особистості до певної 

поведінки, спрямованої на задоволення потреб. 

Стимули – це ті блага, які можуть задовольнити потреби людини при виконанні 

певних дій. Відмінність стимулів від мотивів у тім, що стимули характеризують певні блага, 

а мотиви – прагнення людини одержати їх. Стимулами є винагороди, підвищення по службі, 

відповідальність, прагнення до самовираження й багато чого іншого. 

Винагороди – це все те, що людина вважає коштовним для себе, чого він прагне 

досягти й чим би хотіла володіти [1]. 

Необхідною умовою буття й розвитку суспільства є робота як доцільна діяльність 

людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. Однією зі складових праці є її 

мотивування на рівні учасників трудових відносин. 

Для успішного управління персоналом керівник повинен хоча б загалом знати 

бажання підлеглих, основні мотиви їхньої поведінки, взаємини, важелі впливу й можливі 

результати. Тому у світі існує безліч видів мотивації, завдяки яким можна забезпечити 

якісний процес роботи підприємства. Основні із них це – матеріальна та моральна мотивації.  

З матеріальної мотивації виділяють: заробітну плату, премії, надбавки, доплати, компенсації, 

службове обладнання. З моральних – визнання, кар’єрний ріст, почесні грамоти, подяки.  

Як і на більшості підприємств, ці два методи є найбільш ефективним і саме вони 

допомагають підприємству стати більш прибутковим, а працівникам – дають поштовх бути 

кращим і навчатись новим навичкам і завжди добиватись своїх цілей.  

Тому, можна зробити висновок, що мотивація є найвпливовішим чинником 

управління персоналом і являється ключем до свідомості працівника. Мотивація - є 

здатністю людини задовольняти свої потреби через трудову діяльність. Цей сучасний метод 

не тільки є актуальним в наші дні, але й і продуктивним методом заробляння грошей. Також, 

використовувані підприємствами методи мотивації не є ідеальними, але вони мають ефект і 

продовжують активно застосовуватися в практичній діяльності.  
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АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СЛОВНИКІВ 

 

Сучасний лексикографічний проект не ефективно здійснюватися без застосування 

сучасних комп’ютерних технологій на всіх етапах лексикографічного опрацювання мовних 

одиниць. 

Іншим вирішальним аргументом щодо використання цих технологій виявилася 

необхідність створення словникової бази у стислі терміни, що нереально за використання 

традиційних методів лексикографування. 
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Оскільки над створенням словника працюють декілька осіб і цей процес здійснюється 

в локальній комп’ютерній мережі, то оптимальною технологією для реалізації проекту є 

клієнт-серверна архітектура застосування. 

При реалізації такої архітектури база даних розташовується на віддаленому 

комп’ютері (сервері) і називається віддаленою базою даних. Сервером називається не тільки 

комп’ютер (сервер мережі), а й спеціалізована програма, яка в нашому випадку управляє 

базою даних. 

 Застосування, що забезпечує доступ до бази даних з комп’ютера користувача, 

називається клієнтом. В основі взаємодії клієнта і сервера лежить мова SQL. Саме тому 

сервер бази даних називають ще і SQL-сервером, а базу даних - базою даних SQL. До SQL-

серверів відносяться:  Firebird, Oracle, Sybase, MySQL, Microsoft SQL Server. Є ще багато 

програмних реалізацій SQL-серверів. Кожна з них має свої особливості, які необхідно 

враховувати при розробці програми-клієнта. 

Віддалена база даних є сукупністю взаємопов’язаних таблиць. Для управління базою 

даних сервер може задіяти такі механізми: тригери, генератори, збережені процедури, 

функції, визначені користувачем, транзакції, події та інші. Багато з цих механізмів по 

різному реалізовані в конкретних SQL-серверах.  

Для розробки програмного забезпечення зі створення словників нами обрано SQL 

сервер Firebird. Вибір SQL сервера Firebird зумовив використання Delphi 7 lite як середовища 

розробки клієнтського застосування, оскільки це середовище має стандартні компоненти для 

доступу інформації з такої бази даних. До цих компонентів, зокрема, належать: TIBDatabase, 

TIBTransaction. 

Перераховані компоненти дозволяють реалізувати клієнт-серверна архітектура 

застосування. Для доступу до даних з таблиць згідно такої архітектури слід використовувати 

наступні компоненти: TIBQuery, TIBDataSet, TIBStoredProc, TIBUpdateSQL. Для візуалізації 

даних в клієнтських застосуваннях необхідно використати стандартний компонент 

TDataSource та компоненти закладки Data Controls. 

Проведений нами аналіз інструментальних засобів реалізації словників дозволи 

визначити програмне забезпечення реалізації для дипломного проекту.  

Слід зазначити, що однією з додаткових опцій вибору була доступність та 

безкоштовність програмного забезпечення, оскільки такі характеристики програмного 

забезпечення, на жаль, є важливими для українських споживачів.  

 

 

Мамай С. В. 

здобувач вищої освіти ступеня бакалавра, 

                 ОПП “Менеджмент” 

 спеціальність “Менеджмент”  

Науковий керівник: к.е.н., доцент Колянко О. В. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

В умовах становлення ринкових відносин будь-яке підприємство змушене 

функціонувати й розвиватися в нестабільному зовнішньому середовищі, тоді як внутрішні 

умови його життєдіяльності перебувають у відносно стабільному стані. Природно, що в такій 

ситуації виникає необхідність адаптації внутрішніх умов до зовнішніх факторів, що 

змінюються. Це обумовлює підвищення ефективності та раціоналізації управлінської праці 

загалом. В цих умовах значно зростає роль і місце саме управлінських кадрів, які покликані 

забезпечувати збір, систематизацію, передачу й обробку інформації, розробку або підготовку 

команд по управлінню всіма бізнес-процесами й реалізацію підготовлених рішень. 

Розвиток підприємств неможливий без ефективної управлінської діяльності, тому 
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значення керівництва на підприємствах є актуальним питанням сьогодення. Уміння 

керівника створити сприятливий соціально-психологічний клімат в колективі, зацікавити 

роботою працівників, застосувати певні мотиваційні та управлінські методи, виявити свої 

лідерські здібності, вміння спілкуватися та вирішувати конфліктні ситуації – все це залежить 

від обраного стилю керівництва і впливає на ефективність та результативність організації. 

Керівник повинен до кожної людини знайти підхід, створити сприятливі умови для 

ефективного виробництва, мотивувати працівників до діяльності, бути лідером. Сьогодні 

існує проблема неоднозначності трактувань понять “стиль керівництва” і “стиль лідерства” 

вітчизняними і зарубіжними науковцями, які потребують диференціації. Розглянемо 

трактовання різними науковцями терміну стиль керівництва (таблиця 1) 

                                                                                                                        Таблиця 1 

 

Літературні джерела 

Позиції авторів щодо трактування поняття 

“стиль керівництва” 

Блейк Р., Моутон Дж. Научные методы 

руководства. 

– К.: Наук. думка, 1992. – 365с. 

Спосіб, система підлеглих.методів 

Впливу на керівника 

 

Дідковська Л.Г., П.Г.Гордієнко. 

Менеджмент: навч. 

пос. – К.: Алерта, КНТ, 2007. – 516 с. 

Відносно стійка система способів, методів і 

форм практичної діяльності менеджера. 

Економічна енциклопедія, том 3 / Під ред. 

А.Гаврилишина та ін. – К.:Академія, 2002. – 

472 с. 

Прояв певних особистих якостей керівника 

у його стосунках із підлеглими, способах 

розв’язання виробничих та інших проблем. 

Керівництво організацією: Навч. посібник / 

О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. 

Процик. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту 

“Львівська політехніка”, 2018. -50с. 

Характерна манера поведінки керівника, що 

переважає в його управлінській діяльності та 

за допомогою якої управлінець може 

впливати на підлеглих та стимулювати їх 

для досягнення цілей організації. 

 

Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: 

теорія та практика. Підручник. – 2-ге вид., 

перероб і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2013. 

– 490 с. 

Звична манера стосунків керівника з 

підлеглими, ступінь зусиль, яких він 

прикладає, щоб вплинути на них, спонукати їх 

до досягнення цілей організації; ступінь 

делегування повноважень, типи влади, які він 

використовує та його ставлення до 

виробничихзавдань і людських стосунків в 

колективі. 

Ройтман А.Б., Толок В.А. Наука управления. 

Специальные главы современного 

менеджмента. – 

Киев – Запорожье, 2011. 

Система постійно застосовуванихметодів 

керівництва. 

Федулова Л.І. Актуальні проблеми 

менеджменту в 

Україні. – К.: “Фенікс”, 2018. – 240 с. 

Сукупність найчастіше застосовуваних 

менеджером принципів і методів управління. 

Шекшня С. Управление персоналом 

современной организации. –М.: Интел-

Синтез, 2010. -368с. 

Система принципів, норм, методів і прийомів 

впливу на підлеглих з метою ефективного 

здійснення управлінської діяльності та 

досягнення поставлених цілей. 

Щекин Г.В. Практическая психология 

менеджмента. 

– К.: Украина, 1994. 

Звична манера поведінки щодо підлеглих з 

метою вплинути на них і спонукати їх до 

досягнення цілей Організації 

Протягом усієї історії розвитку менеджменту ведуться суперечки навколо визначення 

суті і природи керівництва та лідерства. У працях зарубіжних вчених немає диференціації 

понять “лідер” і “керівник”. Американські теоретики менеджменту дотримуються думки, що 
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кожен керівник вже є лідером. В ідеалі так повинно бути, для цього існує відповідна система 

навчання для керівників.  

В українській теорії менеджменту ці два поняття обґрунтовано розрізняють. Стиль 

керівництва – явище суто індивідуальне, тому що він визначається специфічними 

характеристиками конкретної особистості, відображає особливості роботи з людьми та 

технологію прийняття рішень саме цією особистістю. Отже, стиль керівництва 

регламентується особистими рисами керівника, менеджера. У процесі трудової діяльності 

формується виключно індивідуальний тип керівника, дії якого повторити в деталях 

практично неможливо. 
 

Список використаних джерел: 

 

1. Нужна О.А. Стиль керівництва як основа комунікацій керівника з колективом/ О.А. Нужна // 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні характеризується загостренням 

конкурентної боротьби між господарюючими суб’єктами. Подібні тенденції змушують 

підприємства різних організаційних форм окрім фінансових ресурсів, шукати й інші 

ефективні методи підвищення конкурентоспроможності, у тому числі і через підвищення 

ефективності управління. Одним з таких ключових механізмів “нефінансового”           

підвищення конкурентоспроможності підприємства є розвиток корпоративної культури. 

Корпоративна культура присутня у будь-якій організації і виникає з моменту її створення. 

Водночас чітке визначення поняття “корпоративної культури” в організації викликає певні 

труднощі, оскільки існує декілька різноспрямованих точок зору на це питання. 

Зокрема можна констатувати безліч визначень корпоративної культури на ряду економічної, 

управлінської, соціологічної і психологічної позиції в тлумаченні цього поняття. Так культура в 

організації може бути представлена як система, що включає в себе інші підсистеми (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Складові системи культури в організації [1] 

Саме виділення підсистем культури організації дозволяє нам виокремити 

корпоративну культуру, для якої існують різні дефініційні авторські визначення в її 

трактуванні (табл. 1.). 
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                                                Таблиця 1 

Основні дефініції “корпоративна культура” 

Трактування визначення Автор 

Корпоративну культуру можна визначити як сферу менеджменту, пов’язану з 

розвитком інтеграційних процесів в управлінні, яка включає в якості 

основних компонентів цінності членів трудового колективу організації, 

переконання, норми поведінки i комунікаційної взаємодії працівників в 

процес трудової діяльності, елементи матеріального середовища i тим самим 

відображають iндивiдуальнiсть даної організації 

Ю. Бугаєвська  

Це сукупність прийнятих на даному підприємстві норм i правил поведінки по 

відношенню до клiєнтiв i партнерів, а також культура мiжособових стосунків 

на підприємстві. Це – втілення “духу компанії”, коли всі співробітники – від 

керівників до виконавців – чітко усвідомлюють завдання компанії i 

прикладають максимум зусиль для їх реалізації 

І. Терон  

Це сукупність правил, звичаїв та сталої практики в галузі корпоративного 

управління, яка не отримала нормативного закріплення в законодавстві та 

базується на загальному культурному рівні суспільства, нормах моралі, 

діловій практиці тощо. Культуру організації можна визначити як сукупність 

ідей, корпоративних цінностей і норм поведінки, що формуються в ході 

спільної діяльності для досягнення загальних цілей певної організації 

Т. Бєляк  

Корпоративна культура – це є соціальний ресурс концептуально оформлених 

ідей, цінностей, відносин, очікувань, способу мислення, норм і правил 

поведінки, традицій та корпоративної символіки, що формуються в ході 

спільної діяльності для досягнення цілей організації 

О. Балика  

Це система цінностей, вірувань, переконань, уявлень, очікувань, символів, а 

також ділових принципів, норм поведінки, традицій ритуалів і т.д., які 

склалися в організації або її підрозділах за 

час діяльності та приймаються більшістю співробітників 

М. Семикіна  

Під корпоративною культурою розуміється встановлена система уявлень, 

символів, норм, цінностей і прикладів поведінки, що сприймаються всіма 

членами корпорації 

І. Петрова  

Є сукупністю ціннісних установок, норм, формальних та неформальних 

законів поведінки, які відбивають соціальні, економічні, виробничі відносини, 

що склалися в корпорації та культивуються її керівництвом 

Н. Гриценко  

Невидиме і неформальне “усвідомлення” організації – образ думок, 

управлінська культура (ідеологія управління, стилі керівництва і вирішення 

керівниками проблем, їх поведінка загалом), яка визначає політику організації 

по відношенню до працівників, партнерів і клієнтів; сукупність найбільш 

важливих ідей, поглядів, основних цінностей і стандартів, переконань, 

етичних норм, вірувань і очікувань, які приймають більшість працівників 

О. Апостолюк  

 Авторські трактування суті корпоративної культур є досить різноманітними та 

різноспрямованими, і проаналізувавши наведені тлумачення, відзначимо, що поняття 

корпоративної культури в основному розуміється як набір норм, правил, традицій, що 

приймаються менеджментом і персоналом організації, які отримують вираз у цінностях, що 

заявлені організацією, у орієнтирах поведінки і дій, що задані персоналу. 
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СИСТЕМА ДІЛОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Управління персоналом організації неперервний процес, який логічно охоплює дії та 

процедури лінійного менеджера в єдиний ланцюг за логікою осмисленої діяльності: від 

формулювання цілей до контролю досягнутих результатів. Система ділового оцінювання 

персоналу передбачає постійний моніторинг їхньої результативності, який повинен 

орієнтуватися на узгоджені завдання, плани робіт, розвиток персоналу організації та 

удосконалення її бізнес-процесів [1].  

Процес постійного моніторингу передбачає проведення неформальних обговорень 

досягнутих результатів, формальні проміжні перевірки, офіційні атестації. Протягом всього 

року, особливо під час проміжних перевірок, потрібно переглядати посадові профілі й 

індивідуальні цілі відповідно до змін у діяльності організації. 

Формальні атестації один або два рази на рік необхідні. Це моменти максимального 

зосередження на найважливіших питаннях мотивації, продуктивності, розвитку 

співробітників. Атестації дають менеджерам і членам їх команд можливість призупинити 

коловорот щоденності та поміркувати над найважливішими проблемами особистісного 

зростання і підвищення власної результативності. Це можливість діалогу – двосторонньої 

комунікації з приводу прийдешніх справ, під час якої формується основа майбутніх планів 

робіт і розвитку персоналу організації [1,3].  

Формальні атестації не замінюють неформальних або проміжних обговорень 

досягнутого прогресу. Однак, щоб служити їй доповненням і підкріпленням, формальні 

атестації є важливим елементом управління результативністю. Їх можна порівняти з 

інвентаризацією: все, що вже відбулося, береться на облік, щоб спланувати майбутнє. Крім 

того, формальні атестації необхідні, якщо співробітників потрібно ранжувати за 

результативністю з метою оплати праці відповідно до внеску у спільну справу. 

У практиці зарубіжного менеджменту атестація персоналу за результативністю 

переслідує декілька цілей: 

 мотивація: забезпечення позитивного зворотного зв’язку, визнання і винагорода, 

створення умов для подальшого професійного зростання; інформування співробітника про 

очікувані від нього результати; надання працівникам можливості самим контролювати 

власну результативність та розвиток; 

 розвиток: створення основи для розвитку і розширення у працівника можливостей 

виконувати роботу як на нинішній посаді, так і на будь-якій іншій, яку він в перспективі міг 

би зайняти. Варто зазначити, що цей розвиток може стосуватися його поточної зайнятості, 

що дозволяє співробітникові розширити і збагатити сферу своєї відповідальності, 

удосконалити наявні навички і домогтися відповідної винагороди. Цей бік розвитку набуває 

особливого значення в плоских організаційних структурах управління, де кар’єрна драбина 

коротка, і будь-яке відхилення часто є найшвидшим шляхом наверх; 

 комунікація: створення двостороннього каналу обговорення посадових функцій, 

очікувань, взаємин, професійних проблем і прагнень. 

 Крім того, атестації можуть послужити основою для ранжування співробітників за 

результативністю, особливо якщо рейтинги потрібні для відрядної оплати праці [2, 3].  

 Варто зазначити, що аналогічні цілі переслідує і атестація персоналу в українських 

організаціях та на підприємствах. Проте дещо інакше вони інтерпретуються вітчизняними 

вченими в царині менеджменту персоналу. Так, в наукових працях російських та українських 
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вчених блок цілей розвитку підмінюється групою цілей адміністративного характеру, що 

віддзеркалює пережитки адміністративно-командної системи управління. В працях більшості 

українських науковців виокремлюють також три групи цілей: адміністративну, 

інформаційну, мотиваційну. За сутністю вони переплітаються з розглянутими нами вище, 

проте, на нашу думку, більш правильним є їх трактування в зарубіжному менеджменті, 

оскільки там вони більш повно віддзеркалюють призначення атестації персоналу в процесі 

управління результативністю.  

Досягнення цілей атестації можливо тільки у разі дотримання менеджерами таких 

принципів, як: об’єктивність, доступність, гласність, результативність. 

Атестаційне оцінювання персоналу організації (підрозділу) – це спеціальні 

(безперервні або ті, що періодично проводяться) формалізовані заходи, в межах яких 

оцінюється сам працівник, його праця і результат діяльності, атестаційна оцінка акумулює 

результати роботи конкретних співробітників за певний період. Тут відбувається не 

порівняння їх між собою, а зіставлення зі стандартом роботи (порівнювати можна тільки те, 

наскільки один співробітник більше/менше відповідає вимогам, ніж інший) [1,2]. 

Система атестаційного оцінювання персоналу складається з трьох груп даних: 

 що оцінюється (результати, поведінка, успіхи); 

 як оцінюється (процедури); 

 за допомогою чого оцінюється (методи). 

Проблему вибору істотних і несуттєвих якостей, меж прийнятності та неприйнятності 

дозволяють вирішити розроблювані кадровими службами основні процедури та методи 

оцінювання персоналу.  

Суттєвим аспектом є використання загальних принципів під час розробки 

нормативних методичних матеріалів та обробки інформації. 

Атестаційна оцінка дає можливість вирішити такі кадрові завдання в процесі 

управління результативністю: 

 оцінити потенціал для просування і зниження ризику висування некомпетентних 

співробітників; 

 оптимізувати витрати на навчання; 

 підтримувати у співробітників почуття справедливості та підвищувати трудову 

мотивацію; 

 організувати зворотний зв’язок зі співробітниками (інформувати їх про якість 

їхньої роботи); 

 розробляти кадрові програми навчання і розвитку персоналу. 

Під час процедури оцінювання менеджерам варто дотримуватися принципів 

об’єктивності, справедливості, ясності, науковості, систематичності і всебічності. Вона 

повинна відповідати таким вимогам: об’єктивність (незалежність від приватної думки); 

надійність (свобода від впливу ситуації і суб’єктивних факторів), що залежить від чіткого 

визначення предмета, відбору параметрів, якості та кваліфікації експертів, справедливості 

підходу, відсутності зовнішнього тиску; достовірність результату; орієнтованість на 

перспективу; комплексність; доступність інформації про критерії і результати; врахування 

особливостей проведеної кадрової політики.  
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МЕРЧАНДАЙЗИНГ: ЗАКОНИ І ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

Мистецтво продажу товарів у сучасних реаліях неможливе без застосування 

принципів мерчандайзингу. Цим терміном визначають такі активності: 

– рекламу в місцях продажу, що забезпечує певні переваги маркам, які просуваються;  

– мистецтво продавати, комплекс засобів просування товару в магазинах;  

– функцію керування роздрібними продажами;  

– розміщення й оформлення продукту в роздрібній торгівлі, що впливає на вибір 

споживача на користь певного товару;  

– комунікаційний процес, що використовується роздрібним торговцем у місцях 

продажу [1]. 

Отже, поняття мерчандайзингу містить у собі всі форми діяльності компанії, пов’язані 

з товаром у місцях продажу, а саме:  

– візуальний мерчандайзинг (планування торговельного залу, вивіска, вітрина, 

інтер’єр, торговельне обладнання, розміщення рекламних матеріалів (POS), стратегія 

подання і розміщення самого товару);  

– товарний мерчандайзинг (облік поставок товару, розрахунок товарного запасу по 

асортиментних групах, розміщення товару за ціновими категоріями).  

Поєднавши знання в області зорового сприйняття і мерчандайзингу, можна виділити 

такі основні закони візуального мерчандайзингу [2, с 78-82]: 

– Закон “Фігури і фону”. Сутність закону полягає в яскравому виділенні одного 

об’єкта на тлі інших . Цей закон необхідно використовувати, якщо потрібно акцентувати 

увагу покупця на конкретний товар для його просування. “Виділення фігури” може бути 

досягнуто за рахунок кількості, яскравих кольорів, нестандартної упаковки, підсвічування, 

РOS - матеріалів, створення емоційного образу.  

– Закон “Рівня очей”. Найбільша концентрація уваги людини припадає на рівень очей, 

тому товар, розташований на рівні очей, продається набагато краще, ніж на інших полицях. З 

цієї причини товар, що просовується потрібно розташувати саме на рівні очей, щоб людина 

його не шукала і в будь-якому разі його побачила. Рівень очей - це зона 20см від рівня очей 

дорослої людини середнього зросту, що зазвичай означає 2 - ю і 3-ю полицю зверху при 

стандартному 5-6 поличному стелажі.  

– Закон “Мертвої зони”. Все, що бачить навколо себе нерухома людина, називається 

зоровим полем. Предмети, що потрапили в нижню частину зорового поля людини, 

розглядаються нею гірше, ніж у верхній частині. Лівий нижній кут при цьому є найбільш 

невдалим – там погляд людини зупиняється найрідше. Нижні полиці секцій в магазинах без 

самообслуговування взагалі не проглядаються, а в супермаркетах на них припадає лише 5% 

від продажів всієї точки продажу. 

–  “Закон угруповання”. Цей закон відбиває особливості сприйняття людини та 

особливості її мислення: людині легше сприймати інформацію і предмети, якщо вони 

згруповані, причому групування повинно бути зрозумілим і логічним.  

– “Закон 2/ 3”. При виконанні декількох дій одночасно їх ефективність падає. Те ж 

саме відбувається і з покупцем у магазині, який виконує одночасно як мінімум 3 дії: 

рухається, роздивляється товар і тримає в оперативній пам’яті “список покупок”. На 

практиці у великому магазині це відбувається тільки до другої третини вітрини, і в цей 

момент зазвичай покупець починає “придивлятися” до вітрини. І якщо побачений товар йому 
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потрібен чи зацікавив, він наближається до вітрини / стелажу для більш детального розгляду 

. Відповідно, друга третина вітрини або стелажа (центральна частина)- це найбільш вдале 

місце для розміщення товару на відміну від “кінців” стелажа або” кутів “ вітрини.  

– “Закон 7 ± 2”. Обсяг сприйняття людини обмежений - вона може в один момент часу 

“схопити” і запам’ятати лише 7 ± 2 предмети. У реальній ситуації в магазині це число 

зменшується до 3-5, оскільки покупець виконує декілька дій одночасно. Це важливо при 

розміщенні деяких видів РOS матеріалів – таблички із зазначенням назви товару, спец. 

цінники із зазначенням знижки, воблери. Їх кількість в одному ряді, на одній вітрині не 

повинна перевищувати 7, інакше покупець перестає звертати на них увагу і вони 

перетворюються в “фон”. 

Візуальний мерчандайзинг оперує категоріями розміщення товарів у торговому залі з 

врахуванням особливостей інтер’єру та специфіки товару. Сфери застосування цього типу 

мерчандайзингу: плакати, прилавки, стійки, обладнання для продажу і все на що може 

звернути увагу покупець.  

POS матеріали слід розміщувати із врахуванням таких принципів: 

– принцип оптимальності: щоб POS матеріали працювали, необхідно забезпечувати 

гармонію інтер’єра й правильно розставляти акценти, кількість акцентів має бути обмежена;  

– принцип “тут і зараз”: POS матеріали мають спонукати до дії, закликати зробити 

покупку саме в цьому магазині. За допомогою рекламних матеріалів реалізуються основні 

принципи привертання уваги – виділення товарів із загальної маси;  

– принцип комплексності: під час вибору, розробки POS необхідно пам’ятати, що між 

елементами POS і рекламною компанією обов’язково має існувати візуальний зв’язок. Це 

необхідно для підсилення асоціацій з образом марки, що рекламується, або активізації BTL 

акції на ринку кінцевих споживачів. У такому випадку вплив рекламних матеріалів у місцях 

продажу стає логічним завершенням рекламної й іншої діяльності з просування марки;  

– принцип адекватності, коли ефективність впливу залежить від багатьох факторів, 

але, у першу чергу, від того, наскільки повно і адекватно до конкретної ситуації 

використовується інструментарій POSМ. 

Розподіл зон у торговому залі варто розпочинати з виокремлення конкретних місць 

для товару з врахуванням очікуваного обсягу продажу: 

–  Необхідності максимізувати загальний прибуток торговельного підприємства. Різні 

місця всередині крамниці володіють різним потенціалом з точки зору отримання прибутку: 

чим більше відвідувачів проходить через певний торговельний відділ, ти кращим є його 

розташування. Проте є ризик, що якщо найбільш прибуткову товарну категорію перемістити 

на найкращі з точки зору візуального мерчандайзингу місця, можна втратити постійних 

клієнтів, лояльних до визначених товарних марок. Варто експериментувати з 

співвідношенням різних площ крамниці з метою отримання максимального прибутку. 

–  Сезонності товару. Викладка товарів може змінюватись у залежності від початку і 

завершення сезонного попиту на визначену групу товарів.  

– Методів представлення товарів та пов’язаних з ними модних тенденцій. Якщо товар 

на даний момент в тренді, його викладка має бути більш наглядною. 

– Взаємодоповненості товарів. При продажі основних груп товарів важливо 

презентувати покупцям можливості придбати супутні товари. 

Використання законів ефективності мерчандайзингу для товарів широкого вжитку 

дозволяє забезпечити потужну візуальну впізнаваність товару, товарної марки, бренду, 

залучити нових покупців. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА ОСОБИСТОСТІ, ЯК ОСНОВНА 

ПЕРЕДУМОВА СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Основною передумовою  соціального управління в організації є розуміння соціально-

психологічної природи особистості.  

Важливим у соціально-психологічному підході до вивчення особистості є те, що 

аналізу піддають такі важливі соціально-психологічні вияви особистості, як соціальна 

установка, соціальна адаптація, індивідуалізація, інтеграція особистості, соціальна 

діяльність, активність, статусно-рольова реалізація особистості у групі, її статево-рольова 

диференціація, нормативна поведінка, соціально-психологічні якості тощо. При цьому 

враховують, що вся система суспільних відносин (економічних, політичних, моральних та 

ін.), до якої залучена людина, є об’єктивною основою формування її особистісних соціально-

психологічних властивостей, якостей і рис характеру. 

Більшість науковців одностайно вважають, що особистість є не тільки наслідком, а й 

причиною соціально-етичних дій, що відбуваються в соціумі. Її сприйняття економічних, 

політичних, соціальних відносин залежить від історичної епохи і типу суспільства. 

Відповідно, кожна людина по-своєму відображає їх, що визначає її соціальну якість, зміст і 

характер практичної діяльності. Саме в процесі такої діяльності людина, з одного боку, інтег-

рує соціальні відносини навколишнього середовища, а з другого - виробляє своє особливе 

ставлення до оточення.  

Елементами соціально-психологічної основи особистості є: соціально окреслена мета 

її діяльності; соціальні статуси, позиції і виконувані соціальні ролі; зумовлені статусами і 

ролями очікування; норми і цінності (культура), якими вона керується в процесі діяльності; 

соціокультурна, етнопсихологічна програма поведінки; система знаків, яку вона 

використовує; соціально-психологічне відображення соціальних відносин; сукупність знань; 

рівень освіти і спеціальної підготовки; комунікативний потенціал; особистісні механізми 

регуляції соціального процесу; активність і ступінь самостійності в прийнятті рішень. 

Становлення особистості в соціумі з погляду соціальної психології неможливе поза 

суспільними відносинами, поза взаємодією з групою, спілкуванням і діяльністю. 

Людина розвивається у взаємодії з навколишнім середовищем, проте життя її є 

індивідуальним надбанням, а процес розвитку особистості завжди - глибоко неповторним 

явищем. її соціально-психологічні індивідуальні властивості виявляються в якостях 

темпераменту, рисах характеру, у специфіці інтересів, комунікативних якостей, інтелекту, 

потреб і здібностей. 

Передумовою формування соціально-психологічної індивідуальності особистості є 

задатки. Розвиненість конкретної комунікативної характеристики, своєрідність її вияву 

зумовлюють соціально-психологічну відмінність однієї особистості від іншої, оригінальність 

її спілкування та взаємодії в соціумі. Це свідчить про індивідуальне соціально-психологічне 

відображення існуючих соціальних відносин між людьми і соціальних спільностей, що вини-

кають на основі цих відносин. Йдеться про стійку індивідуально-специфічну систему 

соціально-психологічних засобів, прийомів, навичок, методів сприймання та відображення 

людиною соціальних відносин. Відомо, що люди з різними індивідуально-типологічними 

характеристиками нервової системи, різною структурою комунікативних здібностей, 

темпераменту, характеру домагаються однакової ефективності сприймання та відображення 

реальності різними способами. Водночас індивідуальне соціально-психологічне 
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відображення може бути неоптимальним з точки зору ефективності регуляції соціального 

процесу. 

Таким чином, соціально-психологічна природа особистості реалізується і 

здійснюється у спілкуванні та взаємодії, відтворюючи реалії соціального буття. У цілісній 

системі якостей особистості найзначущішими є комунікативні властивості та вміння, адже 

особисте життя та особистісний розвиток людини є всеохоплюючою комунікацією. 
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ТЕХНОЛОГІЯ УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В  

МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

В теорії менеджменту виокремлюють дві основні технології прийняття управлінських 

рішень: 

 інтуїтивну; 

 раціональну. 

В основу інтуїтивної технології прийняття управлінського рішення покладено досвід 

менеджера, який приймає рішення. Основні етапи даної технології представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Інтуїтивна технологія прийняття управлінського рішення 

 

Переваги такої технології – швидкість прийняття управлінського рішення; недолік – 

високий відсоток помилок при відсутності аналогічного досвіду [1]. 

В основу раціональної технології прийняття управлінського рішення покладено аналіз 

та вибір альтернатив. Основні етапи цієї технології представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Етапи раціональної технології прийняття управлінського рішення 

 

Кожний етап раціональної технології реалізується через відповідні ланки [2]. 

Етап 1. Виявлення проблемної ситуації передбачає розпізнавання проблеми та 

усвідомлення необхідності впровадження змін у наслідок: 
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 недосягнення цілей організації; 

 виникненні потенційних можливостей (загроз) у зовнішньому середовищі бізнесу. 

 На цьому етапі також проводиться: 

 визначення бажаного кінцевого результату та формування цілей; 

 визначення основних критеріїв, на допомогою яких буде оцінюватись досягнення 

результату. 

Етап 2. Збір та аналіз інформації. На цьому етапі проводиться: 

 збір інформації; 

 аналіз інформації; 

 формування обмежень та критеріїв прийняття рішень. 

 До якості інформації висувається ряд вимог, у відповідності до яких вона має бути: 

 Об’єктивною - повною, точною, несуперечливою та переконливою. 

 Актуальною –відповідати об’єктивним потребам. 

 Своєчасною – задовольняти інформаційні потреби у терміни, що необхідні для 

прийняття та реалізації управлінського рішення. 

 Лаконічною – стисло та чітко викладеною. 

 Комунікативною – зрозумілою для суб’єкта управління, який приймає рішення. 

Етап 3. Пошук альтернатив передбачає формулювання переліку всіх можливих 

варіантів позитивного вирішення проблеми. В практиці менеджменту керівник обмежує 

кількість альтернатив, що підлягають подальшому аналізу. Обмеження обумовлюють 

критерії вибору альтернатив і поділяються на: 

 зовнішні (наприклад законодавство, технологічні обмеження); 

 внутрішні (ресурси організації, моральні та етичні міркування). 

Процес пошуку альтернатив передбачає використання різних методів творчого 

пошуку.  

Етап 4. Аналіз та вибір альтернативи. В аналізі альтернатив суттєве значення має 

визначення ймовірності здійснення кожного варіанту управлінського рішення. Тому аналіз 

альтернатив проводять за такими критеріями: 

 реалістичність – можливість реалізації в існуючому зовнішньому середовищі; 

 відповідність ресурсам організації: фінансовим, матеріальним, людським, 

технологічним; 

 прийнятність наслідків реалізації рішення для організації. Аналізуються як 

основні наслідки, пов’язані з досягненням мети, так і побічні результати; 

 прийнятність довгострокових наслідків від реалізації альтернативи. 

Основними етапами проведення аналізу є: 

 складання програми економічного аналізу; 

 відбір і розрахунок показників; 

 аналітична обробка показників; 

 узагальнення результатів аналітичної обробки. 

Етап 5. Прийняття рішення складається з таких дій : 

 вибір оптимального варіанту; 

 обговорення проекту реалізації рішення у відповідності до обраного варіанту; 

 затвердження рішення; 

 документаційне оформлення рішення (наказ, розпорядження, бізнес-план тощо). 

Етап 6. Контроль результатів передбачає виявлення відхилень і внесення поправок, 

які допомагають реалізувати управлінське рішення. 

Реалізація управлінського рішення вимагає певного часового проміжку, за який 

можуть відбутись суттєві зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі бізнесу. Це 

може негативно вплинути на процес досягнення поставленої мети. З іншого боку, проект 

реалізації рішення може мати деякі помилки. Для того, щоб вони суттєво не вплинути на 
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кінцевий результат, потрібно контролювати процес реалізації управлінського рішення та 

вносити відповідні корективи. 
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ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ РОЗШИРЕНЬ ПАКЕТУ STARUML 

 

Пакет програм StarUML є одним із найпопулярніших пакетів з відкритим кодом, 

призначеним для автоматизації проектування програмного забезпечення (CASE). Пакет 

StarUML дозволяє створювати UML- та ER-діаграми, блок-схеми, діаграми потоків даних та 

інші види моделей та діаграм [1]. 

Важливою особливістю пакету StarUML є його розширюваність, яка ґрунтується на 

багатому API (Application Program Interface). З його допомогою можна створювати власні 

програми, які доповнюють базові можливості пакету. Ці розширення створюються на 

серверній версії мови JavaScript. 

При розбудові створеного розширення закономірно виникає бажання налаштовувати 

його за допомогою параметрів. Проте, реалізація цього бажання наштовхується на 

складнощі, зумовлені особливостями структури пакету StarUML. 

Справа в тому, що розширення пакету StarUML розташовуються в папці користувача, 

причому в такому місці, куди доступ користувачеві дуже ускладнений. А саме там слід було 

б розташувати файли параметрів розширення та інші файли користувача. 

Усі моделі та діаграми, утворені пакетом StarUML, зберігаються у вигляді файла 

проекту. Його можна розташувати в певному каталозі файлової системи комп’ютера. Наша 

ідея полягає в тому, щоб файл параметрів розширення розташувати в цьому ж каталозі. 

Мова HTML надає найбільш універсальний механізм для побудови діалогів для вводу 

та перегляду текстових даних. Одним з недоліків HTML–форм є відносно бідний набір 

діалогових елементів, які пропонує мова HTML. 

Іншим недоліком HTML–форм є відносна складність генерації та читання даних 

HTML–форм. Для цього потрібен web–сервер, web–переглядач, HTML–шаблони, ряд 

розширень (express, bodyParser). Саме таким чином параметризація реалізована в деяких 

розширеннях пакету StarUML. 

Наш проект показав, що найкращим форматом для представлення параметрів та 

багатьох інших даних користувача є JSON [2].  

Вміст файла формату JSON є комбінацією словників (множини пар ключ–значення) та 

списків (послідовностей). Перші нагадують об’єкти, а другі – масиви мови JavaScript. Ключі 

таких об’єктів визначають імена параметрів, а їх значення — значення параметрів. 

Безліч програм дозволяють читати, створювати та коригувати файли формату JSON, 

включаючи звичайний блокнот, браузери, MS Word, програмні середовища PyCharm та 

WebStorm , універсальний програмний редактор Notepad++ тощо. 

Для наших цілей важливо знати, чи поточний проект збережено на диску. Кореневим 

об’єктом API пакету StarUML є app.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%90$
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Повне ім’я шляху до файлу завантаженого проекту визначається виразом 

app.project.filename. За допомогою методів lastIndexOf і slice з абсолютного шляху до файлу 

fullName виділимо шлях projCat до його каталогу. 

А от ім’я проекту можна одержати простіше. За допомогою методу getProject 

побудуємо об’єкт project вибраного проекту. Атрибут name надасть його ім’я, за допомогою 

якого збудуємо шлях optName до файлу параметрів (припускатимемо, що в нього завжди 

буде розширення par): 

let optName = projCat + “\\” + projName + “.par” . 

За допомогою методу access модуля fs файлової системи перевіримо наявність у 

каталозі проекту файла параметрів розширення. 

Далі файл параметрів як звичайний текстовий файл прочитаємо у змінну fileContent. 

Методом parse системного модуля JSON його вміст перетворимо на об’єкт options мови JavaScript: 

let fileContent = fs.readFileSync(optName, “utf8”) 

let options = JSON.parse(fileContent) . 

Ключі JSON–файлу перетворюються на однойменні ключі цього об’єкта. Значеннями 

цих ключів ініціалізуємо однойменні глобальні змінні розширення. 

Таким чином, значення параметрів розширення користувач може просто змінювати 

редагуванням JSON-файлу, розташованого в каталозі проекту, і легко прочитати в змінні 

програми. 

Один із недоліків формату JSON полягає у відсутності коментарів. Дійсно, наведений 

вище JSON-файл параметрів розширення виглядав би більш зрозумілим, якби його можна 

було доповнити коментарями про призначення та варіанти значень параметрів: 

{ 

// Тип бази даних: mysql, sqlite 

“dbType”: “mysql” 

} 

Для цього після читання файлу параметрів методом readFileSync і перед його 

перетворенням методом parse з прочитаного змісту файлу видалимо коментарі. 

Припускатимемо, що рядок коментаря починається двома символами слеш (//) і не містить 

даних, що впливають на роботу розширення. Перед символами слеш може бути довільна 

кількість пропусків. 

Для видалення всіх коментарів з прочитаного вмісту файла параметрів збудуємо 

функцію delComments. Її використання дозволить представити читання та обробку файла 

параметрів таким чином: 

let fileContent = fs.readFileSync(optName, “utf8”); 

let fileContentWC = delComments(fileContent) 

optlist = JSON.parse(fileContentWC) 

Функція delComments приймає зміст fileContent прочитаного файлу і методом split 

перетворює його на масив рядків. 

Цикл for переглядає цей масив та методом slice видаляє з нього елементи, які є 

коментарями. Метод join об’єднує всі елементи масиву, що залишилися, розділяючи їх 

символами переходу на новий рядок. 

На жаль, редагування такої модифікації JSON–файлу ускладнюється тим, що багато 

програм відображають коментарі як помилки в структурі. Інший спосіб коментування 

полягає у використанні спеціального ключа comment. Цей спосіб має переваги, оскільки 

правильно трактується всіми програмами: 

{ 

“comment”: “Тип бази даних: mysql, sqlite”, 

“dbType”: “mysql” 

} 

Ще один можливий спосіб коментування параметрів полягає у застосуванні файлів 

формату YAML [3]. Цей формат схожий на JSON, але дозволяє використання коментарів. 
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Однак, для його використання потрібне розширення js-yaml, яке в пакет StarUML не 

включено. 
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МОДЕЛІ І СПОСОБИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

Управлінське консультування є особливою сферою послуг і складовою частиною 

інфраструктури ринкової економіки. Це важлива професійна діяльність, що допомагає 

менеджерам аналізувати і вирішувати практичні завдання, пов’язані не тільки зі станом, але і 

стратегічним розвитком підприємства, а також переймати новітні досягнення вітчизняного і 

зарубіжного походження. Розвиток і зростання управлінського консультування в Україні 

свідчить про важливість і необхідність підготовки фахівців вищої кваліфікації для надання 

професійних послуг у цій сфері.  

Становлення та розвиток ринку консалтингових послуг в Україні пов’язані із 

започаткуванням підприємництва та роздержавленням власності. Виникла потреба у 

створенні методичної бази приватизаційних заходів на підприємствах та обґрунтуванні 

безлічі бізнес-планів з метою отримання інвестиційних коштів. Спочатку задоволення 

попиту на ці послуги взяли на себе консультаційні підрозділи банків та організацій, що 

отримали право консультувати з питань приватизації. Однак зі збільшенням попиту на 

консалтингові послуги в Україні виникла потреба відповідної професіоналізації консалтингу. 

Сьогоднішні вітчизняні менеджери чітко усвідомлюють необхідність такого консультування, 

при якому консультант здійснює не лише локальне виправлення вузьких проблем, а й 

поглиблено вивчаючи специфіку клієнтської організації, займається комплексними 

питаннями стратегічного розвитку конкретного підприємства, корпорації, бізнесу [1,2]. 

Незважаючи на різноманітність проблем, що вирішуються, стилів виконання завдань 

та методик роботи, консультування з питань управління базується на єдиній методології 

проведення консультаційного процесу та використанні універсального інструментарію. 

Для успішного проведення консультаційного процесу необхідно визначити модель 

взаємовідносин консультантів з клієнтом (модель консультування), яка б дозволяла виявити 

характер співробітництва учасників на різних етапах консультування.  

Моделі консультування відрізняються ступенем участі та зусиль зовнішніх 

консультантів та персоналу клієнтської організації на кожному етапі консультаційного 

процесу (діагностика проблеми, розробка плану консультаційних заходів та впровадження 

запропонованих змін) [3]. 

Модель “експерт-клієнт” характеризується залученням консультантів лише на етапі 

розробки консультаційних рекомендацій, що дозволяє певним чином мінімізувати як 

фінансові витрати клієнта, так і строк перебування консультантів в організації клієнта. 

Залучаючи консультантів до роботи експертами, клієнт самостійно проводить діагностику 

проблеми та реалізацію запропонованих консультантом рекомендацій. Успіх консультування 

практично  залежить від здатності персоналу виявити існуючі проблеми, причини їх 

виникнення, а також можливості впровадження до утримання системи у новому стані. 
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За моделлю “доктор-пацієнт” консультант здійснює діагностику організації, виявляє 

проблеми клієнта та розробляє комплекс заходів, здатних їх вирішити. Це дозволяє мати 

об’єктивний погляд на  проблеми та труднощі клієнта, визначити справжні причини їх  

виникнення. Процес впровадження змін здійснюється самостійно клієнтом без участі та 

відповідальності консультанта. 

Найбільш ефективною моделлю консультування слід вважати “співробітництво”. 

Взаємовідносини співробітництва дозволяють поєднати зусилля клієнта та консультанта на 

всіх етапах консультування. 

Спільна робота дозволяє розширити компетенцію персоналу, перейняти у 

консультанта методологію та прийоми вирішення проблем, що забезпечує можливість 

самостійно подолати управлінські труднощі. 

Всю різноманітність способів консультування можна поділити на такі: експертний, процес 

ний, навчальний і внутрішній ) [1,3]. 

Експертний спосіб консультування полягає в тому, що консультант відповідає на питання: 

що робити? – “вийти на певний ринок”, “встановити певні ціни”, “внести в контракт певний 

пункт”...);  

Процесний спосіб консультування  – це спільна робота консультанта і клієнта. Консультант 

відповідає на питання “як?”, а після цього разом з клієнтом на питання “що потрібно робити?”. 

Навчальний спосіб консультування застосовується  тоді, коли консультант не тільки 

відповідає на питання, як вирішити конкретну проблему, але на її прикладі стимулює бажає 

навчатися, розвиває творчий потенціал клієнта; 

Внутрішній спосіб консультування передбачає створення власного консультаційного 

підрозділу в організації-клієнта для інших підрозділів (доповнює зовнішнє консультування). 

Коли консультант і клієнт обрали певну модель стосунків співробітництва, належить 

визначити роль кожного. Відповідні поведінкові ролі консультанта в організації залежать від 

моделі консультування, специфіки проблеми, яка вирішується, очікувань клієнта та особливостей 

організації загалом. Найбільш поширеними є наступні поведінкові ролі консультанта:  

 Консультант-пропагандист шляхом пропаганди намагається вплинути на 

систему клієнта. Пропаганда може бути позиційною або методологічною. Вибір типу 

пропаганди залежить від позиції консультанта в організації, моделі консультування та 

масштабу проблеми. 

 Технічний експерт за допомогою спеціальних знань та досвіду надає клієнтові 

відповідні послуги. За досягнення цілей консультування відповідає, як правило, клієнт. 

Консультант виконує лише локальну експертну роботу, дає пораду з приводу вже визначеної 

проблеми.  

 Інструктор та викладач організує навчання у межах системи клієнта, проводить 

тренінги з відривом чи без виробництва або безпосередньо надає інформацію навчально-

ознайомлювального характеру.  

 Помічник у вирішенні проблем доповнює дії клієнта на стадіях  прийняття, 

усвідомлення та розробки заходів, необхідних для вирішення проблеми. Тобто консультант 

бере участь у прийнятті  рішень паритетно з клієнтом. 

 Розробник альтернатив може запропонувати для вибору декілька варіантів 

вирішення проблеми та визначити для кожного з них супутній ризик. Консультант також 

визначає критерії оцінки альтернатив та розробляє стратегії реалізації кожної з них.  

 Пошукувач фактів працює з інформацією системи клієнта. Його вплив на 

клієнтську організацію відбувається через вивчення та інформаційного масиву, відбір 

надійних та достовірних джерел даних, залучення клієнта до збору даних, подання 

результатів та аналізу інформації керівництву клієнта.  

Всі перелічені поведінкові ролі консультанта пов’язані зі змістом та особливостями 

консультаційного завдання. Консультант не може обрати та дотримуватися однієї ролі 

протягом всієї роботи з клієнтом. 
 



268 
 

Список використаних джерел: 

 
1.    Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток : монографія. Київ: КНЕУ,2011. 327с.  

2. Трут О.О. Управлінське консультування як складова професійної, наукової та технічної діяльності України. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”, 2021. Випуск 44. С.30-35.  

3. Хміль Ф. І. Основи управлінського консультування. Київ : Академвидав, 2013. 238 с.  

 

Пирка Р. О. 
здобувач вищої освіти ступеня магістра 

ОПП “Маркетинг”  

спеціальність  “Маркетинг 

Науковий керівник к.е.н., доц. Басій Н. Ф. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ  

НА РИНКУ ТОВАРІВ 

 

Сучасні умови ринку вимагають від підприємств не лише пропонування товару, який має 

здатність задовольнити потреби споживачів, але й застосовувати для цього відповідний 

маркетинговий інструментарій. Крім того, ринкові умови господарювання потребують і 

відповідної системи управління підприємством. Наукові дослідження та світовий досвід 

доводять, що найбільш ефективною є маркетингова концепція управління, особливо в аспекті 

стратегічного планування. Фахівці з маркетингу свідчать, що застосування підприємствами 

концепції маркетингу повинно базуватись саме на стратегічному (активному) маркетингу, як 

такому, який орієнтує підприємство на оцінювання та врахування всіх ринкових умов сучасності 

та майбутнього. 

Маркетингова стратегія – це: 

 Логічна схема маркетингових заходів, за допомогою яких компанія прагне виконати 

свої маркетингові завдання. Складається з окремих стратегій для цільових ринків, позиціювання, 

маркетингового комплексу та кошторису витрат на маркетингові заходи [1]. Вонг). 

 Основний спосіб підприємства впливати на покупців і спонукати їх до купівлі [2]. 

 Докладний всебічний план досягнення маркетингових цілей [3]. 

 Вектор (напрям) дій фірми щодо створення її цільових ринкових позицій [4]. 

 Підхід, який обирає підприємство для формування та збереження відносин з покупцями, 

і який пов’язаний з сегментуванням, вибором цільових ринків та позиціюванням, а також 

адаптацією відповідного комплексу маркетингу [5]. 

Своєрідний підхід, що складається з п’яти положень (5П) щодо стратегії, запропонований 

Г. Мінцбергом [6]: 

1. Стратегія – це план, керівництво, орієнтир чи напрямок розвитку, шлях із сьогодення у 

майбутнє. 

2. Стратегія – це принцип поведінки або наслідування деякої моделі поведінки. 

3. Стратегія – це позиція, тобто розташування певних товарів на конкурентних ринках. 

4. Стратегія – це перспектива, тобто основний спосіб дії або теорія бізнесу даної 

організації. 

5. Стратегія – це вдалий прийом, особливий маневр, що впроваджується з метою 

перехитрити суперника або конкурента. 

На основі наведених визначень можна зробити висновок, що маркетингова стратегія – це 

одночасно програма дій підприємства; засіб досягнення маркетингових цілей; засіб впливу на 

споживача; рішення щодо елементів комплексу маркетингу. 

На маркетингову стратегію, зазвичай, можуть впливати наступні чинники: потреби 

цільових ринків; можливості та час впровадження необхідних нововведень; наявність 

необхідних ресурсів; можливості використання власних і залучених ресурсів; рівень існуючої у 

підприємства технології та можливість її модифікації; кадровий потенціал підприємства тощо. 
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Маркетинговій стратегії властиві такі характерні риси (ознаки): 

1. Маркетингова стратегія підприємства пов’язана з довгостроковим аспектом його 

ринкової діяльності. 

2. Маркетингова стратегія спрямована на довгострокове зростання підприємства, а не 

на отримання короткострокового прибутку. 

3. Маркетингова стратегія – це засіб реалізації маркетингових цілей підприємства. 

4. Маркетингова стратегія повинна ґрунтуватись на маркетинговому стратегічному 

аналізі середовища. 

5. Маркетингова стратегія є невід’ємною частиною стратегічного планування на 

підприємстві і тому повинна узгоджуватись як з місією підприємства, так і з 

загальнокорпоративною стратегією. 

6. Основне призначення маркетингової стратегії полягає у взаємоузгодженні 

маркетингових цілей підприємства з його можливостями, вимогами споживачів, а також 

використанні слабких позицій конкурентів і своїх конкурентних переваг. 

7. Основна мета маркетингової стратегії полягає у пошуку відповідей на два базові 

стратегічні запитання: 

 Якими є стратегічні позиції підприємства стосовно цільових ринків? 

 Якими є позиції підприємства стосовно конкурентів? 

8. Процес формування маркетингової стратегії визначається певною логікою, 

послідовністю та циклічністю. 

Виходячи з окреслених особливостей формування маркетингової стратегії, можна 

зробити висновок, що маркетингова стратегія відповідає на наступні запитання: На якому етапі 

розвитку перебуває підприємство? Яке положення є бажаним для підприємства? Якими є 

стратегічні наміри підприємства? В яких сферах бізнесу та на яких товарно-ринкових сегментах 

повинно функціонувати підприємство, щоб реалізувати свої стратегічні наміри? Коли та яким 

чином можна досягнути поставлених цілей? Якими маркетинговими засобами підприємство 

повинно оперувати на цільових ринках, щоб отримати перемогу у конкурентній боротьбі? Які у 

підприємства є можливості посилення стратегічних напрямів його діяльності? 
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РОЛЬ СЕГМЕНТАЦІЇ У ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ 

СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У довгостроковій перспективі виживання і розвиток підприємства залежать від 

здатності своєчасно передбачити зміни на ринку і відповідним чином адаптувати свою 

структуру і зміст портфеля продукції. Щоб бути  ефективним, таке стратегічне мислення має 
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бути системним і націленим на “підприємство майбутнього”, на підготовку дій, які 

забезпечать бажані результати. 

Сучасні суб’єкти господарювання активно використовують маркетингову стратегію. 

Завдання стратегічного маркетингу полягає у тому, щоб націлити підприємство на 

привабливі економічні можливості, тобто на ті, що адаптовані до його ресурсів і ноу-хау, 

забезпечують потенціал для зростання і рентабельності.  

Маркетингова стратегія є елементом стратегії діяльності підприємства, спрямована на 

розроблення, виробництво і постачання покупцеві товарів і послуг, які найкраще 

відповідають його потребам [2].  

Маркетингова стратегія є основним довгостроковим планом усієї маркетингової 

діяльності підприємства, спрямованим на вибір цільових сегментів. Вона включає елементи 

комплексу маркетингу, спираючись на які підприємство здійснює свої ефективні 

маркетингові заходи. 

Виділяють такі етапи розроблення стратегії маркетингу фірми: 

– аналіз стану ринку;  

– оцінка внутрішнього середовища і поточного стану компанії;  

– аналіз конкурентів і оцінка рівня конкурентоспроможності фірми;  

– визначення цілей маркетингової стратегії;  

– сегментування ринку і вибір цільових сегментів; 

– аналіз стратегічних альтернатив та вибір стратегії маркетингу;  

– побудова стратегії позиціонування;  

– попередня економічна оцінка стратегії та інструменти контролю над її реалізацією. 

Після проведення аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища і постановки цілей 

функціонування підприємства на ринку йому необхідно розділити всіх споживачів на різні 

категорії (сегменти) відповідно до обраних критеріїв, оцінити рівень їх привабливості і 

визначитися, на яку кількість сегментів необхідно орієнтуватися підприємству, інакше 

кажучи, вибрати цільові сегменти ринку і розробити маркетингову стратегію. 

За визначенням А. О. Старостіної, сегментування ринку – це систематизований 

процес розподілу потенційного ринку на групи споживачів, які мають схожі потреби, 

мотивації щодо прийняття рішень про купівлю певного товару чи послуги; рівень доходу та 

доступ до ринку. Сегментація як ринкова стратегія виникає як реакція на інтенсифікацію 

конкуренції. Ця стратегія передбачає концентрацію уваги на потребах споживачів, які мають 

схожі потреби. Стратегія сегментації потребує більших витрат на її реалізацію, оскільки 

вимагає серйозних маркетингових досліджень ринку і розробки маркетингових програм для 

кожного сегмента [4, с. 145].  

У результаті сегментації вибирають цільові сегменти, які відповідають можливостям 

організації та особливостям розвитку ринку. Реалізують таку процедуру менеджери 

організації, які відповідають за формування стратегії чи її реалізацію для конкретного виду 

продукції або напряму діяльності, практично не використовуючи даних обліку [1; 53]. 

Існують деякі загальні рекомендації щодо  сегментації ринку. 

1. Головна мета сегментації – не просто виділити якісь групи споживачів на ринку, а 

пошук таких груп, котрі ставлять конкретні вимоги до даного виду товару чи послуг, що 

суттєво відрізняються від вимог інших груп покупців. 

2. Сегменти повинні значно “відставати” один від одного завдяки суттєвій різниці між 

товарами. Лише тоді можна запобігти “усередненню” товару.  

3. Надмірна кількість характеристик небажана, тому що це ускладнює інформаційне 

забезпечення сегментації, а також зменшує ємність ринку. 

4. Сегментація – це не разовий процес, а аналітичне завдання служби маркетингу, що 

потребує постійної уваги [3, с. 50]. 

Отже, аналіз ринку і його сегментація покликані визначити методи впливу на попит і 

потенційний обсяг збуту через мотиви учасників ринку та їхню купівельну спроможність. 

Якщо отримані висновки не підтверджуються структурою продажу, це свідчить про 
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невірність висновків. Аналіз і сегментація ринку є базовою частиною маркетингової 

діяльності, її внутрішньою складовою, не менш важливою, ніж безпосереднє просування 

товару. Без уміння самостійно аналізувати ринкові можливості і сегментувати ринки 

застосування комплексу маркетингу є недієвим. 
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КРИЗИС-МАРКЕТИНГ У БОРОТЬБІ БРЕНДІВ ІЗ КОРОНАВІРУСОМ 

 

Коли пандемія була чимось новим і незнаним, коли уряди не були впевнені в тому, як 

реагувати, бренди намагались визначити пандемію таким чином, щоб зробити свої компанії 

та свою продукцію важливою частиною будь-якого рішення, яким б воно не виявилось. 

Можна сказати, що попередні роки COVID дали зрозуміти, що повернення до старої моделі 

маркетингу як норми в просуванні брендів на ринку вже не буде.  

Отже маркетологи при створенні брендів мають думати про те, що доцільно взяти від 

пандемії? Що можна зробити, щоб допомогти власній компанії розвиватись швидше? Як 

виглядає маркетинг під час пандемії COVID-19? 

Різні компанії вибирали різну маркетингову стратегію для свого бренду. Серед них 

були особливі та люксові бренди, які зосереджувались на емоційному впливі пандемії та 

позиціонували свій бренд як такий, що допоможе пережити COVID легше та навіть веселіше. 

Цими брендами стали Coca-cola, Hike, торгові марки тютюнових компаній Philip Morris 

International, British American Tobacco, Japan Tobacco International та Imperial Brands., які 

використовували хештеги #StayAtHome, креатив і подарунки, включаючи фірмові маски для 

продажу електронних сигарет, вейпів і гарячих тютюнових виробів. 

Деякі компанії навіть провокували споживачів, висміюючи серйозність пандемії. 

Наприклад, рекламна сторінка міст Лівіньо та Борміо в Corriere della Sera, який є італійським 

гірськолижним курортом, запропонував своїм туристам “відчути гори на повні легені” у 

місці, “де чудове самопочуття заразне” [1]. 

Переважна більшість споживчих брендів, такі як Starbucks, зосередились на 

фінансовій стороні ситуації та їх ролі в пожертві їжі та грошей для тих, хто цього гостро 

потребує. Компанія показувала, що витрачає шалені кошти на благодійність та боротьбу з 

коронавірусом, однак, в цей же час масштабно звільняла своїх працівників і скорочувала 

заробітні плати. 

Роки пандемії показали, що це не час для боягузтва та роздумів, заснованих на страху. 

Компанії, які цінують своїх працівників і споживачів, є прикладом інноваційного мислення у 

важкі часи та змушують поважати і надихатись ними. Наприклад, компанія Google, яка окрім 

створення фонду COVID-19, що надав змогу тимчасовим співробітникам і постачальникам у 

всьому світі брати оплачувану лікарняну відпустку, якщо у них виявлені потенційні 

симптоми COVID-19 або вони не можуть вийти на роботу через карантин, Google також 
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зробила власну службу відеоконференцій Hangouts Meet доступною для всіх клієнтів G-Suite 

до певного періоду часу [2].  

Гігант соціальних мереж Twitter, надав співробітникам можливість покриття 

додаткових витрат на догляд за дітьми через закриття шкіл. Усі працівники, включаючи 

погодинних фахівців, також отримували відшкодування витрат на встановлення свого 

домашнього офісу.  

Корпорація Microsoft оголосила, що продовжуватиме платити погодинним 

працівникам, які підтримують їхній кампус. Також компанія продовжувала виплачувати всім 

постачальникам погодинних послуг звичайну оплату протягом всього періоду знижених 

потреб у послугах. Це не залежало від того, чи були потрібні їхні повні послуги загалом. 

Коронавірус став одним із найбільших викликів, із якими зіткнулася глобальна 

економіка, і його повний вплив ще не реалізований. Опрацювання сучасних інформаційних 

джерел дозволяє подати декілька важливих поради з кризис-маркетингу для брендів у 

нелегкій боротьбі з пандемією COVID-19 [3]: 

1. Краще використовувати власні активи на благо. Більш ніж будь-коли, в умовах 

глобальної пандемії клієнти шукають компанії, які змінюють ситуацію. Клієнти хочуть 

приєднатися до брендів, які допомагають пришвидшити відновлення та здоров’я усіх 

спільнот. Потрібно творчо підходити до того, як бренд може використовувати свої поточні 

основні активи бізнесу та переваги програми лояльності. 

2. Вивчити, наскільки гнучкою може бути власна програма лояльності. Найближчим 

часом у різних галузях бренди повинні оцінити, як їхня програма лояльності може закріпити 

довгострокову лояльність порівняно з короткостроковими покупками, і визначити, як внести 

невеликі зміни, щоб забезпечити мотивацію і залучення клієнтів. 

3. Залучати своїх учасників. Оскільки COVID-19 справді поширився в усьому світі, 

початкові комунікації зосереджувалися навколо, здавалося б, шаблонної реакції бренду на те, 

як вони вирішують кризу, за якими часто йшли продажі, повідомлення про які, ймовірно, 

були втрачені серед, здавалося б, нескінченних кампаній з продажу. За сучасних умов виходу 

з початкової фази пандемії, настав час посилити стратегічний підхід і зосередитися на 

відносинах із клієнтами. 

4. Підготуватись до роботи в режимі реального часу та багатоканальності. Для 

брендів дуже важливо використовувати шалений темп уже зараз, щоб підготуватися до 

майбутнього. Оскільки клієнти змінюють свою традиційну поведінку при покупці, багато 

брендів задаються питанням, якими можуть бути залишкові ефекти. 

Підсумовуючи вище сказане можна зробити висновок, що необхідно використати 

досвід у період пандемії COVID-19, щоб по-справжньому визначити та зрозуміти базові 

сегменти клієнтів, а також оптимальні шляхи, щоб полегшити їхнє життя та змусити знову 

повертатися до брендів.  

Особливої актуальності такий досвід набуває за умов введення воєнного стану в 

Україні, що призвело до змін у всіх сферах життя та торкнулося кожного. Сьогодні 

надзвичайно важливо, щоб кризис-маркетинг посприяв брендам у забезпеченні надходження 

коштів від господарської діяльності їх вітчизняних і закордонних власників з метою 

стабільного функціонування держави в умовах війни. 
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ПОЛІТИЧНА ТА ІДЕОЛОГІЧНА ПРОПАГАНДА І PR  

ЯК ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Перенасичення пропагандою, дезінформацією та фейками сучасного соціально-

економічного середовища призводить до зниження ефективності кожного конкретного 

комунікаційного повідомлення [1, 2].  

Терміном “пропаганда” найчастіше позначають метод психологічного впливу на населення 

за допомогою засобів масової інформації та комунікації. Оскільки пропаганда є методом впливу, 

який виконує функцію ціннісної регуляції свідомості, і заснована на психологічних механізмах 

порівняння і оцінки, її слід розглядати як вид комунікаційної діяльності. Часто поряд з терміном 

“пропаганда” використовується інший близький термін – “агітація”. У недалекому минулому 

широко використовувалося словосполучення “наочна агітація”.  

Сьогодні поширений диференційований підхід до пропаганди: розрізняють 

комерційну, політичну і ідеологічну пропаганду. Істотною відмінністю ідеологічної і 

політичної пропаганди від комерційної, а також від традиційної реклами є те, що вони дають 

не тільки позитивні характеристики, розхвалюють об’єкт пропаганди, але можуть 

використовувати і негативні оцінки, якими пропагандисти “нагороджують” своїх 

ідеологічних і політичних супротивників. Дуже часто в ідеологічній і політичній пропаганді 

використовуються прийоми, які можна було б назвати “рекламою навпаки”. У такої 

пропаганди є специфічні об’єкти – це думки, уявлення, стереотипи, спосіб життя, стиль 

поведінки і т.д. Вона пропагує політику держав, урядів, партій, точки зору, погляди на ті чи 

інші події та ін., бере участь у формуванні іміджів, використовуючи для цього як традиційне 

переконання, так і методи сугестивного впливу. 

Пропаганда – це навмисна спроба переконати людей думати у потрібному руслі, а потім 

поводитися так, як того бажає джерело. Зв’язки з громадськістю є галуззю пропаганди, це 

пов’язаний процес, призначений для покращення відносин між організацією та громадськістю. 

Обидва, у свою чергу, пов’язані з рекламою. Білл Бекер у книзі The Care and Feeding of Ideas [3] 

припускає, що реклама та пропаганда – зведені брати. Реклама пов’язує продукти із людськими 

потребами; пропаганда перетворює нескінченні бажання в конкретні образи. 

Цілі досить легко визначити, якщо пропагандисти просто хочуть продати відносно 

безпечний, корисний і простий товар або послугу. Однак, коли пропагандисти прагнуть 

привернути велику кількість людей до релігії чи нового соціального порядку або викликати 

надзвичайно небезпечні колективні дії, такі, як війна чи революція, визначення цілей стає 

дуже складним. Ще більше все це ускладнюється через проблеми “засобів–цілей” чи 

проміжних цілей: ймовірно, кампанію пропаганди доведеться проводити довго й планувати її 

поетапно чи хвилеподібно. Пропагандистам може бути важко визначити, навіть для самих 

себе, які саме переконання, цінності чи дії вони хочуть здійснити, в які моменти часу, серед 

яких категорій людей. Задіяні дуже потужні й міцно усталені комплекси цінностей, такі як 

престиж, душевний спокій, дохід і навіть саме життя чи військова безпека цілих націй чи 

регіонів. У такій ситуації виникає маса заплутаних і тернистих ціннісних дилем. Чи 

військова або революційна перемога варта ціни економічної розрухи? Чи можна досягти 

бажаного ступеня індивідуальної свободи без надмірної втрати соціальної рівності? Чи варте 

швидше досягнення цілей більших людських страждань? Чи вчиняти військові злочини, щоб 

виграти битву? Інакше кажучи, необхідно визначитись, чим готові ризикувати 

пропагандисти, задля чого, за яких втрат. 
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Використання, здавалося б, авторитетних, безкорисливих або нейтральних агентів або 

так званих фронтових організацій, у той час як самі пропагандисти залишаються в тіні, може 

значно допомогти пропагандистам. Якщо влада переслідує пропагандистів, прагнучи 

придушити їхню діяльність, пропагандисти повинні залишатися в підпіллі і працювати через 

агентів. Але навіть за більш вільних обставин пропагандисти можуть бажати, щоб хтось 

інший виступав замість них. Крім того, якщо пропаганда зазнає невдачі або буде викрита 

такою, якою вона є насправді, агентів можна публічно звинуватити, в той час як справжні 

пропагандисти продовжуватимуть діяти та розробляти нові стратегії.  

Різні види політичних устроїв, починаючи від демократичних і закінчуючи 

авторитарними, намагалися здійснити різноманітний соціальний контроль над пропагандою. 

В ідеальній демократії кожен міг би вільно проводити пропаганду і вільно протистояти 

пропаганді за допомогою мирної контрпропаганди. Демократичний ідеал передбачає, що, 

якщо різноманітні пропагандисти можуть вільно конкурувати безперервно і публічно, ідеї, 

найкращі для суспільства, переможуть у довгостроковій перспективі. Такий результат 

вимагатиме, щоб більшість населення була достатньо освіченою, розумною, суспільно 

налаштованою та терплячою, а також щоб вона не була сильно заплутана чи відчужена через 

надмірне поглинання найрізноманітнішого виду інформації. Демократична система також 

передбачає, що велика кількість надійної та релевантної інформації буде недорого 

поширюватися відносно добре фінансованими, налаштованими на громадськість новинними 

та освітніми агентствами. Наскільки будь-яке існуюче національне суспільство насправді 

відповідає цій моделі, є безумовно відкритим питанням. Те, що світова соціальна система 

повною мірою цього не робить і цю модель не використовує, є очевидним. 

Одна з найбільш серйозних і найменш усвідомлених проблем соціального контролю 

знаходиться над національним рівнем, на рівні світової соціальної системи. На світовому 

рівні вкрай бракує засобів стримування чи протидії пропаганді, яка розпалює полум’я 

міжнародних, міжрасових та міжрелігійних воєн. Глобальна система нині складається з дуже 

хаотичної суміші демократичної, напівдемократичної та авторитарної підсистем. Багато з 

них контролюються лідерами, які погано освічені, ультранаціоналістичні та релігійно, расово 

чи доктринально фанатичні. В даний час відомі приклади, коли національний режим 

стверджує, що його національний суверенітет дає йому право вести будь-яку пропаганду, яка 

йому потрібна, якою б неправдивою така пропаганда не була і як би не суперечила вимогам 

світової системи. 

Пропаганду і PR можна розглядати як дуже схожі в багатьох аспектах явища: обидва 

спрямовані на формування та вплив на громадську думку, обидва використовують засоби 

масової інформації, і обидва орієнтовані на конкретну аудиторію. Кінцевим результатом для 

обох є спонукати людей до певних дій. 

Найбільша і найважливіша відмінність – це правдивість повідомлень. Пропаганда 

може використовувати упередженість, напівправду, дезінформацію та страх, щоб вплинути 

на ставлення громадськості до певної ідеї, справи чи політичного порядку денного. 

PR використовує факти, які можна перевірити. PR покладається на логіку, а іноді й на 

емоції, щоб поширити інформацію від організації чи особи до громадськості. Використання 

перевірених фактів важливе під час презентації журналістам чи розсилання прес-релізів, 

оскільки неправильна інформація може вплинути на довіру громадськості до її джерела. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ РЕКЛАМИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

Всі винаходити різноманітних технологій у різних сферах, у тому числі засобів 

масової комунікації, ставали і стають новими видами реклами. Появу друкованого верстата 

дуже скоро було використано рекламістами того періоду для своїх рекламних потреб. Така ж 

доля чекала раді, кінематограф, засоби звукозапису, телебачення та інтернету. Завдяки 

величезній підприємливості та креативності діячів реклами і неабияким здібностям багатьох 

з них сучасний арсенал засобів реклами налічує величезну кількість її різновидів. Крім 

прямої реклами з’явилися численні види діяльності, суміжні з рекламою і часто невіддільні 

від неї, це зв’язки з громадськістю, стимулювання збуту, прямий маркетинг, спонсорська 

діяльність, брендинг тощо. 

Об’єктивною реальністю сьогодення є широке впровадження у сфери життєдіяльності 

особи, суспільства та держави сучасних інформаційних технологій, розгортання на їх основі 

локальних і глобальних систем та мереж, призначених для прискорення обміну інформацією 

та доступу до різноманітних інформаційних ресурсів. Інтернет являє собою надзвичайно 

привабливий засіб комунікації, що може пояснити його безпрецедентний розвиток. Новітні 

засоби зв’язку дали змогу об’єднати окремі комунікаційні системи у глобальну мережу. 

Завдяки цьому людина отримала можливість обмінюватися інформацією в межах усієї 

планети, незалежно від кордонів і відстаней. Саме Інтернет є однією з ознак переходу 

суспільства від індустріальної стадії розвитку до інформаційної. 

Сучасна реклама - це не просто текст, зображення, відеоряд, які закликають 

звернутися до послуг тієї або іншої компанії. Рекламні технології стають все витонченішими, 

звертаючись до технологічних інновацій, використовуючи раніше не задіяні можливості і 

знання з різних сфер науки. Сучасний рекламний ринок наповнюється новими поняттями, 

такими як: “креативна реклама”, “інноваційна реклама” і навіть “нестандартна реклама”. Усе 

це – нова реклама. Сучасна реклама – це поєднання традиційних рекламних стратегій з 

рекламою, що активно використовує нові технічні розробки, “вірусну” і “партизанську” 

реклами. І зараз чільну позицію реклама займає саме в Інтернеті. Найпопулярнішими 

засобами Інтернет-реклами є пошукова оптимізація (SEO), контекстна реклама, медійна або 

банерна реклама, тизерна реклама, реклама у соціальних мережах [2]. Кожен з цих видів має 

свої особливості. 

Пошукове просування (SEO-оптимізація) – це комплекс заходів, які спрямовані на 

підвищення позицій сайту в результатах пошукової видачі. SEO-просування – це не реклама 

як така, але про нього не можна не згадати, оскільки їхні завдання та цілі збігаються – 

підвищити популярність Інтернет-ресурсу і залучити користувачів на сайт. 

Контекстна реклама - один із найпопулярніших та ефективніших способів просування, 

оскільки рекламні оголошення уже прив’язані до певного контексту. Використовуючи його, 

можна отримати зацікавлених клієнтів, яким уже не потрібно нічого пояснювати. 

Медійна або банерна реклама передбачає використання графічного зображення або 

короткого анімованого ролика, який виводиться для показу на різноманітних сайтах. Цілі 

банерної реклами – спонукання користувача до певної поведінки (наприклад, купівлі товару) 

або ж створення іміджу та підвищення впізнаваності рекламодавця, товарного бренду. 

Сьогодні ефективність такого виду Інтернет-реклами суперечлива, оскільки більша частина 

показів спрямовується на нецільову аудиторію. 

Тизерна реклама нагадує медійну (банерну), оскільки представлена у вигляді 
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https://ua-referat.com/Доля
https://ua-referat.com/Телебачення
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https://ua-referat.com/Здібності
https://ua-referat.com/Реклама
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графічних модулів, доповнених текстом. Цей вид реклами не вирізняється високою 

клікабельністю, оскільки тексти найчастіше пишуться провокаційні. Тизери не підходять для 

звичайного бізнесу, але можуть використовуватися для реалізації рекламних проектів із 

низьким бюджетом.  

Реклама в соціальних мережах - це один із популярних способів комунікації. Це 

обумовлюється тим, що користувачі проводять у них доволі багато часу. Ще одна перевага 

розміщення таргетованої реклами в соціальних мережах – можливість показу рекламних 

звернень тільки цільовій аудиторії. Обравши найпопулярніші соціальні мережі, можна знайти 

та залучити на сайт велику кількість потенційних клієнтів. Рекламу в соціальних мережах, 

також називають таргетованою рекламою і це є найбільш поширений вид реклами в 

інтернеті. 

Для кожного з цих різновидів реклами характерні такі ж основні комунікаційні 

характеристики, як і загалом для усіх видів реклами: неособистий характер, одностороння 

спрямованість, невизначеність з точки зору вимірювання ефекту реклами, упередженість, 

легкість визначення рекламодавця, помітність та здатність впливати на свідомість і 

підсвідомість цільової аудиторії [1, 3]. 

Неособистий характер реклами означає, що інформація надходить до цільової 

аудиторії не особисто від виробника чи продавця товару, а через різноманітних посередників 

(найчастіше – це засоби масової інформації). Одностороння спрямованість рекламного 

звернення передбачає, що зв’язок відбувається тільки в одному напрямку: від рекламодавця 

до цільової аудиторії, і практично неможливо відразу простежити зворотній зв’язок. Проте є 

певні види саме реклами в інтернеті, які  деякою мірою нівелюють це. Наприклад, у 

соціальних мережах під постами рекламодавця користувачі можуть залишати свої коментарі, 

причому позитивні або навіть негативні. Єдиний мінус полягає в тому, що ці коментарі 

контролюються модератор сторінки має можливість їх видаляти. 

Невизначеність з точки зору вимірювання ефекта реклами означає, що зворотний 

зв’язок (реакція покупця на рекламне повідомлення, в ідеалі – купівля товару) має 

ймовірнісний невизначений характер. Факт купівлі товару залежить від багатьох факторів, 

які не мають прямого відношення до реклами, носять суб’єктивний характер і практично не 

піддаються формалізації. Тобто не відомо, чи купівля відбулася саме завдяки рекламі, чи 

вплинули якість ситуативні чинники. Реклама за допомогою Інтернету дещо зменшує цю 

невизначеність, оскільки дає можливість відстежувати, наприклад, кількість користувачів, 

які після контакту з рекламним повідомленням здійснили купівлю товару через сайт. 

Чітко визначений рекламодавець. Тобто чітко відомо, за чий рахунок і від чийого імені 

здійснюється реклама. Упередженість реклами означає, що у рекламному повідомленні основна 

увага приділяється перевагам рекламованого товару або підприємства, і можуть бути не згадані 

недоліки (і, як правило, не згадуються, або навіть приховуються).Реклама має здатність 

привертати увагу, переконувати, адже багаторазове повторення рекламних повідомлень здійснює 

певний психологічний вплив на споживача і підштовхує його до певних дій. 

 Отже можна зробити висновок, що сучасна реклама відрізняється від реклами навіть 

десять років тому тим, що чисельність різновидів реклами зросла, креативність у виконанні стала 

значно вищою, а можливості впливу на цільову аудиторію стали практично не обмеженими. 

Сучасна реклама поєднує найрізноманітніші засоби впливу: креативну картинку, дієвий текст, 

підбір “правильної” цільової аудиторії, аналізування та придумування правильного посилу в 

рекламі, залучення суміжних маркетингових технологій. Це робить рекламу потужним 

інструментом впливу на цільові ринки та засобом успіху у конкурентній боротьбі. 
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ПРИХОВАНИЙ МАРКЕТИНГ У ПРАКТИЦІ БІЗНЕСУ 
 

Прихованим маркетингом переважно вважають маркетингову тактику, за якої 

компанія використовує несподівані та/або нетрадиційні засоби для просування продукту чи 

послуги. Прихований маркетинг відрізняється від традиційного маркетингу тим, що він 

часто реалізується не через широкі медіа-кампанії, а покладається на особисту взаємодію, 

здійснюється меншими групами промоутерів, які відповідають за поширення інформації в 

певному місці, має менший бюджет. Прихований маркетинг переважно використовує нові 

або нетрадиційні методи для збільшення продажів або залучення інтересу до бренду чи 

бізнесу, соціальні мережі, мобільні технології, які можуть посилити обмін повідомленнями 

та зосередитися на цільових групах споживачів. 

Компанії, які використовують прихований маркетинг, покладаються на те, що їх рекламні 

оголошення будуть розповсюджуватися через вірусний маркетинг або ”з уст в уста”, таким чином 

охоплюючи ширшу аудиторію безкоштовно. Зв’язок із емоціями споживача є ключем до 

прихованого маркетингу. Цей вид маркетингу переважно використовується у громадських місцях, 

де є можливість охопити велику аудиторію (вулиці, концерти, парки, спортивні заходи, фестивалі, 

пляжі, торгові центри). Одним із ключових елементів прихованого маркетингу є вибір 

правильного часу та місця для проведення кампанії.  

Прихований маркетинг є продуктом переходу від традиційного друкованого, радіо- та 

телевізійного маркетингу до електронних ЗМІ. Його вперше дослідив Джей Конрад Левінсон у 

своїй книзі 1984 року ”Прихований маркетинг”. Характерною рисою цього виду маркетингу є 

створення розголосу, пов’язаного з продуктом чи брендом, щоб підвищити ймовірність того, що 

споживач придбає продукт чи послугу або принаймні поговорить про них з іншими потенційними 

покупцями, таким чином породжуючи вірусний маркетинговий феномен. 

Інтернет-мережа рясніє прикладами прихованого маркетингу, багато користувачів навіть 

не помічають його присутності, оскільки він реалізується у короткі періоди очікувань переходів до 

контентів, які людина реально вишукує. Оскільки користувачі не люблять чекати без зайнятості в 

Інтернеті, виникає можливість легко привернути їхню увагу саме таким чином. Інші приховані 

методи веб-сайту включають цікаві веб-функції, привабливі цільові сторінки. 

Багато стратегій онлайн-маркетингу використовують соціальні медіа, такі як Facebook 

і LinkedIn, щоб почати кампанії з просування на ринок нових продуктів. Окремі компанії 

проводять конкурси або знижки на основі заохочення користувачів ділитися або створювати 

контент, пов’язаний з їхнім продуктом. Використовуються вірусні відео, які є дуже 

популярною формою прихованого маркетингу, в них компанії використовують розважальні 

або дивовижні сюжети, якими користувачі Інтернету здебільшого ділитимуться один з 

одним, внаслідок чого відео з рекламою товарів чи послуг розповсюджуються нібито без 

участі основного рекламодавця. Деякі компанії, такі як Google, навіть створюють 

інтерактивні елементи, як-от тематичні ігри з логотипом Google, щоб викликати інтерес і 

залучення. Така динамічна тактика прихованого маркетингу сприяє значному посиленню 

впливу відповідної інформації на потенційних споживачів. 

Прихований маркетинг  спочатку був концепцією, спрямованою на малий бізнес з 

невеликим бюджетом, але це не завадило великому бізнесу також взяти на озброєння окремі 

його елементи і підходи. Великі компанії використовують нетрадиційний прихований 

маркетинг для доповнення своїх рекламних кампаній. Деякі маркетологи стверджують, що 

коли великі підприємства використовують тактику прихованого маркетингу, він не є дійсно 
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прихованим, адже при цьому використовуються значні бюджети, а їхні бренди є здебільшого 

добре відомими. 

Для великого бізнесу використання тактики прихованого маркетингу може бути більш 

ризикованим. У деяких випадках приховані трюки можуть виявитися невдалими і 

перетворитися на негативний PR. Так, компанія Turner Broadcasting and Interference, Inc. 2007 

р. у Бостоні та прилеглих містах розпочала приховану маркетингову кампанію з просування 

нового фільму і розмістила світлодіодні плакати з батарейним живленням у випадкових 

місцях, які залишалися неосвітленими протягом дня. Вночі плакати світилися і нагадували 

вибухові пристрої, що викликало переляк пересічних мешканців. Внаслідок цього рекламна 

кампанія отримала багато критики і загалом вийшла невдалою. Невеликі підприємства не 

ризикують так сильно, оскільки навіть невдалі рекламні трюки не отримують значного 

розголосу і з часом забуваються споживачами. 

Проте історія прихованого маркетингу знає і багато вдалих випадків його 

застосування великими компаніями. Так, у 2010 р. компанія Coca-Cola створила відео 

“Машина щастя”, у якому був представлений торговий автомат Coca-Cola. В одному з 

університетів за допомогою прихованих камер знімалася реакція студентів, які споживали 

придбаний напій. Рекламний ролик був змонтований шляхом відбору найбільш емоційних 

позитивних реакцій студентів під час споживання напою, що мало свідчити про те, що Coca-

Cola – це не просто прохолоджувальний напій, а напій, який створює щастя для споживачів. 

Відео стало вірусним і отримало мільйони переглядів у багатьох країнах світу. Побачивши 

дивовижну рентабельність інвестицій у цьому відео, Coca-Cola продовжила тему “Щастя”, 

випустивши кілька інших відео з тією ж концепцією. 

У 2012 р. компнія Red Bull проспонсорувала встановлення світового рекорду з 

найвищого стрибка з парашутом австрійського спортсмена-екстремаліста Фелікса 

Баумгартнера. Стрибок був здійснений з наповненої гелієм повітряної кулі з висоти понад 39 

кілометрів зі стратосфери. Баумгартнер перевищив швидкість звуку, досягнувши швидкості 

1342,8 км/год. Мільйони людей спостерігали за цим стрибком у режимі реального часу на 

веб-сайті Red Bull Stratos і мали можливість у подальшому переглядати його у соціальних 

мережах. Оскільки під час цих переглядів не здійснювалася пряма реклама продукції Red 

Bull, така подія фактично була прихованим маркетингом. 

 Отже, прихований маркетинг широко використовується сучасними компаніями і є 

ефективним засобом просування їхньої продукції на ринок. 
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ТЕОРІЯ КАТАСТРОФ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

В умовах сучасної економіки, в умовах воєнного стану одним з найважливіших 

інструментів бізнесу є маркетинг, оскільки для творення цивілізованих ринкових відносин 
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потрібно мати повну та достовірну інформацію про актуальний стан ринку, його проблеми, 

тенденції та перспективи розвитку, а також потреби й запити споживачів, як реальних, так і 

потенційних. Завдяки маркетинговій діяльності підприємства можуть отримати реальну картину їх 

взаємних відносин з ринком. Практично, всі сфери комерційної діяльності підприємств, 

включаючи як безпосередньо саме виробництво, торгівлю, сферу послуг, так і розробку нових 

товарів, формування товарної, цінової, розподільної та комунікаційної політики, охоплюються 

маркетинговою діяльністю. Будь-яке підприємство, яке функціонує в ринковому середовищі, 

працює в умовах певного ризику та невизначеності. За умов нестабільного економічного 

середовища рівні факторів ризику та невизначеності підвищуються і діяльність підприємства 

може виявитись неефективною і зумовити кризу підприємства [1]. Загроза появи нових 

конкурентів, якщо вона не пов’язана з розширенням ринку і появою нових сегментів, обумовлює 

зниження частки прибутку кожного з учасників ринку. На даний час в умовах війни з російським 

агресором підприємства зустрічаються зі ще більшою кількістю загроз, тому реалізовано 

Програму підтримки бізнесу у Львівській області на період воєнного стану. 

Програма працюватиме через три інструменти: 

- надання безповоротної фінансової допомоги релокованим виробничим 

підприємствам; 

- ваучерна підтримка на маркетингові послуги або послуги сертифікації; 

- надання безповоротної фінансової допомоги на закупівлю обладнання 

підприємствам харчової, легкої, машинобудівної промисловості. 

Фінансова допомога виробничим підприємствам, які релокувались, становить 100 тис 

гривень за умови, якщо підприємство перереєструється на території Львівської області. 

Підприємство може отримати додаткових 100 тис грн, якщо створить не менше 20 нових 

робочих місць під час воєнного стану на момент подачі заявки. 

Для підтримки мікро- та малого бізнесу на час воєнного стану передбачена ваучерна 

підтримка: 

- не більше 50 тис грн на маркетингові ваучери; 

- не більше 80 тис грн на ваучери для сертифікації продукції. 

Частка власних витрат суб’єктів господарювання на отримання послуг становить не 

менше 30% суми від загальних витрат. Підприємствам Львівської області в галузі харчової, 

легкої, машинобудівельної промисловості надається безповоротна фінансова допомога у 

розмірі не більше 500 тис грн на закупівлю обладнання. 

Майже кожне підприємство стикається із теорією катастроф у своїй діяльності. Теорія 

катастроф розглядає граничні стани підприємства в аспекті його стійкості-нестійкості. На її 

основі можна в загальному вигляді отримати загальне уявлення про ті умови, які 

супроводжують перехід підприємства з одного стану в інший, у тому числі і його 

стабілізацію. Тому теорія катастроф може стати дослідницькою програмою для вивчення і 

прогнозування нестійкості різних систем, зокрема, підприємств, та їх розвитку. Таку назву 

вона отримала тому, що втрата стійкості за своїми проявами може бути катастрофічною, 

навіть призвести до банкрутства підприємства. 

Катастрофа маркетингу пов’язані з неадекватністю підприємства ринковому 

середовищі. Існують два типи змін ринкового середовища – поступова зміна та радикальна. 

У першому випадку – зміни виявляються відносно повільними, і керівництво компанії має 

можливість прогнозувати вимоги ринку. Радикальні зміни відбуваються швидко за рахунок 

появі нових пріоритетів ˗ запровадження бізнес-проектів, диверсифікації, вищих стандартів 

якості товарів та послуг. Ідеї, закладені в теорії катастроф, допомагають зрозуміти реальний 

досвід управління змінами. Крім того, можна побачити, чому реальні зміни є небезпечним 

явищем. Теорія показує, чому змінами не можна “керувати”, але на них можна впливати, що 

допоможе керівництву нормалізувати роботу підприємства. 
 

Список використаних джерел: 

1. Рамазанов С.К., Надьон Г.О., Кришталь Н.І. Степаненко О.П., Тимашова Л.А. Інноваційні 

технології антикризового управління економічними системами Монографія Луганськ – Київ 2009. 



280 
 

Родін Д. О. 

здобувач вищої освіти ступеня бакалавра, 

 ОПП “Маркетинг” 

 спеціальність “Маркетинг” 

Науковий керівник: к. е. н., доц. Балук Н. Р. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ДІДЖИТАЛ-МАРКЕТИНГ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Діджитал-маркетинг для досягнення маркетингових цілей – залучення й утримання клієнтів - 

використовує цифрові канали. Це комплексне просування товарів і послуг з використанням 

як онлайн, так і офлайн заходів.  

Діджитал-маркетинг дозволяє віднайти багато точок дотику з цільовою аудиторією для 

багаторазового контакту, до основних онлайн можна віднести: 

- SEO,  

- PPC,  

- SMM,  

- контент-маркетинг, 

- email-маркетинг. 

SEO (Search Engine Optimization  – пошукова оптимізація) за технічними параметрами 

являє собою маркетинговий інструмент, необхідний для підняття позицій веб-сайту компанії 

на сторінках пошукових систем і збільшення обсягу органічного трафіку. Для підвищення 

оптимізації сайту важливо враховувати наступні чинники:  

 якість контенту; 

 рівень залученості користувачів; 

 мобільність; 

 кількість і якість зовнішніх посилань. 

Складність SEO полягає в тому, що більшість пошукових систем часто змінюють 

власні алгоритми, у зв’язку з чим необхідний постійний моніторинг показників сайту для 

внесення відповідних коректив до стратегії підприємства. У залежності від пошукової 

системи оцінці підлягає від 200 до 500 чинників, які можна поділити на такі основні групи:  

- текстові фактори (якість й унікальність контенту на сайті, на сторінках статей, 

послуг, їхня оптимізація під ключові слова, інформативність та повнота розкриття теми), 

- фактори внутрішньої якості (швидкість завантаження сторінок, відсутність 

технічних помилок, якість адаптації під мобільні пристрої), 

- зовнішні сигнали (зворотні посилання з різних джерел та їхня авторитетність), 

- поведінкові фактори (набір метрик, які дозволяють пошуковій системі зрозуміти 

ступінь задоволеності сайтом з боку користувачів – скільки часу споживач провів на сайті, 

скільки сторінок переглянув, чи повертається до пошуку). 

Пошукова оптимізація необхідна компаніям, аудиторія яких зосереджена в мережі 

Інтернет, які не прив’язані до локального місця розташування та зацікавлені у залученні 

нових клієнтів через інформаційні портали та медіа. 

PPC – це платне просування в пошукових системах або реклама з оплатою за клік, 

розташування якої можна спостерігати у верхній або боковій частині сторінки пошукової 

видачі (SERP). Налаштування показ оголошень дозволяє презентувати їх цільовій аудиторії 

за певними параметрами. Цей спосіб діджитал-просування характеризується високим рівнем 

ефективності, оскільки базується на даних з аналізу поведінкових факторів. 

Використовується для збільшення відвідуваності сайту за рахунок показів релевантної 

реклами потрібним користувачам у потрібний час. Налаштування такої реклами передбачає 

ретаргетинг, тобто створення унікальних персональних оголошень для повернення на сайт 

чи інших активностей у залежності від історії попередніх дій користувачів.  
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До PPC-каналів просування належать Google Ads; платні оголошення в соціальних 

мережах Facebook та Instagram; рекламні оголошення в LinkedIn. За допомогою статистики 

можна отримати інформацію які з оголошень є ефективними та внести відповідні зміни для 

їх коригування. 

SMM (Social media marketing) – це залучення трафіка і збільшення впізнаваності 

бренду через залучення цільової аудиторії до онлайн-взаємодії в соціальних мережах та 

інформаційних платформах. До найпоширеніших з них належать Facebook , Instagram, 

LinkedIn, YouTube. Ефективність SMM як для малого, середнього, так і для крупного бізнесу 

(В2В, В2С) легко відслідковувати за допомогою різних метрик, як вбудованих у визначену 

соціальну мережу, так і зовнішніх сервісів. Багато брендів використовують діджитал-

маркетинг в соціальних мережах для діалогу з цільовими аудиторіями, маючи на меті 

перетворення потенційних клієнтів у покупців. 

Контент-маркетинг – це створення інформативного, корисного наповнення 

корпоративних сторінок й акаунтів з метою підвищення впізнаваності бренду, збільшення 

трафіку, залучення потенційних клієнтів. Одна з головних цілей цього методу комунікації є 

презентувати користувачам споживчі цінності товарів і послуг. До основних  інструментів 

контент-маркетингу належать публікації в блогах, електронні книжки, чек-листи, покрокові 

інструкції, інфографіка, подкасти, навчальні відео тощо.  

Ефективний контент-маркетинг не носить рекламного характеру, а слугує для 

навчання та натхнення користувачів у їхньому пошуку інформації. Цільова аудиторія більше 

цінує власні зусилля на пошук інформації, ніж отримання готових рекламних повідомлень. 

Email-маркетинг дозволяє компаніям інформувати споживачів про майбутні події та 

важливі новини. Тематика електронних повідомлень для цього виду комунікації включає 

розсилку про підписку на блог, привітання для нових клієнтів, акції та спеціальні пропозиції 

для учасників програми лояльності, поради або листи підтримки та зворотного зв’язку з 

клієнтами. Email-маркетинг ефективний у роботі з тією частиною цільові аудиторії, яка 

зацікавлена у бренді, та готова стати клієнтом компанії.  

До інших каналів комунікації діджитал-маркетингу належать партнерський 

маркетинг, вхідний маркетинг, мобільний маркетинг, відео маркетинг, радіо маркетинг, 

біллборд маркетинг. ТБ маркетинг, смс маркетинг, проте описані вище види на сучасному 

етапі найбільш затребувані та ефективні.  

Вибір каналів діджитал-маркетингу у діяльності підприємства залежить від типу 

компанії,  цільових сегментів, специфіки товару чи послуги, наявних ресурсів підприємства 

та досвіду роботи в цих каналах. 
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

У роботі досліджено проблеми, які пов’язані із дослідженням впливу чинників на методи 

управління персоналом та зроблено пропозиції щодо їх використання на підприємстві. 

Діяльність підприємств завжди пов’язана з людьми, які працюють на ньому і тому 

http://digitalbee.com/blog/digital-marketing/chto-takoe-digital-strategiya-i-zachem-ona-nugna/
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розвиток сучасних підприємств ставить певні завдання до персоналу на основі досвіду 

зарубіжних організацій з метою підвищення ефективності діяльності підприємства. Однак 

відсутність виважених управлінських рішень у сфері управління трудовими ресурсами 

підприємства призводить до негативних наслідків, а у деяких випадках і до банкрутства 

підприємства. 

У галузі удосконалення методів управління персоналом на сьогодні є роботи 

наступних авторів: Абрамов В. М., Дмитренко Г.А., Колот А.М., Мірошниченко О.М., Шегда 

А. В., Шеремет А. Д., Щокін Г.В. та ін. 

Розглянути теоретичне обґрунтування підходів до методів управління, дослідженні 

процесу використання їх та розробленні пропозицій по удосконаленню методі управління 

персоналом на підприємстві. 

Головним, що складає сутність управління персоналом, є системний, планомірно 

організований вплив за допомогою взаємопов’язаних організаційно-економічних та 

соціальних заходів на процес формування, розподілу, перерозподілу робочої сили на рівні 

підприємства, на створення умов для використання трудових якостей працівника з метою 

забезпечення ефективного функціонування підприємства та всебічного розвитку працівників, 

що зайняті на ньому [1]. 

Розглянемо характеристику персоналу підприємств. Термін “персонал” поєднує 

складові частини трудового колективу підприємства. До персоналу ми відносимо усіх 

працівників, що виконують виробничі або управлінські операції та зайняті переробкою 

предметів праці з використанням засобів праці. 

Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер 

продукції чи послуг, технології та організації виробництва чи обслуговування) і зовнішніх 

(демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці 

тощо) факторів . 

Персонал підприємства – це сукупність постійних працівників, що отримали 

необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності. 

В основі управління персоналом лежить визначення траєкторії розвитку системи 

„персонал” та регулювання її поведінки в відповідності до розвитку зовнішнього оточення, 

внутрішніх протиріч, завдань підприємства як виробничо-господарської системи. 

Під методом управління персоналом розуміється прийом практичної реалізації задач і 

функцій менеджменту персоналу в процесі діяльності апарату управління фірми на основі 

закріпленої за ним компетенції, у встановленій формі й у відповідних межах. Метод управління є 

засобом практичного здійснення функцій управлінської діяльності і досягнення її цілей. 

Основна мета управління персоналом – поєднання ефективного навчання персоналу, 

підвищення кваліфікації і трудової мотивації для розвитку здібностей працівників і 

стимулювання їх до виконання робіт вищого рівня. Предметом управління персоналу є 

вивчення відносин працівників у процесі виробництва з погляду ефективного використання 

їхнього потенціалу в умовах функціонування виробничих систем. 

Найбільш характерно для методів управління персоналом таке: 

- по-перше, вони виражають керуючий вплив суб’єктів влади на відповідні об’єкти; 

- по-друге, вони використовуються суб’єктами управління в якості засобів реалізації 

закріпленої за ними компетенції; по-третє, метод управління має своїм адресатом 

відповідного об’єкта; 

- по-третє, вибір конкретних методів управлінського впливу прямо залежить від 

правового статусу суб’єкту управління [3]. 

Для того щоб вплив на колектив був найбільш результативним, необхідно не тільки 

знати моральні і психологічні особливості окремих виконавців, соціально-психологічні 

характеристики окремих груп і колективів, але і здійснювати керуючий вплив. Для цих цілей 

застосовуються соціально-психологічні методи, які являють собою сукупність специфічних 

способів впливу на особові відносини і зв’язки, виникаючі в трудових колективах, а також на 

соціальні процеси, що протікають в них. Вони засновані на використанні моральних 
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стимулів до праці, впливають на особистість за допомогою психологічних прийомів з метою 

перетворення адміністративного завдання в усвідомлений борг, внутрішню потребу людини. 

Це досягається за допомогою прийомів, які носять особовий характер (особистий приклад, 

авторитет і т. д.). 

Соціально-психологічні методи управління – це способи здійснення управлінських дій 

на персонал, що базуються на використанні закономірностей соціології та психіки [2]. 

Управління персоналом на підприємстві – це складний вид управлінської діяльності, 

який має забезпечувати якісне використання трудових ресурсів у процесі господарської 

діяльності підприємства. Найважливішими завданнями управління трудовими ресурсами на 

підприємстві є планування, набір, навчання та розвиток, організація праці, визначення 

заробітної плати та пільг персоналу. 

Поєднання матеріального та морального стимулювання праці є необхідною умовою 

діяльності підприємства. Саме відповідне його співвідношення забезпечує підвищення 

ефективності діяльності підприємства. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА ЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ  

В КЕРІВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Управління діяльністю організації є складною, універсальною та відповідальною 

діяльністю, що вимагає посилених вимог до рівня компетенцій, психологічних 

характеристик, етичних засад та відповідальності керівників. Відтак надзвичайно 

актуалізуються питання ретельного аналізу психологічних та етичних аспектів керівної 

діяльності та напрацювання рекомендацій, корисних для покращення психолого-етичних 

засад управління персоналом підприємств і зростання ефективності їх діяльності.  

Психологічні та етичні аспекти відіграють важливу роль в керівній діяльності, 

оскільки визначають ефективність взаємодії керівника із працівниками та суб’єктами 

зовнішнього середовища організації. В контексті наукових шкіл, які вивчали соціально-

психологічні аспекти управління, основними напрямами досліджень зазвичай виступають: 

- вивчення особистісних психологічних якостей керівника; 

- необхідні психологічні якості для ефективної управлінської діяльності і вимоги до 

керівника; 

- етичні норми поведінки в колективі; 

- психологічна мотивація керівників та трудового колективу; 

- закономірності формування соціально-психологічного клімату; 

- використання соціально-психологічних чинників для розв’язання управлінських 

проблем, конфліктів і підвищення ефективності діяльності; 

- налагодження ефективної системи взаємодії, створення робочих груп і 

комунікативні процеси в організації та за її межами.  
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Такий перелік свідчить про різноманітність психологічних та етичних аспектів 

управлінської діяльності, основні з яких показано на рис.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Напрями використання психології та етики в управлінській діяльності 
 

Як бачимо, стрижневим питанням виступає мотивація поведінки працівників. Існує 

багато концепцій мотивації, кожна з яких із певних позицій віддзеркалює процеси 

використання мотиваційних інструментів, найстарішою серед них є політика “батога і 

пряника”. Дана концепція, будучи метафорою, відображає два принципово відмінні підходи 

до оцінки поведінки – у разі належної поведінки працівники винагороджуються, а небажана 

поведінка підлягає покаранню.  

Увагу до питань ділової етики та етики поведінки в організації можна пояснити рядом 

факторів:  

1) розвиток ринкової економіки спричиняє поступове заміщення командно-

адміністративних методів управління економічними і соціально-психологічними; 

2) організації, де працівники проводять важливу частину свого життя, виконують дві 

взаємозалежні функції: економічну і соціальну. Організації створюють цінності для 

споживачів та інших зацікавлених сторін, а також забезпечують працівникам можливість 

одержувати за результати праці матеріальну винагороду, визнання, реалізовувати свої права 

на відпочинок і охорону здоров’я тощо; 

3) моральне ведення бізнесу зумовлюється формуванням суспільством вимог до 

соціальної відповідальності організацій. 

Таким чином, етичні питання проявляються у поведінкових процесах, що разом з 

операційними й адміністративними, утворять систему загального менеджменту. 
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АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОВІДКОВИХ СИСТЕМ 

 

Довідкова система – це лише одна зі складових того, що нині прийнято називати “дружнім 

інтерфейсом”. Разом з тим сама по собі наявність як завгодно докладної довідкової інформації не 

може компенсувати помилки і недоробки в реалізації інших компонентів інтерфейсу. 

Психологія та етика в управлінській діяльності 
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Щоб користувальницький інтерфейс створюваної програми був дійсно дружнім, він 

повинен володіти цілим набором конкретних властивостей, основними з яких є природність, 

узгодженість, терпимість і зворотний зв’язок з користувачем. 

Довідкова система повинна проектуватися і розроблятися спільно з іншими 

елементами інтерфейсу і, по можливості, паралельно з розробкою “паперової” програмної 

документації. І хоча жорстких, законодавчо закріплених, вимог щодо структури та змісту 

електронної довідки немає, при її створенні рекомендується враховувати існуючі стандарти 

на програмну документацію. Крім того, можна вважати стандартом де-факто типову 

структуру довідкової системи, підтримувану компанією Microsoft і передбачає наявність 

трьох основних рівнів допомоги - контекстну, процедурну і концептуальну. 

При проектуванні довідкової системи, доцільно дотримуватися методу “знизу вгору”, 

при якому текстові матеріали розробляються спочатку для контекстної довідки і потім 

поступово доповнюються і узагальнюються для включення в довідку вищого рівня 

Одним з основних елементів інструментальних засобів, що реалізують довідкові 

системи є Wizard (Чарівники, Майстри). Ці засоби дозволяють утворювати вміст довідкових 

систем у діалозі з розробником. 

При аналізі застосувань, що реалізують довідникові системи нами були досліджені 

наступні: FastHelp (генератор довідникових файлів для Windows); HTMLHelp (розроблена 

корпорацією Microsoft, дозволяє створювати довідкові системи на різних платформах); 

HelpNDoc (програмний комплекс створення “паперової” програмної документації, зокрема, 

довідкової системи); AnetHelpTool (генератор довідникових файлів для Windows, має 

власний внутрішній текстовий процесор, який дозволяє реалізувати WYSIWYG-

представлення розділів довідкових систем); HelpMaker (безкоштовний і зручний інструмент 

для створення і редагування файлів довідки(.HLP)). 

Аналіз інструментальних засобів реалізації довідкових систем дозволив зробити 

наступні висновки: 

1. Проаналізовані системи надають потужні засоби реалізації довідкових систем. 

2. Кожна з цих систем має як переваги, так і недоліки. 

3. Для реалізації довідкової системи для програмного комплексу “TestMe” доцільно обрати 

застосування HelpMaker, оскільки це застосування є зручним у використанні та безкоштовним. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАПИТІВ НА ВИБІРКУ ДАНИХ З ГРАФОВОЇ БАЗИ ДАНИХ 

ЗАСОБАМИ МОВИ CYPHER 

 

Обсяг даних зростає все більшими темпами з кожним днем. Це зростання відбувається 

як в розмірі, так і в зв’язності, де зв’язність пов’язана з частішою та більшою наявністю 

зв’язків між даними. Соціальні мережі, такі як Facebook і Twitter, щодня зберігають і 

обробляють петабайти даних. 

База даних (БД) – це організована структура, призначена для зберігання інформації. З 

поняттям бази даних тісно пов’язане поняття системи керування базою даних (СКБД). Це 

комплекс програмних засобів, призначених для створення структури нової бази, заповнення її 

вмістом, редагування вмісту та візуалізації інформації. Під візуалізацією інформації бази 

розуміється відбір даних, що відображаються відповідно до заданого критерію, їх впорядкування, 

оформлення і подальша видача на пристрої виведення або передачі каналами зв’язку. 
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На даний час найбільш поширеними є реляційні бази даних, оскільки вони добре 

справляються з керуванням даними і досі саме їм надається перевага для їх зберігання. Однак у 

зв’язку з недавнім зростанням кількості програм, багатих на взаємозв’язки (наприклад, соціальні 

мережі), графи стають найкращим вибором для представлення та зберігання цього нового типу 

даних. Зацікавленість графовими базами даних зросла в останні роки саме через їх застосування в 

таких областях, як семантична павутина та аналіз соціальних мереж. Графові бази даних 

забезпечують продуктивне та ефективне рішення для зберігання даних, де дані багаті на 

взаємозв’язки. Ця універсальна та виразна структура дозволяє моделювати всілякі сценарії, від 

будівництва космічної ракети до будівництва системи доріг, від постачання продуктів харчування 

до історій хвороби населення, і багато іншого. 

Цей тип баз даних легко зрозуміти, тому що його концепція базується на теорії графів. 

Графи являють собою математичні структури, які моделюють зв’язки між об’єктами [1]. В цьому 

контексті графи – це структура, яка організована вузлами (сутності), ребрами (зв’язки), які 

зображуються у вигляді ліній, що зв’язують вузли, та властивостями, які відображають 

інформацію, пов’язану з вузлами та/або з ребрами. Простота відображення зберігання в їхніх 

структурах і швидкий доступ до даних роблять графові бази даних дуже практичними для 

використання та маніпулювання даними. Графові бази даних є оптимізованими для зберігання 

графових структур та для запитів до них 

Neo4j – це графова система керування базами даних з відкритим вихідним кодом, 

реалізована мовою Java. Була створена американською компанією Neo Technology ще в 2003 

році. На 2022 рік Neo4j вважається найпоширенішою графовою СКБД (за рейтингом сайту 

DB-Engines) [2]. 

Основним мовним засобом СКБД Neo4j є Cypher. Cypher – декларативна графова мова 

запитів, яка дозволяє писати виразні та ефективні запити на отримання даних зі сховища графів та 

їх зміну. Cypher є відносно простою, але дуже потужною мовою. Cкладні запити до бази даних 

можуть доволі легко бути виражені у вигляді операторів мови Cypher. Це дозволяє користувачеві 

сфокусуватися на предметній області, не витрачаючи час на особливості доступу до бази даних. 

Мова Cypher побудована на практиці шаблонних запитів. Значна кількість ключових слів мови, 

подібних до WHERE чи ORDER BY, запозичені з  мови SQL. Хоча на даний час мова Cypher 

використовується лише в базах даних Neo4j, проте представлення графів у вигляді звичних схем 

робить її зручним засобом програмного опису графів.  

Розглянемо граф творчості Шекспіра [3] (рис. 1) та реалізацію кількох запитів до нього. 

 
Рис. 1. Граф творчості Шекспіра 

Для початку знайдемо п’єсу “Юлій Цезар”. 

Запит 1: MATCH (p:Play{title: ‘Julius Caesar’}) return p  

Результат виконання запиту показаний на рис. 2. 
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Рис. 2. Результат виконання запиту 1 

Тепер пошукаємо продюсерську компанію, яка робила постановку даної п’єси. 

Запит 2: MATCH (c:Company)-[:PRODUCED]->(prod:Production{name:’Julius 

Caesar’})-[:PRODUCTION_OF]->(p:Play{title: ‘Julius Caesar’}) return p, prod, c 

Результат виконання запиту показаний на рис. 3. 

 
Рис. 3. Результат виконання запиту 2 

Можна зробити висновок, що мова Cypher є доволі простою графовою мовою запитів 

і є хорошою та зручною основою для вивчення графів. 
 

Список використаних джерел: 

 

1. Граф : Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https:/uk.wikipedia.org/wiki/Граф_(математика). – Назва з екрану. 

2. DB-Engines Ranking – popularity ranking of database management systems. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://db-engines.com/en/ranking. – Назва з екрану. 

3. Робинсон Я. Графовые базы данных: новые возможности для работы со связанными данными – 2-е 

изд. / Я. Робинсон, Д. Вебер, Э. Эифрем. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 256 с. 

 

Тарба О. С. 

здобувач вищої освіти ступеня магістра, 

ОПП “Маркетинг” 

 спеціальність “Маркетинг”  

Науковий керівник: к.е.н. доц., Бойчук І. В. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ТОВАРУ 

 

Загально відомим є твердження, що маркетинг постійно розвивається та змінюється, 

маркетингові підходи все частіше застосовуються в комерційній та некомерційних сферах як 

України, так і всього світу. У зв’язку з цим багато складових маркетингової теорії стали 

загальновизнаними, зокрема концепція “marketing-mix”, часто іменована як маркетинговий 

комплекс “4Р”. 

Комплекс маркетингу (marketing mix) включає сукупність інструментів маркетингової 

діяльності фірми, маневруючи якими вона прагне найкращим чином задовольнити потреби 

цільових ринків. Найбільш обґрунтованою в теорії є концепція “4Р”, згідно якої комплекс 

маркетингу складається з чотирьох елементів (продукт, ціна, розподіл, просування), кожний 

із яких в англійській мові починається з букви “Р” [1].  

Відомо, що перший маркетинговий елемент – продукт (product), охоплює такі важливі 

контрольовані змінні маркетингу як якість, властивості, діапазон вибору, стиль, назва марки, 

упакування, розміри, послуги (щодо ремонту, догляду чи експлуатації), гарантії, можливість 

повернення чи обміну товару, що складає основу товарної політики підприємства. 
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Другий елемент маркетинг-міксу – ціна (price), під якою в маркетинговій діяльності  

фірми розуміють регулювання цінової політики шляхом вибору відпускної ціни без знижки, 

гуртової і роздрібної ціни, знижок з ціни, націнки, періоду платежу, термінів і умов кредиту. 

Третім елементом традиційного комплексу маркетингу вважають місце (place), що 

містить такі важливі складові як канали розповсюдження, ступінь охоплення ринку, місце 

розміщення, товарні запаси і залишки, підготовку торгового персоналу, транспортування і 

складування, що є основою організації та ведення збутово-розподільчої політики фірми. 

Четвертий елемент маркетингу – це просування (promotion), до складу якого входять 

реклама, особистий продаж, стимулювання збуту, пропаганда (паблік рілейшинз і пабліситі), 

які є базисом формування комунікаційної політики підприємства. 

Вказані інструменти маркетинг-міксу визначені з багатьох інших перш за все тому, 

що їх використання має безпосередній вплив на попит, так як може стимулювати споживачів 

до здійснення покупок. Проведення маркетингових досліджень, аналіз сильних і слабких 

сторін фірми, сегментація та інші інструменти маркетингу, зрозуміло, також допомагають в 

прагненні підвищити попит на товари фірми, хоча мають лише непрямий вплив (наприклад, 

попит на товар не зросте тільки тому, що підприємство провело маркетингове дослідження 

або сегментацію споживачів). 

Без сумніву, результати маркетингового дослідження можуть бути використані для 

зміни одного або ж декількох елементів комплексу маркетингу і лише таким чином вплинути 

на споживчий попит. Проте не завжди ставиться за мету саме підвищення попиту, оскільки 

елементи маркетинг-міксу можуть комбінувати і для забезпечення зниження попиту (за умов  

використання фірмою демаркетингу для коригування ринкового положення свого товару).   

Іншою корисною властивістю елементів, що входять в маркетинговий комплекс, є їх 

керованість, оскільки фахівці можуть управляти кожним елементом із метою необхідної дії 

на попит, а також обирати найбільш перспективні комбінації елементів із врахуванням стану 

конкуренції на ринку та специфіки товарної продукції, що пропонується споживачам. 

Відмітимо, що у маркетинговій діяльності фірм доцільно досягнути балансу елементів 

маркетингу. Така особливість забезпечує конкурентний маркетинговий комплекс і полягає у 

тому, що всі чотири його основні складові мають бути збалансовані оптимальним чином і 

створювати гармонійне поєднання в цілісній структурі маркетинг-міксу [2].  

Так, якщо певний товар надає споживачам більше переваг у порівнянні з товарами-

конкурентами, тоді необхідно, щоб ціна на нього, яка має бути ознакою якості, відображала 

ці переваги. В свою чергу, метою визначення ефективного комплексу просування має стати 

доведення до цільової аудиторії незалежної інформації про конкурентні переваги, а рішення 

щодо розподілу мають бути узгоджені з єдиною стратегічною позицією товару на ринку. 

Загалом вплив комплексу маркетингу товару на ринкові позиції можна оцінювати за 

відповідністю потребам споживачів і ресурсам фірми, шляхом формування її конкурентної 

переваги завдяки вмілому поєднанню контрольованих складових маркетинг-міксу. 

У процесі використання концепції маркетинг-мікс деякі дослідники робили спроби її 

доповнення або навіть зміни. Були сформульовані цілий ряд додаткових або альтернативних 

класифікацій, які часто відображали особливості конкретної сфери застосування комплексу 

маркетингу. В більшості випадків адаптація проводилася через додавання одного або кількох 

“Р” до базового переліку “4Р” МакКарті, запропонованого ще в 1960 році.  

Узагальнюючи дослідження щодо еволюції складових комплексу маркетингу, можна 

зробити висновки: всі елементи комплексу взаємопов’язані та кожний виокремлений включає 

певний набір дій, реалізація яких відображає стратегію підприємства в комплексі маркетингу [3]. 

Важливість кожного окремого елемента маркетингу залежить від виду товару, поточної 

ринкової ситуації, поведінки споживачів тощо. Найбільш використовуваною до сьогодні є 

модель “4Р”, яка є простою і зрозумілою, завдяки чому вона має найбільше поширення для її 

практичного застосування в різних сферах сучасного бізнесу.  

На нашу думку, для комплексу маркетингу товару в більшості випадків не потрібно 

вносити різні доповнення, оскільки розглянуті елементи є основою формування виваженої 
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стратегії й тактики для забезпечення успішної діяльності фірм. Через якісний підбір всіх цих 

чотирьох елементів стає можливою послідовна реалізація основних маркетингових функцій і 

належне забезпечення управління маркетингом загалом. 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОБРОБКИ МАСИВІВ 

 

На практиці часто виникає необхідність в обробці даних у вигляді однотипного 

набору значень, тобто масивів. Масив являє собою кінцеву іменовану послідовність величин 

одного типу, які розрізняються за порядковим номером. 

Як один з прикладів реалізацію такої обробки розглянем наступне завдання: 

Заданий масив із n чисел. Визначити максимальний непарний та перший від’ємний 

елементи масиву і поміняти їх місцями. Якщо максимальних непарних елементів декілька – 

дію провести над першим із них.  

При відсутності в масиві непарних або від’ємних елементів вивести повідомлення про 

невизначеність умов завдання. 

У цьому завданні обробку даних слід реалізувати на основі одновимірного масиву з 

елементами цілого типу, оскільки саме для цілих чисел означене поняття парності. Завдання 

визначення максимального елемента на підмножині цілих чисел (парні числа) має низьку 

особливостей, а саме:  

1) деякі з наборів цілих чисел можуть не містити непарних (в такому випадку 

завдання стає неозначеним); 

2) за елемент, що приймаємо за можливий максимум слід обрати одне з непарних 

чисел заданого набору (в протилежному випадку в результаті можемо отримати як 

максимальне парне число). 

Враховуючи ці особливості наш алгоритм розв’язку завдання спочатку переглядає 

набір даних та зупиняєтеся на першому непарному числі або виходить за границі масиву. 

Вихід за границі масиву означає відсутність непарних чисел та неозначеність умов завдання. 

До неозначеності умов завдання призведе також відсутність у наборі від’ємних чисел, 

тому в алгоритмі передбачено пошук першого від’ємного числа та зупинка алгоритму при 

його відсутності. 

Реалізація описаного алгоритму розв’язку завдання мовою C наступна: 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main(){ 

    int n; 

    scanf(“%d\n”, &n); 

    int a[n],i,mnp,pve; 

    for (i=0; i<n; i++)scanf(“%d”, &a[i]); 
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    for(mnp=0; mnp<n; mnp++){ 

        if (a[mnp]%2!=0) 

            break; 

    } 

    if (mnp>=n) return -1; 

    for(pve=0; pve<n; pve++){ 

        if (a[pve]<0) 

            break; 

    } 

    if (pve>=n) return -2; 

    for(i=mnp+1; i<n; i++) 

        if (a[i]%2!=0&&a[i]>a[mnp]) mnp=i; 

     int w = a[mnp]; 

    a[mnp]=a[pve]; a[pve]=w; 

    for (i=0; i < n; i++) printf(“%d “, a[i]); 

    return 0; 

} 

Тестовий приклад. 

Вхідні данні: 

5  

9 -5 6 -5 9  

Результат: 

-5 9 6 -5 9 

Всі умови завдання виконано. 
Тищенко Ю. В. 
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ВІЙСЬКОВОГО ХАРАКТЕРУ В УКРАЇНІ 
 

Соціальну рекламу визначають як рекламу, що присвячена суспільним інтересам. 

Якщо комерційну рекламу створюють для того, щоб спонукати людей почати якусь дію, 

наприклад, купити новий товар/послугу, то творці соціальної реклами такого завдання перед 

собою не ставлять. Темами таких реклам є вплив на громадську думку з приводу соціально 

важливих питань. Ця реклама розрахована на найбільш масову аудиторію, яку хвилюють 

загальнолюдські цінності. Основною метою соціальної реклами є зміна ставлення 

суспільства до певної проблеми, а в довготривалій перспективі - формування нових 

соціальних цінностей. Основні підходи до визначення поняття “соціальна реклама” наведено 

у табл. 1.  
Таблиця 1  

Визначення поняття “соціальна реклама” 
Автори Визначення 

У. Потапова та Н. 

Старих 

Соціальна реклама – особлива форма соціальної роботи і інструмент соціальної 

політики держави [1] 

О. В. Сватенков Соціальна реклама – інформація, поширена у формі друкованої рекламної продукції (плакати, 

брошури, буклети тощо), зовнішньої реклами (білборди, реклама на транспорті, лайт-бокси 

тощо), повідомлень у друкованих засобах масової інформації ЗМІ, відео та аудіо роликів, яка 

націлена на вирішення актуальних соціальних проблем за допомогою досягнення 

педагогічного ефекту [1] 

Л. Леонтьєва Соціальна реклама – це не тільки важливий і потужний метод донесення потрібної 

інформації до бажаної цільової аудиторії, але й одна з актуальних форм у роботі 

державних установ та громадських організацій соціальної спрямованості, яка, на її 
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думку, має низку проблем: відсутність стандартів соціальної реклами; розмитість сфери 

соціальної реклами в законодавстві; проблеми пов’язанні із розміщенням соціальної 

реклами; відсутність проведених попередніх досліджень громадської думки та 

попереднього тестування соціальної реклами;відсутність моніторингу та оцінки 

ефективності впливу соціальної реклами [2]. 

Закон України “Про 

рекламу” 

Соціальна реклама – це інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка 

спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських 

цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку [3] 

 

Соціальна реклама має на меті поліпшити соціальні настрої у суспільстві, звернути 

його увагу на важливі питання життя або навпаки - убезпечити людей від певних загроз. 

Тому соціальна реклама не обов’язково несе позитивний заряд.  

Одним із перших прикладів соціальної реклами прийнято вважати заклик 

“Американської громадянської асоціації” захищати Ніагарський водоспад від шкідливих 

екологічних наслідків діяльності деяких енергетичних компаній (1904 р.).  

Ключовими моментами в історії розвитку соціальної реклами ставали періоди 

серйозних міжнародних конфліктів або системних змін в житті окремих країн. Такими для 

багатьох держав були І та ІІ світові війни, Велика Депресія у США, 1917 рік для народів, які 

входили до складу Російської імперії, і багато інших значних подій в новітній історії 

людства. 

У роки Першої світової війни американський уряд вів грамотну роботу з населенням 

засобами пропаганди. Так був створений Комітет суспільної інформації, завданнями якого 

було: роз’яснення причин, інформування про перебіг військових дій, а також мотивування 

американського населення на предмет важливості перемоги. Це був свого роду стихійний 

кризовий піар засобами пропаганди. Вже у 1917 р. у США з’явився найвідоміший 

мобілізаційний плакат Джеймса Монтгомері Флегга “Ти потрібен американській армії”, на 

якому дядько Сем закликав новобранців йти в армію. Сама ідея і композиція її дуже нагадує 

заклик який використовувався у Англії “Твоя країна потребує тебе” та знаменитий в 20-і 

роки в СРСР плакат Д. Мора “Ти записався добровольцем?”. 

На початку 20-х років, за часів ранньої радянської влади соціальна реклама повністю 

зводилася до одного політичного типу. Радянська влада використовувала її в цілях власної 

популяризації, мобілізації населення в Червону Армію, збору коштів і пожертвувань. 

У 1942 р. в Америці було створено Рекламну раду, яка опікувалася мобілізацією 

населення, військовими облігаціями, поштовими відправленнями на фронт. Саме Рекламна 

рада після війни взяла на себе роботу з координації соціальної реклами, розширивши сферу 

діяльності до інших питань, не пов’язаних виключно з військовими ситуаціями (підтримка і 

реабілітація солдатів, мобілізація на військову службу та ін.).  

Соціальна реклама в СРСР 40-х років, природно, була повністю присвячена військовій 

тематиці – плакати, листівки, публікації в газетах, заклики по радіо. Найвідомішими 

мобілізаційними плакатами періоду Другої світової війни є: “Все для фронту! Все для 

перемоги!”, “Наше діло праве – перемога буде за нами”, “Воїн Червоної армії, спаси” та ін. 

Соціальна реклама військового характеру займала також чільне місце в історії радянської 

імперії.  

На хвилі воєнний подій в Україні з’явився цілий букет нової соціальної реклами. Так, 

у липні 2014 р. з’являється відеоролик, спрямований на підтримку Української армії. 

Пасажири аеропорту аплодують, побачивши гурт військових з синьо-жовтими нашивками, 

які прямують на посадку. Ролик закінчується написом: “Повертайтесь живими” і телефоном 

для допомоги батальйонам добровольців [4]. В іншому сюжеті командир роти солдатів, що 

вишикувалася на плацу, віддає наказ: “Рівняння на маму!”. Усі воїни синхронно повертають 

голови в бік заплаканої жінки, яка стоїть з сумкою в руках за воротами з тризубом. Ще один 

патріотичний соціальний ролик “Ти поруч. Віримо. Живемо” [5], знятий в 2014 р. був 

спрямований на привернення уваги суспільства до необхідності збору коштів на допомогу 

сім’ям загиблих військових.  
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В грудні 2014 р. керівник Центру оборонної реформи Олександр Данилюк на своїй 

сторінці у “Фейсбук” розмістив відеороботу Збройних Сил України “Захисти найцінніше” 

[6]. Також у грудні 2014 р. був запущений відеоролик “Зігрій солдата в зоні АТО” [7], “Війна 

ближче, ніж здається” [8]. Емоційно зворушливим є відеоролик, в якому боєць звертається з 

військової частини до мами: “Колись я просив у тебе брата. Тепер їх у мене 22”. І наприкінці 

звучать слова: “Армія – це гордість для тих, хто служить. І тих, хто чекає” [9]. 

Глибоким патріотичним смислом сповнений відеоролик “Кожен з нас”, створений на 

замовлення Збройних сил України. Автори проекту констатують у ньому: “Ніхто з нас не 

народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу” [10].  

У квітні 2015 р. волонтерська організація “Повернись живим”, яка допомагає 

українській армії, оснащуючи військовослужбовців всім необхідним, за підтримки 

Генерального штабу АТО та Збройних Сил України ініціювала створення ролика “Армії 

потрібні очі”, який підкреслює важливість наявності приборів нічного бачення у наших 

військових. Гаслом цієї реклами стала фраза: “Неможливо виграти війну наосліп” [11]. У 

2015 р. з’являється ролик “Пам’ятаємо. Пишаємося. Переможемо”, у якому молодий учасник 

АТО телефонує дідусю, щоб привітати його з Днем перемоги [12]. Також, у 2015 р. 

соціальний ролик [13] запустив всеукраїнську акцію “Зігрій солдата в АТО”, для участі в 

якій необхідно було зібрати “теплу” посилку з дев’яти предметів (шапка, шкарпетки, 

термобілизна та ін.). У 2018 р. було випущено три рекламних ролики на підтримку 

національної єдності – “Дякуємо”, “Люби” і “Обніми” [14]. 

З початку нової агресії росії проти України у лютому 2022 р. з’явився мотиваційний 

ролик “#БудемоЖити” [15], автори якого закликали українців єднання, взаємодопомоги і 

допомоги своїй армії. “Відставити боятись ... Допомагайте один одному і виручайте. Цілуйте 

любимих. Святкуйте свою свободу. Ви - за нашими спинами. Ось такі, теж надійні, не 

ховаєтеся, а прикриваєте нас із тилу”, - закликають у відео. “Зробіть так, щоб ми пишалися 

вами. І ми повернемось. Повернемось і будемо жити”, - наголошують автори ролика від імені 

українських бійців.  

У багатьох містах України були запущені проєкти із розміщення соціальної реклами зі 

збору коштів для ЗСУ та підняття морального духу містян і переселенців. Так, зокрема у м. Львів, 

було розміщено близько ста сітілайтів у всіх районах міста з різними сюжетами, де об’єднано 

актуальний візуал разом з влучними лозунгами, які фундаментально важливі в наш час для нашого 

народу. 

Отже, соціальна реклама – це реклама, спрямована на зміну моделей соціальної 

поведінки та привернення уваги до суспільно значущих явищ та проблем. В умовах 

специфічної комунікативної ситуації, яка склалася в останні роки в нашій країні, рекламна 

індустрія в Україні перетерпіла низку змін, серед яких можна виокремити як негативні, так і 

позитивні наслідки не лише для рекламного бізнесу, а й для всього суспільства. Серед 

останніх, це поява рекламної продукції на патріотично-військову тематику, зокрема 

спрямована на привернення уваги до української армії, її потреб, ролі і важливості у 

суспільстві, що можна вважати свідченням зростання рівня загального патріотизму нашої 

країни, а також повернення до справжніх цінностей, зокрема репрезентованих в ідеї 

національної єдності. 
 

Список використаних джерел: 

 

1. Слушаєнко, В. Є. Соціальна реклама: світовий досвід та українські реалії [Текст] / В. Є. 

Слушаєнко, Л. О. Гірієвська // Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць. – 

2009. – №4. – С.122 – 126 

2. Державне регулювання відносин у галузі реклами: проблеми та перспективи [Текст] // За 

матеріалами Круглого столу 11.01.2207р. – К. : Ін-т. Конкурентного суспільства, 2007. – 192. 

3. Про рекламу / Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 270/96-%D0%B2%D1%80 

4. В Україні з’явилася соціальна реклама на підтримку армії. URL: https://tsn.ua/video/video-novini/ v-

ukrayini-z-yavilas-socialna-reklama-na-pidtrimku-armiyi.html https://tsn.ua/video/video-novini/v-ukrayiniz-yavilas-

socialna-reklama-na-pidtrimku-armiyi.html 

https://www.facebook.com/bigshow.ua/posts/1004221576847405


293 
 

5. Ти поруч. Віримо. Живем... URL: https://www.youtube.com/watch?v=M9tPNyZb9MQ 

6. У Збройних Силах презентували нову соціальну рекламу. URL: https://espreso.tv/news/2014/12/12/ 

zakhysty_naycinnishe 

7. Соціальна реклама – Зігрій солдата в зоні АТО (2014) №1. URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=coAQGggTSx0 

8. Війна ближче, ніж здається. URL: https://www.youtube.com/watch?v=KgJ6fgfPC_8. 

9. ТОП-11 шедеврів української соціальної реклами. URL: https://ukrop.depo.ua/ukr/molodoy_ ukrop/top-

10-shedevriv-ukrayinskoyi-sotsialnoyi-reklami-12032016161300 

10. 10 найкращих роликів соціальної реклами, які змінять ваше життя (ВІДЕО). URL: https://galka. 

if.ua/10-naykrashhih-rolikiv-sotsialnoyi-reklami-yaki-zminyat-vashe-zhittya-video/ 

11. Армії потрібні очі”: З’явилася символічна соціальна реклама приладів нічного бачення для бійців 

АТО. URL: https://espreso.tv/news/2015/04/20/quotarmiyi_potribni_ochiquot_zyavylasya_symvolichna_ 

socialna_reklama_pryboriv_nichnoho_bachennya_dlya_biyciv_ato 

12. Tabasco получило Гран-При Effie Awards Ukraine за лучшую социальную рекламу “Помним. 

Гордимся. Победим”. URL: http://sostav.ua/publication/tabasco-poluchilo-gran-pri-effie-awards-ukraine-

zaluchshuyu-sotsialnuyu-reklamu-pomnim-gordimsya-pobedim-69439.html?fbclid 

13. Аудіо-ролик “Зігрій солдата в зоні АТО”. URL: https://www.youtube.com/watch?v=3bHYMzWlu6g 

14. “Дякую”, “Люби” та “Обніми”: МІП запускає серію роликів, спрямованих на зміцнення 

національної єдності. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Cul54fm0BVQ 

“Зробіть так, щоб ми пишалися вами. І ми повернемось” - в Україні поширюють ролик на підтримку військових. 

URL: https://lb.ua/society/2022/02/28/507366_zrobit_tak_shchob_mi_pishalisya_vami_i.html 
 

Філімонов О. С. 

здобувач вищої освіти ступеня бакалавра,  

ОПП “Менеджменмагістрат” 

 спеціальності “Менеджмент” 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Турянський Ю. І. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

РОЛЬ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ МОТИВУВАННЯ  

ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

В умовах посилення глобалізаційних тенденцій світової економіки мотиваційний 

ефект виступає необхідною умовою забезпечення можливостей отримання та реалізації 

країною стійких конкурентних переваг. Ефективне управління неможливе без розуміння 

мотивів і потреб людини та правильного використання стимулів до праці. 

Жодна дія людини не відбувається без мотивації. Тому для успішного управління 

поведінкою працівників у процесі їх трудової діяльності важливо встановити, чому саме 

люди працюють, що викликає у них бажання і потребу працювати, чому одним робота 

приносить задоволення, а інші ставляться до неї байдуже. 

Американський учений Д. Аткінсон одним із перших запропонував загальну теорію 

мотивації. Він зазначав, що силу прагнення людини досягти поставленої мети, тобто силу 

вмотивованості, можна відобразити такою формулою: 

М = Пду х Вдц х Здц ,    (1) 

 де М – сила мотивації (прагнення); Пду – прагнення досягнення успіхів як 

особистісної диспозиції; Вдц – суб’єктивно оцінювана ймовірність досягнення поставленої 

мети (цілі); Здц – значення досягнення даної мети (цілі) для людини. 

Вплив мотивації на поведінку людини залежить від багатьох чинників. Мотивація 

може бути сильною і слабкою, може змінюватися під впливом діяльності людини, що й 

зумовлює зміну її поведінки у процесі роботи. Старанність, наполегливість у досягненні 

цілей формуються сильними мотиваційними чинниками, а наслідком слабкої мотивації є 

лише таке виконання роботи, яке не спричинить покарання. Отже, мотивація визначає 

пріоритети ділової активності, посилює бажану поведінку людини. 

Мотиви можуть належати до матеріальної або моральної сфер, відображаючи 

ставлення працівника до змісту трудового процесу тощо. Співвідношення різних мотивів, що 

обумовлюють поведінку людини, утворюють її мотиваційну структуру.  
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https://ukrop.depo.ua/ukr/molodoy_%20ukrop/top-10-shedevriv-ukrayinskoyi-sotsialnoyi-reklami-12032016161300
http://sostav.ua/publication/tabasco-poluchilo-gran-pri-effie-awards-ukraine-zaluchshuyu-sotsialnuyu-reklamu-pomnim-gordimsya-pobedim-69439.html?fbclid
http://sostav.ua/publication/tabasco-poluchilo-gran-pri-effie-awards-ukraine-zaluchshuyu-sotsialnuyu-reklamu-pomnim-gordimsya-pobedim-69439.html?fbclid
https://www.youtube.com/watch?v=3bHYMzWlu6g
https://www.youtube.com/watch?v=Cul54fm0BVQ
https://lb.ua/society/2022/02/28/507366_zrobit_tak_shchob_mi_pishalisya_vami_i.html
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У кожної людини мотиваційна структура індивідуальна і залежить від багатьох 

чинників: рівня добробуту, соціального статусу, кваліфікації, посади, ціннісних орієнтирів 

тощо. За одних обставин домінуючими є одні мотиви, а за інших - інші.  

Як свідчать дослідження, за наявності достатніх засобів для існування 20% людей не 

працювали б ні за яких обставин. Із решти 36% готові працювати, якщо робота буде цікавою; 

36% - щоб уникнути нудьги та самотності; 14% - через страх втратити себе як особистість, 

деградувати; 9%-  тому, що робота приносить радість. Лише 12% людей основним мотивом 

діяльності мають гроші, 45% - надають перевагу славі; 35% - задоволенню змістом роботи; 

15% - владою, яку дає робота. 

Основою мотивів є потреби людини. Потреба являє собою фізіологічне або 

психологічне відчуття нестачі чогось. Потреби виникають разом із народженням індивіда, 

розширюються з його розвитком, що, відповідно, позначається на поведінці. Коли індивід 

усвідомлює потребу, він зорієнтований на досягнення того результату, який забезпечить 

задоволення потреби. Бажаного результату можна досягти під впливом стимулів. 

Стимули – це спонукання до дії, викликані зовнішніми чинниками. Вони можуть мати 

позитивну або негативну спрямованість. Позитивно спрямовані стимули називають винагородою. 

Винагорода – все те, що людина вважає цінним для себе, чого вона прагне досягти і 

чим би хотіла володіти. 

Винагороди поділяють на: матеріальні (заробітна плата, преміювання, система пільг 

тощо) і моральні (визнання заслуг працівника, підвищення по службі, надання повноважень 

при виконанні роботи, формування почуття особистої причетності до успіхів фірми та ін.). 

Місце потреб особистості у процесі мотивування наведено на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

З рис. 1 видно, що першою стадією мотиваційного процесу є виникнення потреби. 

Потреба виявляється як відчуття людиною нестачі чогось. Ця нестача потребує задоволення.  

Друга стадія - спонукання до задоволення потреби. Наявність потреби вимагає від 

людини певної реакції: вона мусить щось робити, здійснювати, вживати певних заходів. На 

цій стадії відбувається усвідомлення індивідом чотирьох моментів:  

- що він матиме після задоволення потреби;  

- що він мусить зробити, щоб досягти бажаного;  

- наскільки досяжне те, чого він бажає;  

- наскільки те, що він може реально отримати, задовольнить потребу.  

Третя стадія - виконання конкретних дій. На цій стадії індивід докладає зусиль для 

досягнення поставлених цілей.  

Четверта стадія - отримання винагороди за виконані дії і задоволення потреби. 

Отже, залежно від рівня задоволення потреби людина може і далі здійснювати дії, які 

асоціюються у неї із задоволенням потреби, і уникатиме дій, які асоціюються з частковим 

задоволенням. 

Потреба (нестача 

чогось) 

Спонукання, 

мотиви 

Дії (поведінка) 

Результати задоволення потреб: 

1. Задоволення 

2. Часткове задоволення 

3. Відсутність задоволення 

Мета (винагорода) 

Рис.1. Спрощена схема мотиваційного процесу 
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ЗНАЧЕННЯ ВЛАДИ КЕРІВНИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАБОРУ 

ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Набір працівників є одним із важливих етапів процесу управління персоналом. Від 

ефективності даного етапу залежать подальші напрями кадрової політики та рівень 

кадрового забезпечення на підприємстві.  

Поняття “набір персоналу” представляє процес пошуку потенційних працівників і 

формування бази даних про них для наступного залучення на вакантні або на ті, що стануть 

вакантними, посади і робочі місця. Набір кадрів полягає у формуванні необхідного їх резерву 

і за своїм змістом є офертою для потенційних працівників підприємства  

Керівники можуть користуватися при наборі працівників як формальною, так і 

неформальною владами. У табл. 1 наведено види влади та їх характеристику, якими 

користуються названі керівники різних рівнів. Інформація зібрана та узагальнена шляхом 

аналізу думок працівників підприємства. На усіх рівнях управління, на думку працівників, 

керівники користуються авторитетом через: 

6. владу, що ґрунтується на примусі; 

7. владу, що ґрунтується на винагороді; 

8. законну владу. 

Переважання зазначених видів влади свідчить про наявність багатьох недоліків в 

роботі колективу та негативному перебігу процесу набору працівників. Усунути зазначені 

недоліки можна завдяки переважанні таких видів влади як: 

1. експертна; 

2. еталонна; 

3. влада харизми. 

Таблиця 1 

Види та особливості влади керівників різних рівнів  
Рівень 

керівництв

а 

Види влади, що 

застосовуються 

Характеристика 

Вищий 

 

Влада, що ґрунтується 

на примусі  

Влада, що ґрунтується 

на винагороді  

Законна влада 

Керівник користується владою через можливість впливати на 

думку підлеглих карати їх через обме-ження задоволення 

потреб. 

Виконання завдань дозволить реалізувати певні потреби. 

Керівник має право віддавати накази, що потрібно виконувати. 

Середній 

 

Влада, що ґрунтується 

на примусі.  

Влада, що ґрунтується 

на примусі 

 

Керівник користується владою через можливість впливати на 

думку підлеглих карати їх через обмеження задоволення 

потреб. 

Виконання завдань дозволить реалізувати певні потреби. 

Керівник має право віддавати накази, що потрібно виконувати. 

Низовий  

 

Влада, що ґрунтується 

на примусі 

Влада, що ґрунтується 

на примусі 

Керівник користується владою через можливість впливати на 

думку підлеглих карати їх через обмеження задоволення 

потреб. 

Виконання завдань дозволить реалізувати певні потреби. 

Керівник має право віддавати накази, що потрібно виконувати. 
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Перший вид влади передбачає сприйняття керівника як обізнаного експерта, що може 

користуватися повагою в підлеглих. 

Другий вид рекомендованої влади передбачає те, що керівник сприймається як взірець 

у вирішенні виробничих питання, поведінці, прийнятті рішень.  

Третій вид влади передбачає наявність у керівників особливих якостей (здібностей), 

що здатні ефективно управляти колективом.  

Переважання таких видів влади дозволить: 

9. покращити морально-психологічний клімат; 

10. підвищити довіру в процесі набору до керівництва; 

11. створити умови для проведення співбесіди; 

12. підвищити рівень демократизації процесу набору та відбору; 

13. зростання ролі колективних потреб; 

14. планування більш довготривалої роботи в зазначеному колективі. 

Для того, що керівники могли користуватися зазначеними видами влади в процесі 

набору персоналу слід дотримуватися наступних рекомендацій: 

15. підтримувати колективний характер прийняття рішень; 

16. доводити інформацію про стан та перспективи підприємства до потенційних 

кандидатів на посади; 

17. делегувати повноваження підлеглим у проведенні набору працівників; 

18. враховувати думку підлеглих; 

19. користуватися послугами зовнішніх експертів; 

20. використовувати зовнішній та внутрішній бенчмаркінг; 

21. підвищувати власний рівень знань в конкретній сфері; 

22. підвищувати рівень компетенції; 

23. користуватися ефективними прийомами психології в  управлінні; 

24. намагатися знаходити конструктивне вирішення конфліктів; 

25. користуватися методами самоаналізу. 

Саме використання експертної, еталонної влади та влади харизми в процесі набору 

персоналу дозволяє зосередити увагу на найбільш відповідних вакантним посадам 

претендентів та якомога більше розкрити їх потенційні можливості. 
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ЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Економіка увесь час свого існування зазнає шалених змін і кожна зміна провокує 

виникнення нових проблем. Але, на нашу думку, економіка страждала і буде страждати від 

невміння керувати людьми та створювати людський капітал. Близько 70% нових бізнесів 
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банкротують через те, що бізнес не став прибутковим і одна з причин - це працівники, які не 

допомогли бізнесу в розвитку.  

Вклад підприємця в бізнес безумовно важливий, але якщо власник бізнесу не подбав 

про якість своїх підлеглих, то вони буквально можуть “зруйнувати” його бізнес. Для 

попередження таких ситуацій було виділене поняття “людський капітал”. При правильній 

побудові, управлінні та інвестуванні людський капітал організації може допомогти вивести 

бізнес на шалені прибутки.  

Ми пропонуємо розглянути людський капітал, як відношення економічної цінності до 

досвіду та навичок працівника. До активів людського капіталу відносяться: освіта, навчання, 

інтелект, навички, здоров’я та інші речі, що цінні роботодавцям, такі як лояльність і 

пунктуальність. Вважається, що людський капітал підвищує продуктивність і, таким чином, 

прибутковість. Чим більше компанія вкладає у своїх співробітників, тим вище шанси на її 

продуктивність і успіх.  

Поки люди створюють компанії, будують бізнес, розвивають споживчий ринок - доти 

буде потрібен людський капітал. Як вказувалось вище, людський капітал здатен збільшувати 

прибуток, а ціль будь якого бізнесу – це прибуток та його ріст.  

З плином часу у світі міняються тенденції і паралельно потребує змін сфера 

людського капіталу. Мислення та пріоритети людей змінюються, люди більше не готові, як в 

давнину тяжко працювати за мізерну оплату або безоплатно.  

Багато підприємців все ще вважають, що люди будуть завзято працювати, на зважаючи на 

мізерну зарплату та погані умови роботи. Деколи, власники бізнесу чи керівники навіть не 

задумуються про навчання працівників, намагаючись змусити їх під лаштувати свої старі знання 

до нового проекту. І завдяки цьому бізнес дуже швидко банкрутує. 

Тому, людський капітал зараз розглядається як найважливіший фактор на шляху до 

успіху організації. Насправді, сьогоднішні талановиті працівники більше не залежать від 

роботодавця, але роботодавець все більше залежить від працівників. 

Людський капітал вважається найважливішим активом організації, оскільки ніхто не 

може продавати продукти/послуги компанії, керувати повсякденними операціями компанії 

або ефективно працювати з клієнтами – це можуть лише працівники.  

Банкрутство є основним “страхом” економіки. Кожен бізнес, що не зміг принести 

прибуток - це втрачені податки, які держава витрачає на освіту, медицину, будівництво. 

Адже, коли в країні немає достатньої кількості сплачених податків, вона не може 

забезпечити громадян достатнім рівнем освіти та можливостями для створення нових видів 

бізнесу, які в свою чергу розвивають країну. 

Для вирішення проблеми ми пропонуємо нашим підприємцям перш, ніж починати 

новий бізнес, детально продумати всі основні аспекти щодо людського капіталу, а саме, 

джерела пошуку спеціалістів, їх умови праці та навчання тощо. Це дозволить попередити 

один з факторів, що веде до банкрутства чи ліквідації бізнесу. 
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ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Зростання інтересу громадськості та фахівців з менеджменту до культури останнім 

часом не є випадковим, адже суспільний розвиток у цілому містить у собі також і 

культурний розвиток. Саме культура як скарбниця історичного досвіду є важливим 

чинником поступального розвитку людства (як духовного, так і матеріального), при цьому 

культура постає у наші свідомості як певна цілісність. 
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Сама специфіка, природа культури в її дійсності органічно містить у собі управління 

як специфічне ставлення і взаємодію: найважливішою функцією культури, є регулювання 

соціальних та інших відносин, впорядкування, нормування, обмеження, стандартизація тощо 

вчинків людей, усієї діяльності, всіх видів взаємодії в суспільстві, включаючи відносини не 

тільки між людьми, групами людей, але і між суспільством та природою. Проте, головними 

учасниками культурних взаємовідносин виступають соціальні групи як одне з найбільш 

загальних понять соціології, що означає будь-яку сукупність людей, об’єднаних за 

формальними або суттєвими ознаками. 

Розглядаючи культурні взаємовідносини, головним учасником яких є організація 

(сукупність людей, груп, об’єднаних для досягнення певної мети на основі принципів поділу 

праці, поділу обов’язків та ієрархічної структури) зазначимо, що культура групи або організації - 

це унікальні для кожної організації моделі комунікації, базисні переконання, які розділяються 

членами організації, що діють підсвідомо і визначають засіб бачення себе й оточення, а також усе 

середовище існування і самоздійснення організації, властивий їй стиль відносин і поведінки.  

Отже, культура організації є тим явищем, яке заслуговує самостійного вивчення, 

оскільки є формою існування організації і прояву її поведінки як у внутрішньому 

середовищі, так і по відношенню до суб’єктів зовнішнього середовища. 

Сьогодні більшість вітчизняних та іноземних підприємств розуміють, що від 

дотримання їхніми працівниками етичних норм залежить ділова репутація компаній.  

Дослідження показали, що, якщо підприємство планує здійснювати свою діяльність у 

короткостроковому періоді, не орієнтуючись на перспективний розвиток, то не орієнтування 

на норми культури, етики  для нього є цілком виправданий. Якщо ж підприємство прагне 

завоювати стабільне становище на ринку, встановити взаємовигідні та чесні стосунки зі 

своїми партнерами, забезпечити успішне та прибуткове ведення бізнесу у довгостроковому 

періоді, то усі дії та вчинки її працівників повинні базуватись на неухильному дотриманні 

культурних, етичних норм, ділового етикету. 

Так, культура організації є складовою людської культури, формою використання 

загальнолюдських культурних надбань у сфері управління. Успіх організації залежить не 

тільки від технології і техніки менеджменту, організування бухгалтерського обліку, 

планування тощо, а й від стилю управління, культури підприємницької діяльності. Поняття 

“культура” є узагальнюючим і має кілька значень. Своїм змістом воно охоплює культуру 

історичних епох, суспільства, окремих спільнот, особистості, видів людської діяльності.  

Культуру організації можна розглядати як систему цінностей, філософію, яку 

поділяють усі працівники. Організаційна культура зміцнює внутрішні зв’язки між 

працівниками і структурними підрозділами, сприяє посиленню мотивації праці працівників, 

забезпечує більш ефективну координацію, ніж формальна система контролю і планування. 

Вона сприяє також поліпшенню якості інформації і більш широкому використанню її в 

діяльності організації. 
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СТРАТЕГІЯ ЛІДЕРСТВА ЯК СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ГІПЕРМАРКЕТУ МЕБЛІВ ІКЕА 
 

Однією з актуальних проблем сучасної економічної науки є впровадження 

енергозберігаючих технологій у роботу торговельних підприємств з метою зростання їх 

прибутковості та конкурентоспроможності. Такі проекти пов’язані або з установленням 
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додаткового енергозбережного обладнання (теплообмінники, автоматичні регулятори 

енергоспоживання тощо), або з заміною старого обладнання на нове, менш енергоємне. Сюди ж 

належать проекти витратного характеру, пов’язані з будівництвом і монтажем об’єктів інженерної 

інфраструктури (опалення та вентиляція, водопостачання, освітлення будівель тощо) [1]. 

Розглянемо постановку цілей ІКЕА, використовуючи інформаційне джерело сайту 

ІКЕА. Метою підприємства до 2030 року є інвестування у відновлюванні джерела енергії, 

такі як вітрова та сонячна енергія, їх збереження, використовуючи інноваційні технології. 

Такий підхід дозволить зменшити споживання їх на 30%, тим самим показати іншим 

підприємствам ефективність таких інвестицій [2]. 

За нашими спостереженнями, керівництво IKEA опрацювало унікальну корпоративну 

культуру та стиль управління за для підвищення розуміння важливості проблематики 

економії енергетичних ресурсів. Для цього їм потрібно було озброїти своїх менеджерів 

навичками навчання з управління результативністю. Таким чином, вони доповнили існуючий 

стиль управління та розширили портфель управлінських та лідерських навичок. 

Однією з основних адміністративних стратегій організації ІКЕА є розвиток лідерства. 

Лідер керує ефективним і послідовним виконанням завдань, які задекларовані 

підприємством, щоб забезпечити досягнення більшої частки ринку. При цьому враховуються 

тенденції, які випливають із зовнішнього оточення. Нами було доведено, що ІКЕА як лідер 

демонструє справжню політику енергоефективності, які у посередній спосіб скерована і до 

на клієнта. Паралельно формує висококваліфіковану команду спеціалістів, яка спроможна 

впоратися з багатьма завданнями і викликами сучасності [2]. Підприємство-лідер прагне  

гнучкості, бере на себе власну ініціативу та відповідальність. Воно на власному прикладі 

висловлює ідеї та думки та веде за собою.  

На нашу думку, довіра, повага, чесність у напрямі дбайливого ставлення до довкілля є 

найважливішими цінностями IKEA та впливає на спосіб ведення бізнесу.  Співробітники та 

бізнес-партнери послуговуватися вказаними цінностями та створювати краще повсякденне 

життя для багатьох людей. Працівники цінують кожного клієнта є максимально відвертими 

до них [3]. ІКЕА веде хороший бізнес та підтримує розвиток суспільства в цілому. 

Ми вважаємо, що адміністрація компанії ІКЕА, прописавши у своїх завданнях цілі 

охорони довкілля, як лідер ринку, показує на своєму прикладі перспективи використання 

відновлювальних джерел природних ресурсів. Політика енергоощадності  стає пріоритетним 

за умов відмови від споживання російського газу. На нашу думку, необхідно іншим 

торговельним підприємствам вивчити досвід лідера меблевого бізнесу на предмет 

унезалежнення від газової східної труби та показати своїм споживачам про екологічне 

ставлення до довкілля. 
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ФАКТОРИ УСПІХУ МОТИВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КОМПАНІЇ GOOGLE 

 

Сьогодні Google є однією з найвідоміших компаній у світі, але мало хто знає, що 

головним секретом її успіху є мотивація співробітників Google. На запитання, як стати 

https://www.ikea.com/
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світовим лідером за 10 років і як досягти високих темпів зростання за 15 років, вони 

відповіли одноголосно – за допомогою співробітників Google. Досягти таких висот може 

лише надійний і згуртований колектив.  

Розглянемо та доведемо, що саме керує мотивацією співробітників Google. 

Співробітників компанії мотивує їх відома фраза “Google – це, перш за все, люди”. Цитата 

одного з віце-президентів: “Ми завжди намагаємося, максимально підтримувати своїх 

співробітників, завжди і у всьому. Тому наші соціальні програми для працівників, 

забезпечують захист не тільки з фінансової та соціальної сторони, але і в фізичної та 

емоційної сферах життя “ [1]. 

На підприємстві створені чудові умови праці для своїх співробітників. Це і гнучкий 

графік, і приємна винагорода, включаючи опції зарплати, бонусів і акцій Google. Наприклад, 

пакет пільг включає поліси медичного страхування співробітників та їхніх сімей (у деяких 

підрозділах навіть є окремі клініки), страхування життя та від нещасних випадків, пенсійні 

плани, безкоштовний кафетерій із різноманітними напоями, бутербродами, фруктами, оплата 

компенсаційного обіду. і вартість транспортування. У складних ситуаціях працівники мають 

доступ до безкоштовних юридичних, фінансових та психологічних консультацій. 

Спортзали, перукарні, центри дозвілля та інші корпоративні заклади підтримують 

співробітників у гарній формі. 

Протягом робочого дня працівники мають можливість відпочити за грою в настільний 

футбол чи настільний теніс та відпочити в масажному кріслі. Для інженерів Google надає 

найсучаснішу технічну інфраструктуру, що дозволяє реалізовувати найсміливіші та 

найсучасніші проекти. Корпоративна бібліотека з технічно відсталою та бізнес-літературою 

завжди може допомогти. Щоп’ятниці в компанії проводиться TGIF (Thank God It’s 

Friday!/Дякувати Богу, п’ятниця) [2]. Усі співробітники збираються за великим столом, щоб 

відсвяткувати закінчення робочого тижня, привітати з днем народження, обговорити новини 

продуктів, привітати розробників та познайомитися з новими співробітниками. Взимку всі 

співробітники традиційно зустрічають Новий рік і катаються на лижах Європою, а влітку – 

на пікнік. Мотивація співробітників Google не ігнорує сім’ї співробітників – вони мають 

право на 2 місяці відпустки після народження дитини, а в разі смерті працівника сім’я 

отримує ще 10 років заробітної плати. Співробітники завжди намагаються дійти згоди, 

обговорюючи разом поточні питання. Неформальна атмосфера також сприяє швидкому 

обміну ідеями. 

Корпоративний негласний лозунг Google – не бійтеся обговорювати проблеми з 

іншими співробітниками.  Бути у Google - значить завжди приходити на допомогу і ніколи не 

говорити: “Мені все одно, це не моя справа”. У компанії вважають, що найбільше значення 

має особлива енергія працьовитості та творчості, яка виникає, коли талановиті люди 

об’єднуються для вирішення спільної справи [3]. 

В Google створена унікальна робоча атмосфера: з одного боку, співробітникам 

надається велика свобода і автономія, з іншого – на них лягає величезна відповідальність за 

результати роботи. Головне на чому тримається мотивація персоналу в Google - це все та ж 

проста фраза “Google – це, перш за все, люди”. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ЯК 

ПЕРЕДУМОВА ЙОГО ЗАЛУЧЕННЯ В ІНТЕГРОВАНІ ЛАНЦЮГИ ПОСТАЧАНЬ 
 

Однією з умов забезпечення стабільності економіки України науковці та практики 

визнають ефективну організацію міжсуб’єктної взаємодії товаровиробників, їх постачальників 

та партнерів по збуту продукції, якими є оптові та роздрібні торговці, а також суб’єктів ринку 

транспортно-експедиційних послуг, котрі спільно вирішують питання виробництва і 

доведення до тих чи інших контингентів цільових споживачів саме тієї продукції, яка 

спроможна забезпечити їх потреби з належним рівнем сервісу. Досягнення такої мети 

базується на використанні інструментарію управління ланцюгами постачань та “…інтеграції 

окремих ланок ланцюга товароруху в єдину систему, яка буде забезпечувати найбільш 

ефективне управління наскрізними матеріальними потоками” [1, с. 89]. У таких економічних 

системах суттєву роль відіграють підприємства торгівлі, котрі забезпечують не лише 

просторово-часові трансформації потоків матеріальних ресурсів (на стадії матеріального 

забезпечення виробництва) та потоків виготовленої продукції – на стадії збуту через канали 

фізичного розподілу, але й одночасні кількісні та якісні перетворення товарно-асортиментної 

структури відповідних матеріальних потоків, використовуючи при цьому можливості 

реалізації господарських рішень завдяки роботі з пов’язаними логістичними потоками 

(інформаційними, фінансовими, сервісними та ін.). 

Важливим завданням підприємств торгівлі у зв’язку з цим є забезпечення необхідних 

передумов для побудови адаптованої до конкретних умов організації логістичних процесів у 

створюваних переважно товаровиробниками логістичних формуваннях логістичної системи 

підприємства торгівлі та організації адекватної системи менеджменту логістики з метою 

формування і подальшого входження системи логістики торговельного підприємства в 

загальну конструкцію системи логістики ланцюга постачань. В цьому контексті варто звернути 

увагу на виясненні самої сутності зазначених понять – “логістична система підприємства 

торгівлі”, “система менеджменту логістики”, “ланцюг постачань”, а також – виявленні тих 

елементів, які є складовими таких формувань. 

Проведеним нами аналізом встановлено, що в сучасній спеціальній літературі термін 

“логістична система підприємства торгівлі” має декілька відмінних трактувань, з-поміж яких 

найбільш коректним, на наш погляд, можна визнати розуміння її як сукупності структурних 

підрозділів, складських, виробничих і торговельних об’єктів разом з іншими елементами 

логістичної інфраструктури підприємства, в якій персонал забезпечує послідовний, взаємо-

пов’язаний, систематичний рух елементів товарного потоку.  Виявлено, що логістичні системи 

підприємств загалом формувалися як підсистеми виробничої системи суб’єктів 

господарювання, що забезпечували обслуговування їх основної виробничої діяльності 

необхідними ресурсами на стадії матеріального забезпечення і підтримку збутових процесів на 

стадії збуту шляхом здійснення процесів транспортування, складування, утримання і 

трансформування запасів з їх інформаційним супроводом. Відносно підприємств торгівлі має 

місце ще й ускладнення цього комплексу завдяки особливостям торгівлі, де основні функції 

торговельної діяльності значною мірою ототожнюються з логістичними функціями, а 

функціонування логістичної системи передбачає трансформацію різнорідних логістичних 
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потоків. Відповідно, основними об’єктами управління в комплексі господарської діяльності 

торговельного підприємства є як потоки матеріальних ресурсів і продукції, так і товарні потоки, 

трансформація яких забезпечується логістичною системою підприємства торгівлі, яка, своєю 

чергою, в структурі системи логістики підприємства торгівлі підпорядковується службі 

менеджменту логістики.  

Таким чином, логістичну систему підприємства торгівлі потрібно розглядати як сукупність 

підрозділів і служб – учасників внутрішньовиробничого логістичного ланцюга у поєднанні з 

засобами забезпечення логістичного потенціалу даного формування, в т.ч. торговельними 

об’єктами, складською мережею, торговельним обладнанням, тарним господарством, комплексом 

логістичних операцій як потоковим процесом, а також – трудовою діяльністю). 

Натомість менеджмент логістики забезпечується такими елементами економічної 

системи підприємства торгівлі, як персонал служби управління логістикою, що здійснює 

безпосередню діяльність з  адміністрування логістичних процесів (прогнозування, планування, 

управління, обліку, аналізу, контролю, коригування та координації матеріальних, сервісних, 

інформаційних, фінансових потоків  і потоку  інтелектуально-трудових  ресурсів) в межах 

логістичного забезпечення менеджменту логістики на основі використання комплексу засобів 

зв’язку та управління (ЛІС) і науково-теоретичного підґрунтя (теорії) управління логістикою, 

що охоплює правові, організаційно-управлінські та методичні засади взаємодії всіх зазначених 

елементів системи та управління нею.  

Виходячи з цього, можна стверджувати про виконання персоналом кожного з 

структурних підрозділів торговельного підприємства відповідного функціонального блоку 

логістичних завдань і процесів у межах загального комплексу логістичної діяльності. Поряд з 

цим, завданням системи менеджменту логістики слід вважати діяльність з розвитку самої 

системи управління логістикою, що передбачає забезпечення її кадровими, інформаційними 

(нормативно-правова документація, методичні розробки), фінансовими ресурсами та 

інфраструктурними засобами. 

На сучасному етапі розвитку теорії та практики логістики формування цілісної системи 

логістики підприємства має орієнтуватися на досягнення логістичних пріоритетів підприємства 

та підвищення ефективності його діяльності шляхом оптимізації процесів у сфері логістики – 

формування як логістичної системи підприємства торгівлі, так і системи управління його 

логістикою. Оптимізація діяльності з формування системи логістики підприємства торгівлі в 

аспектах функціонального, інституційного, правового, ресурсного забезпечення має досягатися 

завдяки застосуванню принципів комплексності, інтеграції, керованості, раціональності, 

ефективності, динамічності, адаптивності відносно формування системи логістики 

торговельного підприємства та її складових – підсистеми менеджменту логістики і логістичної 

системи підприємства торгівлі. 

Сучасна теорія логістичного менеджменту передбачає організацію управління 

товарними потоками на базі нових підходів. Принциповою відмінністю логістичного підходу 

в управлінні потоками товарів є оперування категорією наскрізного товарного потоку, що 

передбачає узгодженість дій всіх ланок-учасників процесу просування потоків товарів – від 

первинних постачальників до кінцевих споживачів. Виходячи з цього, основним завданням 

створення інтегрованих логістичних формувань за участю підприємств торгівлі є зміщення 

загальних пріоритетів від розрізненого управління товарними потоками та запасами в 

організаційних рамках кожного окремого учасника товаропросування до “…управління 

єдиним потоком на всьому шляху доведення товарів до кінцевого споживача” [2, с. 116]. 

Такі завдання вирішуються завдяки включенню підприємства торгівлі в комплекс 

логістичної діяльності, здійснюваний у межах управління ланцюгом постачань, що поєднує 

“…організацію, планування, контроль та регулювання товарного потоку, починаючи з 

отримання замовлення та закупівлі сировини та матеріалів для забезпечення виробництва 

товарів, і далі через виробництво та розподіл доведення його з оптимальними витратами 

ресурсів до кінцевого споживача відповідно до вимог ринку” [3, с. 41]. Необхідною умовою 

інтеграції підприємства торгівлі в систему управління ланцюгами постачань має стати 



303 
 

проведення організаційно-аналітичних заходів з оцінювання існуючого стану організації 

логістичної діяльності торговельного підприємства та управління нею в поєднанні з 

визначенням умов та способів забезпечення інтеграційної взаємодії з потенційними 

партнерами по логістичних ланцюгах і мережах. 
 

Список використаних джерел: 

4. Кустріч Л. О., Гоменюк М. О. Логістика та інновації: концепція, стратегія управління та взаємодія. 

– Бізнесінформ. №1. 2021. С. 89 – 96. 

5. Владиславлев Д. Н. Современные бизнес-технологии в торговле /Д. Н. Владиславлев. – М. : Ось-89, 2002. - 208 с. 

6. Логістика та управління ланцюгами поставок : Навч. посібник / Є. Крикавський, О. Похильченко, 

М. Фертч. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – 804 с. 
 

Богун М.-Д. 

здобувач вищої освіти ступеня магістр 

ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” 

спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Лозова Т. М.   

Львівський торговельно-економічний університет 
 

НОВІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ  

БІЛОГО ШОКОЛАДУ 
 

В умовах ринкових відносин кожне підприємство повинно орієнтуватися на досягнення 

максимальних результатів своєї діяльності. Підприємство повинно створювати і підтримувати 

суттєві переваги перед конкурентами, основні з яких спрямовані на виробництво продукції високої 

якості, здатної якнайкраще задовольняти потреби споживачів. Це обумовлює необхідність 

відводити на підприємствах велику увагу цим питанням, орієнтуючись на світовий досвід 

створення сучасних систем управління якістю продукції.  

У зв’язку з цим, велика увага приділяється вирішенню проблем по якості, що дає 

змогу примножувати якісні характеристики та властивості продукції. 

У виробництві білого шоколаду на сьогодні пропонується використовувати 

натуральні інгредієнти, які спроможні поліпшувати якість, надавати кращих властивостей та 

збагачувати продукцію корисними сполуками.          

Вченими вивчено аспект забезпечення нової рецептури білого шоколаду на основі 

суміші соєвого борошна, кунжутної пасти та емульгатора з дослідженням оптимізації з 

використанням методології поверхні реакції [1]. Таке дослідження спрямоване на оцінку 

придатності кунжутної пасти як інгредієнта білого шоколаду за допомогою методології 

поверхні відповіді. D-оптимальний комбінований процес змішування з трьома компонентами 

суміші, кунжутною пастою (15–30 % мас./мас.), соєвим борошном (0–15 % мас./мас.) та 

сухим молоком (0–15 % мас. /w) при змінній кількості емульгатора використовували для 

оптимізації текстурних (твердість, когезія та сила адгезії) і термічних (T настання і T m) 

властивостей білого шоколаду, що містить кунжутну пасту. Результати показали, що 

лінійний ефект усіх компонентів суміші був значним (с < 0.05) на відповіді. Застосовуючи 

метод функції бажаності, оптимальна пропорція компонентів суміші та рівень емульгатора 

були такими: кунжутна паста 15,5% мас./мас., сухе молоко 7.5% мас./мас., соєва чотири 7% 

мас.% і емульгатор 0% мас./ w відповідно.  

Дані моделювання RSM показали, що компоненти суміші та кількість емульгатора 

суттєво змінили текстурні та термічні властивості. Нова натуральна суміш білого шоколаду, 

що містить кунжутну пасту та збагачена соєвим борошном, має кращу якість, функціональні 

характеристики і неповторний аромат, що може спонукати людей різних вікових груп 

споживати його як поживний продукт. 

Здійснено порівняльне дослідження інструментальних властивостей та сенсорного 

профілювання низькокалорійного шоколаду, що містить гідрофобно модифікований інулін 

[2]. Кількісний описовий аналіз показав, що збільшення вмісту інуліну призвело до гарної 

текстури і  кольору. 
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Вченими розроблено новий білий шоколад, який збагачений різними формами 

(інкапсульована форма, що містить мікроводорості) ейкоза-пентаенової кислоти (EPA) і докози-

гексаєнової кислоти (DHA). Джерела EPA/DHA були додані після процесу коншування 

[3]. Результати цього дослідження показали, що можна виробляти білий шоколад, збагачений 

ЕПК/ДГК, дуже високої якості та як носій біологічно активних речовин.  

Нова розробка стосується збагачення білого шоколаду інкапсулованим соком ожини. 

Проведено дослідження впливу добавки на фізичні властивості, сенсорні характеристики та 

вміст поліфенолів. При цьому в’язкість шоколадної маси зростає за рахунок збільшення 

питомої поверхні твердих частинок у шоколаді. Додавання інкапсульованого соку ожини до 

білого шоколаду призвело до створення нового типу збагаченого шоколаду з привабливим 

кольором і смаком ожини. Загальний вміст поліфенолів (мг GAE/100 г) білого шоколаду 

збільшено з 40,75 до 75,06, 145,86 і 153,95 в шоколаді з 60 г кг 
-1

, 80 г кг 
-1

 і 100 г кг 

кг
−1

 інкапсульованої добавки відповідно. 

З метою підвищення вмісту поліфенолів та антиоксидантної здатності білого шоколаду 

досліджено і встановлено доцільність та можливість додавання капсульованого екстракту зеленого 

чаю (GTE). Загальний вміст поліфенолів (мг еквівалентів галової кислоти (GAE) кг 
-1
 ) збільшився 

з 0,41 у білому шоколаді до 2,73 у шоколаді, збагаченому максимальним ГТД. Ця кількість ГТЕ 

збільшувала антиоксидантну здатність (ммоль тролокс-еквівалент кг- 
1
) з 1.22 в білому шоколаді 

до 16.12. На додаток до впливу на в’язкість шоколаду, GTE додає цінність завдяки вмісту 

поліфенолів і сенсорному профілю нового продукту з незвичайним смаком зеленого чаю та 

терміном зберігання щонайменше 12 місяців [3].  

В останні роки все більшого значення набули кольорові шоколадні вироби. Це 

підвищує важливість виявлення потенційних природних барвників для технології шоколаду. 

У новому дослідженні зарубіжних вчених мікроводорості Nannochloropsis oculata, вирощені 

з використанням трубчастого фотобіореактора у двох різних формах (висушених 

розпиленням та інкапсульованих за допомогою розпилювальної сушарки та мальтолекстрину 

(50%)), використовували у складі білого шоколаду (0,01-0,75 г) як барвник. У результаті 

було визначено, що для використання мікроводоростей у шоколадній композиції переваги 

має техніка розпилювальної сушки. 

Різні види та типи шоколаду, виробленого з різними фруктами та горіхами, 

проаналізовано за загальним вмістом поліфенолів, флавоноїдів та фенольних кислот за 

допомогою спектрофотометричних методів, а їхній профіль леткості – за допомогою газової 

хроматографії-мас-спектрометрії.  

Для вимірювання антиоксидантної активності використовували метод з 2,2-дифеніл-

1-пікрилгідразилом (DPPH), 2,2’-азино-біс(3-етилбензотіазолін-6-сульфонової кислоти) 

(ABTS) та метод відновної потужності заліза (FRAP). Спостерігається позитивна кореляція 

між антиоксидантною активністю та загальним вмістом фенольних сполук, флавоноїдів та 

фенольних кислот. 

Отже, нові науково-практичні спрямування в поліпшенні якості білого шоколаду, 

насамперед, передбачають застосування нових видів сировини, здебільшого на рослинній 

основі, обов’язково натурального походження. Це дозволяє не лише покращити 

органолептичні показники нових виробів, а й збагатити їх біологічно цінними речовинами.  

Дослідження засвідчують сприятливий вплив від застосування нових інгредієнтів на 

поліпшення показників якості продукції. Одержані результати й нові напрями в цій галузі 

слугують обґрунтуванням для подальших розробок і досліджень.        
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АНАЛІЗ УМОВ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО 

СТАНУ 

Збройна агресія Російської Федерації згуртувала навколо України усіх західних 

партнерів, які докладають значних зусиль для допомоги нашій економіці. 

Так, Європейська комісія запропонувала призупинити на рік імпортні мита на весь 

український експорт до Європейського Союзу. Як зазначають на сайті ЄК, ця пропозиція, 

передбачає також призупинення на рік усіх антидемпінгових та захисних заходів ЄС щодо 

експорту української сталі і є безпрецедентним жестом підтримки нашої країни на період 

воєнного стану. Пропозиція включає також тимчасове скасування існуючих тарифів і квот на 

сталь та сільськогосподарську продукцію, які не підпадають під дію торгової угоди ЄС з 

Україною, але були одними з основних статей вітчизняного експорту. Це значно полегшить 

експорт українських промислових та сільськогосподарських товарів до ЄС. 

Ухвалення рішення Радою Європи зменшити мита для українських товарів, можна 

розглядати як “репетицію” повноцінної зони вільної торгівлі. Відповідне рішення 

Європейського парламенту було опубліковано в офіційному журналі ЄС 22 квітня. 

На думку Європейської комісії односторонній режим преференцій для України може 

принести українському бізнесу до 500 млн євро доходів. Із них, як очікується, близько 340 млн 

євро можуть надійти від збільшення експорту, і близько 97 млн євро – від скасування експортних 

мит. Планується зниження європейських мит на 94,7% для української промислової продукції та 

на 82,2% для українського аграрного експорту. Проте для таких товарів, як крупи, яловичина, 

свинина, м’ясо птиці замість повного зняття мит будуть застосовуватися безмитні квоти, коли 

експорт української продукції буде дозволений у певних обсягах. 

Вже на осінь цього року Україна та ЄС вийдуть на повне підписання Угоди про 

асоціацію, і має запрацювати повноцінна зона вільної торгівлі, коли торговельні мита будуть 

зменшені не тільки з боку Євросоюзу, але і з боку України (хоч і більш поступово та з 

перехідним періодом для багатьох європейських товарів).  

Велика Британія також відреагувала на запит України про лібералізацію торгівлі і 

оголосила про скасування усіх без винятку мит та квот на імпорт українських товарів. 

Це дозволить Україні наростити експорт за товарними позиціями, що традиційно 

завозилися на британський ринок. Зокрема йдеться про борошно, зерно, молочну продукцію, 

м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор 

тощо. Промислові товари вже користуються режимом безмитної торгівлі. 

Тепер Україна зможе гнучкіше планувати експортну логістику та в перспективі збільшити 

експорт товарів з високою доданою вартістю. Лібералізація торгівлі – спільний внесок України та 

Британії в боротьбу з глобальною продовольчою кризою, що назріває у світі. Зможемо 

гарантувати продовольчу безпеку там, де вона сьогодні під загрозою через російську агресію. 

Для нашої держави доступ до зовнішніх ринків – одна з основ економічного 

відновлення. Експорт стимулюватиме промисловий розвиток, нарощення виробництва та 

його інтеграцію до світових торговельних ланцюгів. Британія показала приклад того, що 

повна лібералізація є можливою. Частково, лише на окремі групи товарів зняли мита для 

українського експорту також Канада, Турція, США. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Lon%C4%8Darevi%C4%87%2C+Ivana
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Pajin%2C+Biljana
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Tumbas+%C5%A0aponjac%2C+Vesna
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Petrovi%C4%87%2C+Jovana
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Vuli%C4%87%2C+Jelena
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Fi%C5%A1te%C5%A1%2C+Aleksandar
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Jovanovi%C4%87%2C+Petar


306 
 

Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу. Держава-агресор прагне, 

щоб почався хаос на всіх базових ринках і особливо на продовольчому. Український експорт 

допоможе стабілізувати ринки. Отже, це вигідно не тільки нам, а й усім європейцям. 

Мешканцям усіх країн, по яких можуть вдарити російські деструктивні амбіції. 

 

Бурдяк А. 

здобувач вищої освіти ступеня магістр, 

ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”, 

спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Бодак М. П.  

Львівський торговельно-економічний університет 

 

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ РИБИ  

ХОЛОДИЛЬНОГО ОБРОБІТКУ 

 

Охолоджена і морожена риба користується значним попитом на світовому ринку, а 

сектор виробництва охолодженої продукції є найбільш швидкозростаючим. В даний час 

актуальною є проблема збереження свіжої риби протягом тривалого періоду часу. Перевага 

охолодження і заморожування полягає в максимальному збереженні біологічно активних 

речовин і харчової цінності риби в процесі зберігання. 

Риба відноситься до швидкопсувних продуктів, тому з моменту вилову до остаточної 

обробки вона повинна знаходитися в умовах який гальмує розвиток в ній автолітичних і 

бактеріальних процесів. Швидкість їхнього протікання залежить від температури 

навколишнього середовища, а також від виду риби. Підтримуючи низьку температуру тіла 

свіжої риби, можна значно сповільнити посмертні процеси. Швидке охолодження риби до 

кріоскопічної температури (при якій замерзає основна маса вологи) відсуває терміни 

заклякання, за яким відбуваються вже руйнівні мікробіологічні процеси. При повільному 

охолодженні риби темп розвитку мікробіологічних і біохімічних процесів виявляється вище 

темпу охолодження, і небажані зміни в рибі можуть відбутися раніше, ніж вона встигне 

охолодитися. 

Холод є універсальним способом збереження рибної сировини і використовується в 

рибній промисловості як для виробництва охолодженої і мороженої продукції, так і в якості 

способу консервування сировини, що направляється на рибопереробку. Охолодження 

об’єктів рибного промислу є традиційним способом холодильної обробки; в останні 

десятиліття він розглядається в числі основних напрямків розвитку науково-технічного 

прогресу в рибній галузі. 

Розробка безперервного холодильного ланцюга завжди була важливим завданням у галузі 

переробки морепродуктів. Зберігання продукту при заданому температурному рівні на протязі 

його життєвого циклу забезпечує кінцеву якість. У рибопромисловій справі холодильний ланцюг 

починається з моменту появи риби на борту судна. Для забезпечення максимальної якості та 

мінімізації втрат продукт необхідно швидко охолодити до температури близької до кріоскопічної. 

Далі треба підтримувати цей температурний режим, бажано уникаючи коливань, до наступного 

етапу переробки продукту. Для вирішення цієї проблеми пропонується система попереднього 

охолодження продукту. Система включає в себе ванни-акумулятори та генератор бінарного льоду 

скребкового типу. Продукт швидко охолоджують в резервуарах до низької температури та 

зберігають при необхідному температурному рівні до потрапляння у швидкоморозильні апарати. 

Морепродукти надходять на заморожування вже охолодженими, що призводить також до 

зменшення питомих витрат енергії на обробку риби та зменшення втрат маси продукту від 

усушки. Розроблено технологічну схему руху морепродуктів від моменту підйому на борт, до 

моменту завантаження в трюм для зберігання. Розраховано теплові баланси  для резервуарів з 

продуктом, з урахуванням усіх видів витрат. Визначено кількість бінарної суміші, необхідної для 

підтримки технологічного режиму. Розраховано та підібрано скребковий генератор бінарного 
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льоду, який задовольняє необхідному навантаженню. Для того, щоб визначити економічну 

доцільність використання системи попереднього охолодження бінарним льодом, було проведено 

техніко-економічний порівняльний аналіз. Навіть не враховуючи значно вищу якість кінцевого 

продукту, орієнтований термін окупності додаткових вкладень складає близько двох років, за 

рахунок зниження енергозатрат при заморожуванні [1]. 

Науково обґрунтовано можливість одержання високоякісної рибної продукції, замороженої 

у розчині кальцію з використанням захисних покриттів на основі низькометаксильованих 

пектинових речовин з метою запобігання “просолюванню” мʼязової тканини риби.  

Розроблено технологічні параметри одержання та нанесення покриттів, вивчено їх 

бар’єрні, структурно-механічні й адгезивні властивості. Показано, що наявність даного 

захисного покриття призводить не тільки до зменшення дифузії іонів кальцію у м’язову 

тканину риби, але і до гальмування процесів окисного псування ліпідів, а також до 

зменшення випаровування вологи (осушки) у процесі холодильного зберігання. За методом 

багатофакторного планування експерименту визначено математичні залежності щодо 

якісних характеристик захисних покриттів [2]. 

Важливим резервом сировинної бази рибної промисловості України є дрібні азово-

чорно-морські риби (кілька, хамса, тюлька). Ці риби відрізняються високими смаковими 

якостями, прийнятним хімічним складом, низькою вартістю. Особливість дрібних азово-

чорноморських риб є висока активність комплексу протеолітичних ферментів. Тому під час 

промислової переробки цих риб і під час реалізації у вигляді охолодженої столової риби 

виникають технологічні складності у попередньому зберіганні сировини. Треба постійно 

враховувати короткий термін зберігання цих риб в охолодженому стані. 

З усіх відомих промислових способів охолодження у нашому регіоні використовують 

охолодження водним льодом. При цьому виникають проблеми з підготовкою тари, отриманням 

льоду, а термін реалізації охолодженої риби усього декілька діб. В Україні передбачено 

підморожувати та зберігати підморожену рибу при температурах мінус 2 – мінус 3 ℃, а в усьому 

світі спостерігається тенденція до зниження цього температурного діапазону до мінус 3 – мінус 5 

℃. Холодильну обробку і зберігання зразків проводили у низькотемпературних камерах (НТК) на 

базі абсорбційних холодильних агрегатів (АХА). У процесі холодильної обробки зразків фіксували 

температуру на поверхні та в центрі блоку через кожні 5 хв.  

Після закінчення холодильної обробки охолоджені зразки зберігали у серійному 

побутовому абсорбційному холодильнику “Киев-410” (виробництва Васильківського заводу 

холодильників) при температурі від плюс 4 до плюс 5 ℃, а підморожені – в оригінальній 

низькотемпературній камері на базі моделі “Киев-410” при температурі мінус 3 ± 0,5 ℃. 

Нетрадиційний рівень температур у камері підтримували за допомогою спеціальних методів 

регулювання холодопродуктивності АХА, які враховували зміну тепловологих режимів у 

приміщенні.  

Встановлено, що свіжозловлена кілька чорноморська може зберігатися в 

підмороженому стані до чотирьох тижнів при дотриманні технологічних режимів 

холодильної обробки [3] 

Отже, для вирішення питань, що стосуються якості і безпеки риби холодильного 

обробітку та максимізації захисту прав споживачів при її реалізації на ринку України 

необхідним є: створення єдиної концепції розвитку інфраструктури ринку риби; визначення 

напрямів здійснення державної політики в рибопромисловій галузі та функціонування ринку 

риби; створення механізмів фінансування найважливіших проектів з будівництва 

холодильників для зберігання риби та рибопереробних об’єктів. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ДІДЖИТАЛ-ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ У СФЕРІ МАЛОГО ТА 

СЕРЕДЬОГО КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

В умовах військового стану в Україні, стратегічне значення відіграє комерційне 

підприємництво в сфері товарного обігу. Реалії сьогодення свідчать, що саме малий та 

середній бізнес в більшій мірі забезпечує високотехнологічне виробництво, створює нові 

робочі місця, вирішує багато соціальних проблем в суспільстві. Значний внесок сферою 

малого і середнього комерційного підприємництва (надалі – МСКП) здійснено в розробку 

програмного забезпечення, Інтернет-технологій, системи особистої безпеки, тривимірного 

друку 3D із використанням адитивних технологій AF, роботизації та нейронних систем. На 

жаль, до останнього часу в країні приділяється недостатньо уваги поступальному розвитку 

сфери МСКП. 

Вважаємо, що в процесі розробки стратегії товаропросування в організації 

комерційного підприємництва важливо передбачити чітку послідовність реалізації технології 

просування: 

1) визначення цілей із урахуванням принципу П. Друкера SMART (конкретність, 

вимірність, досяжність, значимість, обмеженість за часом) [1]; 

2) визначення цільової аудиторії, а також події, яка буде вважатися для цих груп 

конверсією; 

3) розробка унікальної торгової пропозиції (продумати зміст рекламного 

звернення з виділенням оригінальності, привабливості, споживчої цінності товару, 

доступності ціни, гарантії якості тощо); 

4) формування контенту з урахуванням запитів цільової аудиторії; 

5) визначення способів і часу доставки товару контенту; 

6) встановлення ефективних комунікацій із учасниками електронного обігу; 

7) контроль за якістю трафіку, результатами конверсії; 

8) виставлення KPI’s (ключові фактори успіху). 

На етапі контролю важливо дотримуватися не тільки терміни виконання, а й бюджет 

із можливими корективами між виконавцями. 

Заключний крок стратегії товаропросування – це досягнення наміченого результату та 

доходу. Слід зазначити, що в умовах військового стану у підприємств мікро- та малого 

бізнесу дуже обмежені ресурси для проведення маркетингу просування товару до цільового 

споживача. Внаслідок чого вважаємо, що українські маркетологи у сфері МСКП повинні 

активно використовують інструменти не тільки цифрового маркетингу, а й технології 

партизанського та event маркетингу. 

Івент-маркетинг – це окремий синтетичний засіб маркетингових комунікацій, що 

являє собою складний комплекс із маркетингу, паблік рилейшнз і реклами [2]. 

Партизанський маркетинг – концепція маркетингу, яка спрямована на: 1) пошук 

підприємством або підприємцем своєї маркетингової ніші; 2) відмову від відкритого 

конкурування зі своїми потужними конкурентами у “чистому полі”; 3) концентрацію зусиль 

на відокремлених ділянках “фронту”; 4) використання нетрадиційних, але ефективних 

способів реклами; 5) просування власних товарів та послуг. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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На наш погляд, сучасну систему технології товаропросування в сфері МСКП слід 

розглядати, як функціональну залежність від елементів: 
 epznn MMKSfT ,,,

,                                      (1) 

Структура системи технології товаропросування наведена на рис. 1. Зазначаємо, що 

цифрове середовище ринку (Sz), слід розглядати як броунівський рух численних учасників 

ринку під впливом регульованих та нерегульованих факторів. 

Основними учасниками процесу товаропросування є постачальники, споживачі, 

посередники, контрагенти. Ядро цифрового середовища становить сукупність інформаційних 

систем, призначених для забезпечення різних завдань бізнес-процесу. Основний простір 

сучасного інформаційного поля займають платформи та технології, що відображають 

систему соціально-економічних і організаційно-технічних відносин учасників електронного 

ринку з метою виробництва, розподілу і споживання інформації про суб’єкти та об’єкти 

комерційного підприємництва для досягнення місії підприємства. Збір та обробка “великих 

даних” є важливим напрямком даного елемента системи цифрового маркетингу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура технології Діджитал-просування товару для підприємства сфери 

малого і середнього комерційного підприємництва 

(побудовано автором на основі [3]) 

Структура технології Діджитал-просування товару для підприємства сфери малого і 

середнього комерційного підприємництва 

 epznn MMKSfT ,,,  

Sz – цифрове середовище ринку: постачальники, споживачі, посередники, партнери по 

бізнесу, конкуренти. 

Інструментальні моделі: PEST, SNW-аналіз 

К – конкуренти: цінові та нецінові показники конкуренції. 

Інструменти: моделі SWOT; карта позиціонування; бенчмаркетинг; 

матриця Майкла Портера 

Мz – інструменти цифрового маркетингу. 

Три групи каналів товаропросування: 

1) власні ресурси6 сайти, сторінки в соціальних мережах, якими бізнес володіє та 

може користуватися; 

2) платні ресурси: всі комунікації в діджиталі, за котрі бізнес структура може 

платити; 

3) зароблені ресурси: безоплатні або самостійно створені комунікаційні канали 

Мр – партизанський маркетинг, як мало бюджетна форма рекламної технології є 

ефективним інструментом просування продукту в сфері малого бізнесу. 

Інструменти: дешевизна, незвичайність, самостійність інформування 

Ме – event маркетинг – власний маркетинг, як потужній інструмент сфери 

просування продукту за рахунок організації нестандартних і привабливих заходів – 

презентації, змагання, корпоративи тощо 

Цільові аудиторії користувачів рекламних повідомлень, продукту (послуги) 
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Великі дані (англ. big data) – позначення структурованих і неструктурованих даних 

величезних обсягів і значного різноманіття, ефективно оброблюваних інформаційних даних. 

Інфраструктуру зберігання великих даних становить центри зберігання q обробки 

інформаційних даних. 

Дата-центр (від англ. data-centr) або центр (зберігання) обробки даних – це 

спеціалізована будівля для розміщення серверного та мережевого обладнання, а також 

підключення абонентів до каналів мережі Інтернет. 

К – конкурентне середовище. Конкурентне середовище комерційного підприємництва 

не тільки змінює кон’юнктуру, розстановку сил, структуру попиту та пропозиції, розміри 

сегментів займаних різними гравцями, але і підвищує якість цінових і нецінових чинників, 

що безпосередньо впливають на оновлення виробничого та/або торговельного асортименту, 

гарантію якості, формування корпоративної відповідальності та в цілому на підвищення 

іміджу підприємств. Найбільш гостро конкуренція спостерігається в сфері роздрібної 

торгівлі, а саме серед універсальних магазинів франчайзингових мереж, Інтернет-магазинів. 

Реалії української економіки в умовах військових дій змушують підприємства сфери 

МСКП відмовитися від методу “ціна/якість” і шукати більш дієві засоби конкурентної 

боротьби. Вважаємо, що конкуренція використовуючи власні інструментарії поступово 

вирівнює ціну й якість пропонованих товарів. Проте на нашу думку підприємцям сфери 

малого бізнесу слід застосовувати всі форми та методи конкуренції на основі своєчасного 

використання аналітичних моделей SWOT-аналізу, карти позиціонування і матриці Майкла 

Портера. Безумовно, конкурентна боротьба в Інтернеті прямо впливає на просування 

унікальної торговельної пропозиції, позиціонування бренду, продукції, послуг, користування 

та розвиток конкурентних переваг суб’єкта комерційного підприємництва. 

Отже, учасникам ринкових електронних технологій при розробці стратегії і тактики 

цифрового маркетингу необхідно керуватися такими рекомендаціями: 1) використання 

зрозумілих та прозорих засобів, що дозволяють споживачеві перешкоджати використанню 

власних персональних даних в рекламних цілях; 2) посилання на комерційну сутність 

соціальної мережі; 3) пряма комунікація з споживачем має бути заснована на вагомих 

підставах його зацікавленості в пропозиціях; 4) повага до правил і стандартів ділової 

поведінки у соціальних мережах; 5) використання в рекламних цілях форумів і сайтів, які 

чітко заявляють про готовність отримувати та розповсюджувати рекламу. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Підприємництво є досить багатогранним поняттям, поширеним в різних галузях 

економіки. Недоцільно ототожнювати його лише з купівлею-продажем товарів, або зі 

звичайною торговельною чи комерційною діяльністю. Поняття підприємництва набагато 

https://risnews.com/what-digital-transformation-retail
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ширше. Це не лише особливий вид діяльності, але сукупність відносин, що виникають в ході 

його здійснення. Тому підприємницьку діяльність можна розглядати за різними ознаками.  

Загальновідомі три основні форми організації підприємницької діяльності: 

- одноосібне володіння; 

- партнерство; 

- корпоративна форма. 

Суть одноосібного володіння полягає в тому, що бізнес започатковується однією 

особою, все майно належить одному власникові, який самостійно управляє, одержує 

прибуток і несе повну особисту відповідальність за всі зобовʼязання. 

Одноосібні володіння мають свої переваги. 

По-перше, оскільки весь прибуток належить підприємцеві, він зацікавлений в 

ефективній праці. Зосередження прибутку в одних руках дає можливість безпосередньо 

використовувати його в інтересах справи. До того ж, прибуток підприємця в ринковій 

економіці розглядається як його індивідуальний дохід. 

По-друге, управлінські рішення власника втілюються в життя. Він непідзвітний 

співвласникам чи будь-яким керівникам органам. Невеликі розміри бізнесу дають змогу 

підприємцеві підтримувати прямі контакти зі своїми працівниками та клієнтами. Повна 

незалежність дуже цінується підприємцями. 

По-третє, одноосібному володінню властива простота в організації та ліквідації. В 

обох випадках достатньо лише рішення самого підприємця. 

Партнерська форма організації підприємництва є логічним продовженням розвитку 

одноосібного володіння. Така форма підприємницької діяльності передбачає обʼєднання 

капіталів двох і більше окремих фізичних або юридичних осіб за умов розподілу ризику, 

прибутку і збитків на основі рівності, спільного контролю результатів бізнесу, активної 

участі в його веденні. Основою взаємин між сторонами, що вступають у партнерство, є 

договір. 

Переваги партнерств наступні. 

По-перше, зростають фінансові можливості внаслідок обʼднання капіталів кількох 

засновників. Банки сміливіше дають кредити таким суб’єктам. 

По-друге, вдосконалюється управління бізнесом. Зʼявляється спеціалізація в 

управлінні, тобто розподіл управлінських функцій між партнерами. 

По-третє, велика свобода та оперативність господарських дій. 

Корпоративна форма передбачає створення акціонерного товариства. 

До органів корпоративного управління належать загальні збори акціонерів, рада 

акціонерного товариства (спостережна рада), правління, ревізійна комісія. Загальні збори 

акціонерів визнаються вищим органом акціонерного товариства з практично не обмеженою 

компетенцією. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна 

акція – один голос. 

Правління акціонерного товариства вирішує всі питання діяльності товариства, за 

винятком тих, що належать до компетенції загальних зборів і спостережної ради.  

Відповідно до способу організації можна виділяти залежну та незалежну 

підприємницьку діяльність. 

Залежна підприємницька діяльність здійснюється на основі франчайзингу. Виділяють 

три його види:  

- товарний франчайзинг, коли підприємець отримує право на продаж товарів під 

торговою маркою франчайзера; 

- виробничий франчайзинг, який здійснюється на основі франшизи на виробництво 

товару; 

- діловий франчайзинг, який передбачає купівлю франшизи на вид діяльності.  

Залежна підприємницька діяльність має певні переваги. Підприємець користується 

вже перевіреними методами, зменшується ступінь ризику, накопичується підприємницький 

досвід тощо.  
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Разом з тим, слід визначити і недоліки, які проявляються в недостатній самостійності 

такого способу здійснення господарської діяльності.  

Незалежна підприємницька діяльність здійснюється самостійно і ґрунтується на 

власних підприємницьких ідеях [2]. 

Підприємницька діяльність може здійснюватись суб’єктами господарювання, які 

можуть бути за чисельністю працюючих і обсягів господарського обороту малими, 

середніми і великими.  

Слід зазначити, що підприємництво передбачає отримання максимально високих 

прибутків. Однак, при цьому повинні використовуватись цивілізовані методи досягнення 

своїх цілей. 
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ОРГАНІЧНІ СИРИ: СИРОВИНА, УМОВИ ВИРОБНИЦТВА ТА КОРИСТЬ ДЛЯ 

ОРГАНІЗМУ 

 

Поняття “органічні продукти” передбачає виготовлення продуктів харчування на 

основі методів виробництва з урахуванням екологічних заходів та захисту навколишнього 

середовища. Також потрібно врахувати, що рослинництво та тваринництво пов’язані одне з 

одним і повинні створювати замкнене коло виробництва. Готова органічна продукція має 

бути сертифікована та відповідати Регламенту ЄС 834/2007 та 889/2008 [1].  

В основі виробництва органічного сиру покладені принципи, які використовуються для 

багатьох інших органічних сільськогосподарських продуктів на ринку. Такий сир готують із 

молока, яке не містить антибіотиків, гормонів росту або небезпечних пестицидів, без 

генетично модифікованих мікроорганізмів, штучних барвників або ароматизаторів. 

Натомість є рослинні мікробні ферменти, завдяки яким такий продукт не тільки смачний, але 

й безпечний у тому числі і для лактовегетаріанців. 

Органічний сир містить усі переваги звичайного сиру, включаючи високий рівень 

білка, кальцію та заліза. Також завдяки коровам, які харчуються на пасовищах екологічно 

чистими травами, сир має кращий смак, колір та набагато вищу харчову цінність. Так, 

доведено, що в органічному сирі більше антиоксидантів, у тому числі лютеїну у 2-3 рази, 

вітаміну Е - на 50%, а бета-каротину – на 75%. Такі поживні речовини зменшують вплив 

шкідливих вільних радикалів, допомагають у профілактиці раку та серцевих захворювань. 

Омега-3-поліненасичені жирні кислоти, зокрема кон’югована лінолева кислота, 

необхідні для підтримки діяльності серця, міцних кісток, зубів та суглобів. Таких сполук в 

органічному сирі на 71% більше, ніж у традиційному. 

Відсутність у такому продукті токсинів та пестицидів є визначальним для харчування 

дітей, оскільки їх нервова система, яка швидко розвивається, більш чутлива до впливу цих 

шкідливих сполук. 

Міністерства сільського господарства та органи сертифікації різних країн світу 

встановлюють дуже високі стандарти для фермерів, щоб вони могли маркувати свою 

продукцію як органічний сир. Процес починається із вимоги органічного обробітку землі 

протягом трьох років до сертифікації.  
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Визначальними умовами одержання справжнього органічного сиру є особливе 

поводження із сільськогосподарськими тваринами, які дають молоко. При годуванні та 

догляді за ними не вводять препарати білку, гормонів чи антибіотиків, щоб змусити їх 

виробляти більше молока, ніж їх природні можливості.  

Усі корми для тварин повинні бути сертифіковані як органічні, тобто повністю 

натуральними, не генетично модифікованим, їх не можна вирощувати з використанням 

хімічних добрив. Найкращим кормом для тварин є сіно, трава – не менше 30 %, силос та 

зернові, бобові культури. 

При лікуванні тварин, які захворіли, використовують комплексно гомеопатичні 

препарати. Умови їх утримання передбачають доступ до свіжого повітря, природного світла 

та відкритого пасовища. Фермерам заборонено використовувати хімічні препарати, які 

забруднюють повітря, воду або їжу. Замість цього, вони використовують нетоксичні методи 

боротьби з шкідниками та стійкі агротехнічні прийоми, такі як сівозміна та компост. 

Органічне молоко для сирів збирають і обробляють з дотриманням суворих санітарно-

гігієнічних правил на фермах, у цехах та на переробних підприємствах. 

Одержана продукція, яка постачається у торговельну мережу має відповідне 

маркування. У багатьох країнах світу органічна продукція і, зокрема, сири повинні бути 

сертифіковані відповідно до Національної органічної програми США (NOP) та/або 

Канадського органічного режиму (COR), Bio Suisse (Біо Свісс, Швейцарія), Naturland 

(Натурланд) та Bioland (Біоланд) (обидва – Німеччина), JAS (Японія) та KRAV (Швеція). 

При покупці органічних сирів споживачу краще перевірити упаковку сиру на органічну 

акредитацію. Коли сир позначений як органічний, він повинен містити щонайменше 95% 

сільськогосподарської сировини органічного виробництва [2].  

Органічні сири сьогодні дуже популярні серед продуктів, що реалізуються у супермаркетах, 

і часто мають подвійну сертифікацію. Відомими представниками сирів, виготовлених з 

органічного молока є Pecorino, Parmigiano-Reggiano, Gorgonzola, Mozzarella тощо. 

При виробництві сирів чудово поєднується органічне молоко із натуральною 

сировиною та добавками.  

Сир Bio-Alpikoner Eichenrinde – напівтвердий швейцарський сир, виготовлений із 

органічного молока та витриманий у кільці з кори дуба більше року. За 14 днів до закінчення 

періоду дозрівання афінери натирають меленою дубовою корою, надаючи йому чорну тверду 

шкірку та сильний ароматний смак. Він має злегка солодкуватий смак і насичений аромат 

листяного лісу, що надає післясмак терпкості. 

Сир L’Etivaz вариться тільки з органічного літнього молока, оброблений не 

промисловим способом у спеціальних мідних діжках, які підігріваються на вогнищі із 

соснових дров. Протягом тижня сир солять і чистять, а потім півроку витримують у погребах 

на піхтових дошках, в результаті сир одержує пікантний копчений присмак. 

Сир Mont Vully з насиченим гострим смаком і ніжним фруктово-винним ароматом. На 

кожну головку сиру наноситься характерний барельєф у вигляді грона винограду та 

дзвіночка. У процесі дозрівання обробляється виноградною макухою, а раз на тиждень 

промивають червоним вином Піно-Нуар, що надає скоринці зрілого сиру такий цікавий 

червонуватий відтінок. 

Враховуючи зростання попиту на органічний сир, його сировина, виробничі умови 

повинні відповідати зазначеним органічним стандартам і правилам. 
 

Список використаних джерел: 

 

1. Органічний ринок в Україні https://www.organicinfo.ua/wp-content/uploads/2020/02/UAOrganic 
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2. All about organic cheeses- are they better for you? https://www.cheesehouse.com/cheese/organic-cheeses-

are-they-better-for-you/ 
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СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Надійна система теплоізоляції у сучасному будівництві дає змогу зменшити втрати 

тепла всередині будівлі та підтримувати визначену температуру. Особливо це стосується 

теплоізоляції зовнішніх стін, адже саме вони мають найбільшу площу поверхні серед усіх 

конструктивних елементів будинку. Облаштування зовнішньої теплоізоляції сприяє 

значному зменшенню тепловтрат, тому вибір зовнішнього утеплювача з усіх пунктів зору є 

вкрай важливим питанням. Теплоізоляційні матеріали, як правило, застосовують для 

теплоізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій. У багатошарових огороджувальних 

конструкціях теплоізоляційні матеріали застосовують як теплоізоляційний шар. На сьогодні 

використовують широкий асортимент теплоізоляційних матеріалів, а саме: неорганічні 

матеріали (мінеральну вату, мати і плити з базальтової вати, скловату, піноскло, 

теплоізоляційні бетони, засипну теплоізоляцію – керамзіт, перліт, вермикуліт), вироби із 

різної рослинної сировини (целюлозну вату, деревостружкові плити, пробкові матеріали), 

полімерні матеріали (пінопласт, пінополіуретан, екструзійний пінополістирол, спінений 

поліетилен) [1]. 

Вагоме місце у сучасному асортименті теплоізоляційних матеріалів займають спінені 

полімерні матеріали, передусім через низку цінних властивостей. Спінені полімерні 

матеріали широко використовуються для зовнішньої теплоізоляції стін у вигляді плит, а 

також у вигляді піни. До основних видів спінених полімерних матеріалів слід віднести 

пінопласт, екструзійний пінополістирол та рідкі полімери.  
Метою роботи було вивчення властивостей спінених полімерних матеріалів для 

систем теплоізоляції. 

Пінопласт, який виготовляють у вигляді спінених гранул та плит пінополістирольних 

(EPS) відповідно до ДСТУ Б EN 13163:2012, поряд із позитивними характеристиками, 

вирізняє токсичність при горінні. Екструзійний пінополістирол (пеноплекс) випускають у 

вигляді плит, за зовнішніми характеристиками він нагадує пінопласт, має густину 28-53 

кг/м
3
, коефіцієнт водопоглинання 0,5 %, може використовуватись за температур -50 -+75ºС. 

Асортимент на ринку України включає три різновиди: пеноплекс-31, пеноплекс-35, 

пеноплекс-45. Пеноплекс використовують для теплоізоляції фасадів та покрівлі будівель.  
Рідкі полімери представлені пінополіуретаном та пеноізолом, властивості подібні до 

пінополістиролу, недоліком є машинний спосіб нанесення. Рідкий пінополіуретан має добру 

адгезію до поверхні, низьку теплопровідність, є екологічним та довговічним матеріалом. 

Пеноізол – рідкий карбамідоформальдегідний пінопласт, який твердіє за температури +15°С. 

Таким чином, застосування спінених полімерних матеріалів має ряд переваг, що 

дозволяє їх активно використовувати як сучасні будівельні матеріали. 
 

Список використаних джерел: 
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АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА АСОРТИМЕНТУ РІЗНОВИДІВ  

ТРОТУАРНОЇ БРУКІВКИ 

 

Бруківка або брущатий камінь відома ще з часів Римської Імперії. Вона спочатку 

виготовлялась з каменю – пиляного чи битого, та слугувала для оздоблювання мостів і доріг. 

Вперше в Україні бруківка з’явилася у IXX столітті.  

 Сьогодні в Україні тротуарною бруківкою ушляхетнюють дачі та котеджі, невеликі 

вулички в містах та селищах, під’їзні шляхи до площ, зупинок, супермаркетів, автомобільних 

стоянок тощо. Попит на тротуарну бруківку зростає з кожним днем [1]. 

 Основна перевага щодо інших покриттів полягає в тому, що існує велика кількість 

варіантів їхньої форми та розміру. Майже кожне підприємство з виготовлення тротуарної 

бруківки застосовує свою технологію виготовлення, для прикладу, може відрізнятися варіант 

лиття або фарбування. Проте бруківка відносяться до високотехнологічних виробів. Вона без 

будь-яких складнощів може укладатися вручну або механізовано [1]. 

Для виробництва тротуарної бруківки використовують будівельний матеріал  до якого 

висуваються такі вимоги: висока опорна здатність, надійність, довговічність, легкість 

очищення, невисока ціна.  

Сьогодні перед вкладанням бруківки на поверхню дороги монтують геотекстиль, в 

результаті чого виходить гарний оздоблювальний матеріал [2]. 

 На сьогоднішній день можна придбати наступні види бруківки: 

— гранітна бруківка; 

— керамічна бруківка; 

— деревʼяна бруківка; 

— пластикова бруківка; 

— бетонна бруківка. 

Кожен з різновидів має власні переваги й недоліки, котрі обумовлюються матеріалом 

та технічними характеристиками виробу [1, 2]. 

 Один із найміцніших, найнадійніших та найдовговічніших матеріалів для 

формування дорожнього покриття є гранітна бруківка. Дорожнє покриття з такого матеріалу 

стійке до температурних перепадів, суттєвих навантажень, вібрацій, окислення, і не виділяє 

токсичних речовин від атмосферного впливу. Брущатий камінь з граніту виготовляється 

шляхом сколювання масивних порід, в результаті чого отримують рельєфну поверхню, 

схожу на природній відкол каменя.  

Попри прекрасні технічні характеристики граніту, матеріал надто трудомісткий у 

виготовленні та обробці, а дуже висока ціна гранітної бруківки прийдеться по кишені далеко 

не кожному покупцеві. 

Технологія виробництва керамічної (клінкерної) бруківки схожа на виготовлення 

звичайної керамічної цегли: подрібнена глина змішується з водою у необхідній пропорції до 

в’язкої маси, котра потім розливається в форми та спресовується. Після цього керамічну 

бруківку випалюють в печі за температури близько 1200 °С, після чого волога та повітря 

видаляються з виробу. Готова бруківка має низький коефіцієнт водопоглинання – не більше 

5%, морозостійкість (більше 200 циклів) та термін служби до 100 років. 

Деревʼяна бруківка на головних вулицях Львова зʼявилася у 1452 році. Сьогодні, з 

появою практичніших та технологічніших матеріалів, деревина практично не застосовується 

при формуванні дорожнього покриття, тротуарів чи іншого екстерʼєру.  

https://magik.lviv.ua/vudu-brukivku/
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Деревʼяні вироби для брукування доріг швидко зношуються під впливом 

атмосферних опадів, механічного впливу та інших факторів, котрі з часом створюють 

незручності для авто та пішоходів. 

Полімери поступово витісняють натуральні матеріали у сфері ландшафтного дизайну, 

імітуючи їхній зовнішній вид, виграючи в технічних характеристиках та вартості. І якщо до 

полімерних басейнів люди вже звикли, то пластикова плитка зустрічається рідше, ніж 

гранітні чи камʼяні будівельні матеріали.  

Пластмасовою бруківкою оздоблюють міські сквери, парки, вулиці, садові доріжки. 

Вона може бути різної форми та конструкції, відрізнятись за складом та технологією 

виробництва (модульна, полімерпіщана, декінг тощо). 

Бетонна бруківка залишається одною з найпоширеніших видів бруківки, що 

виготовляється за технологією напівсухого вібропресування на основі портландцементу, 

щебеню мілких фракцій та піску. Завдяки плинності суміші можна виготовляти вироби 

різних форм. 

 Застиглий бетон має високу міцність, котра залежить від товщини виробу. Тому для 

укладання покриття використовують бруківку невеликих розмірів, але значної товщини. 

Ключові характеристики бетонної бруківки: 

— міцність - не менше М-300; 

— морозостійкість – витримує до 100-150 циклів; 

— термін служби – понад 100 років; 

— коефіцієнт водопоглинання – не більше 12%; 

— великий асортимент кольорових рішень завдяки додаванню барвників. 

— велика різноманітність форм; 

— низька ціна виробу внаслідок меншої собівартості. 

Серед усіх видів бруківки саме бетонна – найвдаліше поєднання ціни та 

якості. Асортимент тротуарної бруківки з бетону налічує сотні видів виробів, що дозволяє 

створювати декоративні рішення як для приватних будинків, так і для бізнес-центрів, парків 

та скверів. Бетонна бруківка, в залежності від технічних характеристик, може 

використовуватись для брукування пішохідних зон, дорожнього покриття для проїзду 

легкового й вантажного транспорту [2].  

Ще пару років тому звичайними критеріями вибору тротуарної бруківки були такі: 

колір і форма. Палітра була не великою: традиційний сірий колір, червоний, коричневий, 

жовтий і білий. Для людей, що віддають перевагу чомусь яскравому і нестандартному, 

пропонували сині, зелені, помаранчеві відтінки. Зазвичай всі експерименти з кольорами на 

цьому і завершувалися [2]. 

Після вибору кольору і форми, важливо визначитися з призначенням тротуарної бруківки. 

Від того, якою буде навантаження на поверхню мощення і як вона буде 

експлуатуватися, буде залежати вибір висоти тротуарної бруківки. Вибір висоти бруківки 

залежить від навантаження, але це не єдина умова. Необхідно підготувати правильну 

підставу під кожен тип навантаження. Чим вона більша, тим товщий і надійніший повинен 

бути “пиріг” з щебеню і піску. 

Можна зробити висновок про те, що тротуарна бруківка має значний запас міцності, 

який дозволяє впевнено гарантувати багаторічну її експлуатацію. На сьогодні, асортимент 

тротуарної бруківки досить широкий, дійсно якісна, вона не псується протягом десятиліть 

експлуатації, звичайно при дотриманні вимог технології укладання та догляду.  

Всі інноваційні матеріали, що є у світі, присутні в Україні. Глобалізація, 

євроінтеграція, світовий ринок відкрили сповна Україну, інша справа – вартість і купівельна 

спроможність населення та замовника. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ 

СТРУКТУРИ 

 

Процес моделювання діяльності комерційної структури здійснюється в умовах 

невизначеності та ризику пов’язаного із введенням військового стану в Україні. Внаслідок 

чого, бачиться за доцільне розробляти стратегію її розвитку. Основою формування 

ефективної стратегії – є стратегічні пріоритети. На думку автора, стратегічне планування – 

це вид планування, що спирається на людський потенціал як основу діяльності комерційної 

структури; орієнтує торговельну діяльність на запити споживачів; забезпечує необхідні 

перетворення торговельного підприємства, адекватні змінам, що відбуваються у 

зовнішньому середовищі. У процесі стратегічного планування утворюється 

багатоваріантність стратегічного вибору, внаслідок цього виникає потреба у встановленні 

стратегічних пріоритетів діяльності комерційної структури. 

Слід зазначити, що до визначення стратегічних пріоритетів повинна також бути 

сформульована місія та мета діяльності комерційної структури. На думку автора місія – це 

концептуальний намір комерційної структури рухатися у певному напрямку. Місія 

комерційної структури не повинна відображати у собі, наприклад, поточні фінансові 

проблеми. У місії мають бути описані зусилля комерційної структури, пріоритетні цінності, 

наміри керівництва, основні засади діяльності. Ціль – це конкретизація місії комерційної 

структури у формі, доступної для управління процесом їх реалізації [1, с. 208]. 

Стратегічні пріоритети – ряд конкретних дій, які комерційна структура повинна 

зробити виконання стратегії у середньостроковій перспективі. Стратегічні пріоритети мають 

бути орієнтовані на майбутнє і повинні бути зосереджені на обмеженій кількості варіантів, 

які найбільш важливі для успіху комерційної структури протягом наступних кілька років. В 

результаті реалізації стратегічних пріоритетів має бути забезпечене досягнення головної 

генеральної мети комерційної структури, а також місії. Тому, при формуванні стратегічних 

пріоритетів необхідно дотримуватись правил: 1) реальність, досяжність; 2) адекватність 

зовнішнього середовища, на основі його аналізу; 3) облік вимог ринку та його споживачів; 

4) облік можливостей, загроз, сильних та слабких сторін. 

Також слід зазначити, що виявляючи стратегічні пріоритети розвитку діяльності 

комерційної структури, у керівництва з’являються альтернативи, застосування яких може 

надати нові можливості для розвитку бізнесу, наприклад: – входження у нові ринки; – вихід 

та зміцнення своєї позиції на нових ринках збуту; – інтеграція з постачальниками; – підняття 

престижу комерційної структури та багато іншого. На наш погляд, із метою вірного 

визначення та обґрунтування стратегічних пріоритетів, необхідно систематично проводити 

аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Слід зазначити, що внутрішнє середовище – це перелік всіх внутрішньо 

організаційних факторів, процесів та ресурсів, які можуть впливати на функціонування та 

розвиток комерційної структури [2, с. 47]. Вважаємо, що стан внутрішнього середовища 

багато в чому залежить від рішень, що їх приймає керівництво комерційної структури. 

Внутрішнє середовище є потенціалом (можливістю, силою), який використовується для 

реалізації власних цілей, тому його аналіз надає змогу керівництву вжити заходи у разі 

виникнення загроз для діяльності. 

Зовнішнє середовище – це сукупність зовнішніх факторів впливу на діяльність 

комерційної структури. У процесі якого досліджуються такі чинники: військово-політичні, 
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правові, економічні, соціокультурні, науково-технічні, природні, також оцінюються 

конкуренти, покупці, постачальники, кредитори тощо. Методами проведення аналізу 

зовнішнього та внутрішнього середовища є: SWOT, SNW, GAP, PEST – аналізи, модель 

“п’яти конкурентних сил” М. Портера та інші [3]. При формуванні стратегії, керівництво 

комерційної структури, в першу чергу, має відповісти, наприклад, на такі питання, як: який 

товар виробляти, якої якості, за якою ціною, яка конкурентна стратегія 

використовуватиметься; як управляти витратами; як побудувати організацію (структура, 

різні види інтеграції, диверсифікації). 

На наш погляд, стратегія – це оптимальний набір правил та прийомів, дій, рішень, які 

дозволяють реалізувати місію, досягти глобальних та локальних цілей комерційної 

структури. Саме тому на вибір стратегії впливають такі фактори як: масштаб ринку; ступінь 

знайомства із ринком; первинна мета комерційної структури; ставлення до конкурентів; 

ставлення до темпів зростання частки ринку; ставлення до інновацій. 

Внаслідок чого вважаємо, що базова стратегія як генеральний напрямок є основою 

стратегічного плану комерційної структури. Враховуючи, що базовими стратегіями є 

стратегія стабільності, зростання, скорочення та комбінована, дослідник рекомендує для її 

реалізації: 

1) виробити чіткі цілі (мета формується у відповідності до стратегії, в постановці 

цілей, враховують нижчий і вищий рівень у структурі комерційної структури); 

2) розробити плани їх досягнення; 

3) проводити систематичний контроль, вимірювання, оцінку роботи та результатів 

(ступінь досягнення цілей, проблеми при їх реалізації, а також мотивація працівників за 

ефективну роботу); 

4) вживати коригувальні заходи для досягнення запланованих результатів (після 

визначення причин, чому не було досягнуто певних цілей, необхідно вжити заходи для 

коригування виявлених відхилень). 

Відзначаємо, що стратегічні пріоритети комерційної структури насамперед залежать 

від стратегічних інтересів і можливостей (табл. 1). Таким чином, відповідно до наведених 

вище характеристик, пропонуємо розділити комерційні структури на два типи: 

1) “галузевий тип” – стратегічні пріоритети виражаються в галузевому домінуванні, 

тобто заняття та підтримання міцних позицій у галузі; 

2) “регіональний тип” – стратегічні пріоритети виражаються у розширенні 

комерційною структурою частки ринку, завоювання певних ринків та їх захист від 

конкурентів. 

Таблиця 1 

Стратегічні інтереси та можливості різних комерційної структури 

(систематизовано автором на основі [4]) 

Зовнішні стратегічні інтереси та можливості 
Можливості внутрішнього 

потенціалу 
 зберегти наявну частку ринку; 

 розширити частку ринку, випередити частина 

конкурентів; 

 випередити всіх конкурентів на окремому 

регіональному ринку (ринках); 

 випередити всіх конкурентів у галузі, стати галузевим 

лідером; 

 здійснити входження в інші галузі (оскільки у своїй 

галузі досягнуто найвищих позицій). 

 низькі; 

 середні; 

 високі; 

 виняткові (наприклад, 

унікальні здібності тощо). 

 

Отже, на основі результатів аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища, 

комерційна структура може обрати пріоритети розвитку, зокрема: 
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1) пріоритети в галузі прийняття рішень із продажу товару: диференціація товару; 

стратегія підвищення якості товару; створення та просування товарних знаків; ефективна 

цінова стратегія; вироблення характерного іміджу; підвищення престижу товарних знаків; 

2) пріоритети, стосовно формування внутрішнього потенціалу та організації 

менеджменту: створення власної торгової мережі; інтеграція із постачальниками; 

модернізація чи реконструкція виробництва; створення нової чи вдосконаленої 

організаційної структури; диверсифікація діяльності. 

Це дає підставу для формування переліку пріоритетів для комерційної структури: 

1) визначення найбільш виграшного напряму ведення бізнесу; 

2) орієнтування на місцевий ринок; 

3) прагнення ефективного використання активів та витрат; 

4) розвиток маркетингової діяльності; 

5) диверсифікація товару (ґрунтуючись на перевагах споживачів). 

Таким чином, визначення стратегічних пріоритетів для комерційної структури в 

умовах військового стану в країні є актуальним, оскільки торгівля є однією з найважливіших 

галузей економіки, так як рівень її розвитку впливає на якість життя населення, задоволення 

платоспроможного рівня населення у товарах, на розвиток та вдосконалення виробництва 

споживчих товарів. 
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НОВІ ЕКОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЗУТТЯ 

 

Кожен з напрямів виробництва в рамках циркулярної економіки базується на 

відповідних принципах:  

Eco-friendly передбачає використання еко-товарів, які не завдають шкоди людині і 

природі. Найчастіше такі товари мають “зелене” маркування - еко-ярлики і сертифікати 

якості ISO 14020 та ISO 140, які свідчать про те, що під час виробництва продукції або 

надання послуг негативний вплив на навколишнє середовище було усунуто або мінімізовано;  

Green fashion (базується на: індивідуальному пошиттю, екологічних матеріалах (на 

всіх стадіях виробництва), високій якості і дизайну, чесності і етичності по відношенню до 

культури та працівників, ремонт одягу, зміна дизайну і апсайклінг, оренда одягу, видача його 

в борг і обмін, експлуатація вінтажних виробів і тих виробів, які вже були у вжитку;  

Zero waste базується на: Refuse (відмова), Reduce (зменшення споживання), Reuse 

(повторне використання), Recycle (переробка) та Rot (компостування). 

У світі моди стрімко набирає популярності тренд на апсайклінг та розумне 

використання ресурсів. З’являються альтернативні більш екологічні варіанти виготовлення 

одягу, взуття, тканин, аксесуарів. Зокрема, варто звернути увагу на окремі приклади 

використання екологічно чистих матеріалів для виготовлення взуття. Наприклад, корковий 
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шкіроподібний матеріал, яка виготовляється з кори коркового дуба та використовується для 

виготовлення взуття та сумочок. Зокрема, корок – це сукупність мертвих клітин, що 

походять із кори коркового дуба. Кору збирають без будь-якої шкоди для дерева, і вона є 

природним поновлюваним матеріалом, оскільки знову відростає після кожного збору 

врожаю. Крім того, варто відзначити, що даний матеріал  є екологічно чистим і повністю 

натуральним, а також,  піддається переробці, біологічно розкладається і в кінці свого 

життєвого циклу розпадається в навколишнє середовище. Завдяки ізоляційним і 

гіпоалергенним властивостям даний матеріал не поглинає пил, тому є безпечним для 

алергіків і астматиків. 

Ще одним прикладом екологічно чистих матеріалів є використання для виготовлення 

взуття вовни з мериноса. Вовна Merino – натуральна, тонка, надзвичайно м’яка шерсть, яка 

має високий рівень повітропроникності і теплозбереження. Комірчаста структура цього 

матеріалу забезпечує високі вологопоглинальні властивості при одночасному ефекті 

збереження тепла. Особливістю мериносової вовни є її здатність не зберігати в собі запах 

поту навіть після кількох днів безперервного носіння, що пояснюється високою 

повітропроникністю. Така властивість матеріалу забезпечує хорошу вентиляцію у взутті, а 

також високий рівень антибактеріальних властивостей.  

Прикладом використання екологічно чистих матеріалів у взуттєвому виробництві є 

взуття виготовлене з текстильних матеріалів, виготовлених з волокна конопель, яке 

забезпечує високий рівень екологічності, повітропроникності та довговічності (волокно з 

конопель характеризуються високою міцністю). Оскільки дані волокна є натуральними – з 

часом вони розкладаються, залишаючи дуже малий вуглецевий слід (це міра парникових 

газів, що виділяються в процесі виробництва, використання та утилізації продуктів і послуг). 

Іншими позитивними особливостями волокон з конопель є їхня гіпоалергенність та високий 

рівень антибактеріальних властивостей.  

Натуральний каучук використовується у зовнішніх деталях низу взуття (підошва), а 

також використовують для виготовлення гумового взуття. Натуральний каучук 

виготовляється з латексу, який отримують з рослин каучукового дерева. Каучукове дерево є 

екологічною, стійкою культурою і допомагає підтримувати глобальний баланс вуглецю в 

атмосфері. Натуральний каучук є біологічно чистим і піддається повторній переробці. 

Desserto – це шкіра, виготовлена з кактуса, яка є одним із найновіших екологічних 

матеріалів, і не містить токсичних речовин, фталатів та ПВХ. Даний матеріал є органічним, 

м’яким, з високим рівнем повітропроникності, високою міцністю та еластичністю, а також 

піддається частковому біологічному розкладу.  

Pinatex – це альтернативний матеріал натуральній шкірі, який виготовляється з 

натуральних фруктових волокон ананаса. Дане волокно отримують з листя рослини ананаса, 

шляхом процесу декортикації. В результаті отримують повітропроникний, міцний та 

водночас м’який і легкий матеріал, який використовують у взуттєвому виробництві. 

Рослинна шкіра, яка називається мускін, була розроблена з капелюшка гігантських 

неїстівних грибів Phellinus ellipsoideus. Дані гриби збирають вручну і сушать близько року, 

пізніше очищають і обробляють вручну. Хоча виробництво такої рослинної шкіри є 

складним процесом, під час обробки не використовуються хімічні речовини, що робить 

даний матеріал екологічно чистим. Мускін зовні дуже схожий на натуральну шкіру, 

виготовлену зі шкури тварин, але є органічним матеріалом, який не містить глютену та 

хімічних речовин. 

Grape – це шкіра, яка виробляється з використанням відходів виноробної 

промисловості, яка щороку продукує 6,5 млрд літрів відходів в світі. Для виробництва 

матеріалу Grape використовуються всі частини виноградних відходів, включаючи шкірку, 

кісточки та плодоніжки. Слід відзначити, що у процесі виробництва не використовуються 

токсичні розчинники, важкі метали, небезпечні хімічні речовини. Крім виробництва взуття, 

отриманий біоматеріал використовують у легкій, меблевій, автомобільній промисловості, а 

також для упаковки. 

https://ecoworldonline.com/latex-vs-rubber-is-it-the-same-thing/
https://ecoworldonline.com/latex-vs-rubber-is-it-the-same-thing/
https://ecoworldonline.com/innovative-textile-solutions-part-2/
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Ще один спосіб використання рослинної шкіри для виготовлення взуття – переробка відходів 

манго, які перетворюють у пюре з подальшим запіканням у духовці, щоб отримати невеликі листи 

розміром 40х60 см. За допомогою тиснення листів отримують різну текстуру шкіри, яку 

використовують для виготовлення взуття. Дана шкіра є натуральним матеріалом, який 

використовується у виробництві взуття як самостійно, так і у поєднанні з поліефірною підкладкою. 

Frumat – це шкіра, отримана комбінацією 50% висушеної яблучної пудри і 50% 

поліуретану. Такий матеріал виготовляється з побічного продукту виробництва яблучного 

соку, зокрема використовують яблучні серцевини та яблучні шкірки. 

Японський бренд взуття Cchilu розробив зелену технологію XpreSole для виготовлення 

взуття з кавової гущі (SCG), яка передбачає виготовлення кожної відповідальної (основної) деталі 

взуття з використанням екологічно чистих матеріалів. Використану кавову гущу розтоплюють і 

змішують з переробленими пластиковими пляшками. Пізніше дану суміш перетворюють на 

пряжу, яка використовується для деталей верху взуття та устілки. Кава також використовується 

для виготовлення зовнішніх деталей низу у взутті. Взуття, виготовлене із таких матеріалів має 

хороші водовідштовхувальні властивості. 

Використання для виробництва взуття натурального целюлозного кокосового 

волокна, яке отримують з кокосового лушпиння забезпечує високий рівень зносостійкості та 

довговічності, а також забезпечує властивості поглинання запахів. Кокосове лушпиння, яке 

використовують для виробництва такого матеріалу - це волокнистий матеріал, який 

знаходиться між зовнішнім шаром кокосового горіха і твердою внутрішньою оболонкою, і є 

екологічно чистим матеріалом, який на 100% піддається біологічному розкладу.  

Окремим напрямом в рамках циркулярної економіки, слід виділити, виготовлення 

взуття із продуктів переробки, а саме – використання перероблених пластмас. Зокрема, 

процедура переробки пластикових ПЕТ-пляшок, що забезпечує збирання пластикових 

відходів з наших вулиць, пляжів, водних шляхів та океанів, які пізніше очищають, 

подрібнюють і розплавляють, а розплавлену рідину хімічним способом перетворюють на 

пряжу та нитки. Таку пряжу використовують для в’язання верхньої частини взуття 
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СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОСТІ У МАКАРОННОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 

Ринок макаронних виробів в Україні за останні десять років значно змінився, цьому 

посприяли як негативні фактори – підвищення цін на товари, зменшення купівельної 

спроможності населення, економічні та політичні ситуації в країні, так і позитивні – 

впровадження новітніх технологій, використання високоякісної сировини, що сприяє 

збільшеному попиту вітчизняної продукції як серед населення України, так і за її межами. 

Перелік українських компаній, що випускають щорік не менше тис. т макаронних виробів, 

досить обмежений і нараховує 10-12 підприємств. У вітчизняному макаронному бізнесі 

частка іноземного капіталу низька. Більш ніж 85 % обсягу українського ринку макаронних 

виробів виготовляють вітчизняні виробники, решта 15 % – імпортна продукція [1]. Частка 

іноземного капіталу у вітчизняному макаронному бізнесі досить низька. Якщо не 

враховувати російську групу “Євросервіс” (володіє “Київською МФ” і “Сімферопольською 

МФ”), то єдиним іноземним інвестором виступає скандинавська компанія АО “Лантманнен 

АКСА” (м. Бориспіль) – ТМ “Turelli” і “Pasta Esclusivо” [2]. 

Нині в харчовій промисловості України обов’язковим є впровадження системи 

безпечності заснованої на принципах НАССР. Система НАССР охоплює всі потенційні 

ризики, що можуть впливати на безпечність харчової продукції (біологічні, фізичні, хімічні 
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та алергени), поява яких може бути пов’язана із природою харчового продукту, навколишнім 

середовищем або як результат відхилень у технологічному процесі виробництва. 

Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів” від 21.03.2021 р. № 771 (ст. 20) визначає обов’язок оператора ринку щодо 

впровадження НАССР на своїх потужностях. 

З метою реалізації системи безпечності одним з етапів є визначення ККТ. Згідно 

Наказу Мінагрополітики від 01.10.2012 р. № 590 необхідно використати методологію 

“дерева рішень”, крім того, ряд методологічної літератури пропонує свої модифікації “дерева 

рішень”. Після аналізу різних варіантів в своїй роботі ми зупинилися на методології, яку 

пропонує орган сертифікації “Бюро Верітас Україна”, яка представлена на рис. 1. 

Дана методологія однозначно дає відповіді на питання на якому технологічному етапі 

безпечність буде забезпечуватися ККТ, ОПП або ПП. 

Після реалізації всіх кроків НАССР отримано план НАССР, який представлений в табл. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. “Дерево рішень” для визначення ККТ  

(ПП – програми-передумови; ОПП – операційні програми-передумови; ККТ – критично-контрольна 

точка) 

 

Так  
 

Ні  
 

Питання 1: 
 Чи призначений захід управління 
спеціально для управління суттєвим 
небезпечним фактором? 

 

Використовувати ПП 
 

Так  
 

Ні  
 

Питання 2: 
 Чи можлива валідація? Чи можливо 
встановити критичні межі або критерій 
події у цій мірі управління? 

 

Використовувати  ПП  
 

Так  
 

Ні  
 

Питання 3: 
 Відмова від міри управління істотно вплине на 
безпека кінцевого продукту? 

 

ОПП 
 

Так  
 

Ні  
 

Питання 4: 
 Чи потрібно часто здійснювати моніторинг, щоб 
встигнути зробити коригувальні дії над 
продуктом? 

 

ОПП 
 

Ні  
 

Так  
 

Питання 5: 
 Чи будуть наступні етапи результативно усувати 
небезпечний фактор? 

 

ОПП 
 

ККТ 
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Таблиця 1. 

План управління небезпечними факторами НАССР під час  

виробництва макаронних виробів 

Принцип 1 

 

Прин

цип 2 

Прин

цип 3 
Принцип 4 

Принци

п 5 
Принцип 6 Принцип 7 

Ет
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факто

р 

Міра 
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ККТ/ 
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межі 
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Ф: 
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Не 
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Не 
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, 
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і 
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ь сит. 

Заміна 

сит на 
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е 

просіюв
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Змінити 

постачал

ьника 

Нач. зміни 

контролює 

к-сть 
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тної 
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вантажопід

йомність 

магніту 12 

кг, оператор 

процесу 

контролює 

цілісність 

сита 

Журнал 

контролю 

цілісн. сит 

та зняття 

стор. дом. 

Журнал 

вмісту 

металомагн. 

дом. Акт 
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ДП 
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цілісність 
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рами 

темпер

атури 

та 

тривалі

стю 

процес

у 

К
К

Т
-1

Ф
 

W
в
о
л
 =

1
1

…
1

3
 %

 

К
о

н
тр

о
л
ь
 п

ар
ам

ет
р

ів
 р

еж
и

м
у

 

су
ш

ін
н

я
 

У
 в

и
су

ш
ен

и
х

 м
ак

ар
о

н
н

и
х

 

в
и

р
о

б
ах

 

З
гі

д
н

о
 в

и
м

о
г 

Н
Д

 

В
п

р
о

д
о

в
ж

 в
сь

о
го

 п
р

о
ц

ес
у

 

О
п

ер
ат

о
р

 л
ін

ії
 

Зміна 

парамет

рів 

сушіння, 

повт. 

сушіння 

Лаб. 

контроль 

вологості 

виробів. 

Встановлен

ня 

справності 

обладнання 

Журнал 

відповіднос

ті 

параметрів 

режимів. 

Журнал 

контролю 

фізичних 

показників 

макаронних 

виробів. 

 

Впровадження НАССР на макаронному підприємстві дозволяє: 

1. Розширити ринки збуту за рахунок відповідності вимогам не лише українського, а 

й європейського харчового законодавства. Крім цього, принципи європейського харчового 

законодавства визнаються у більш, ніж 80 країнах світу.  

2. Збільшити кількість потенційних клієнтів, за рахунок кращого виконання вимог 

добровільних міжнародних стандартів з безпечності та якості. 

3. За рахунок впровадження простежуваності можна виявити причини 

невідповідності і швидко виправити ситуацію. 

4. Оптимізувати технологічні та допоміжні процеси. 
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5. Зменшити втрати від випуску небезпечної та невідповідної законодавству 

продукції за рахунок виявлення невідповідностей на ранніх етапах виробництва 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ НАПОЇВ ДЛЯ 

ВИГОТОВЛЕННЯ КОКТЕЙЛІВ 

 

Україна має достатні сировинні ресурси, добре розвинену матеріально-технічну базу 

та кваліфіковані кадри для виробництва різноманітних алкогольних напоїв у широкому 

асортименті [1]. 

До лікеро-горілчаних виробів відносять настоянки і бальзами, наливки і лікери. 

Отримують лікеро-горілчані вироби змішуванням спирту-ректифікату з такими 

напівфабрикатами: спиртованими соками, морсами, настоями і ароматними спиртами, і 

використовують при цьому харчові барвники, ароматичні речовини, органічні кислоти, 

цукровий сироп, патоку, тощо [1]. 

Основою для розробки будь-якого змішаного виробу є основа, яка повинна 

переважати в складі напою, формувати його тон, основний смак і характер. 

За вмістом алкоголю коктейлі на основі лікеро-горілчаних напоїв поділяються на: 

міцні (від 20% об. спирту), середньо міцні (9-20% об. спирту), слабо міцні (до 9% об. 

спирту), а за вмістом цукру – до 2%, до 10% і вище 10% [1]. 

До міцних основ з вмістом цукру до 2% відноситься горілка, джин, віскі, ром, коньяк і 

фруктово-ягідні бренді. На їх основі складено понад половину рецептур сучасних змішаних 

напоїв. При складанні рецептур змішаних напоїв класичні бази можуть формуватися з 

одного напою, але й можливе поєднання різних класичних баз. В цьому випадку доцільно 

використовувати поєднання дистилятів з фруктово-ягідними бренді. 

Фруктово-ягідні і ароматні (міцні) лікери, солодкі і напівсолодкі наливки та настоянки 

відносяться до міцних основ з вмістом цукру вище 10%. Ця основа прекрасно поєднується з 

класичною, наприклад горілка з вишневим лікером.  

До середніх міцних основ з вмістом цукру до 10% відносяться такі кріплені вина як 

портвейн, херес, мадера, марсала; ароматизовані (Вермут) і десертні вина (мускат, токай, 

кагор). У якості бази ці напої використовуються частково, для приготування деяких видів 

змішаних напоїв – фліпів, коктейлів-аперитивів, хайболлів. Сухі вина входять до складу 

середніх міцних основ, що не містять цукор, через що вони можуть використовуватися 

тільки в групових напоях (крюшони, пунші) [2]. 

В приготуванні змішаних напоїв в ролі слабоалкогольної основи частково 

використовуються пиво і різні медовухи. При складанні для них рецептур можна 

використовувати 2-3 види натуральних напоїв. 

Одночасне використання в невеликих дозах смакових і ароматичних компонентів 

додає солодкості та специфічного аромату змішаному напою. 
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Смакові і ароматичні компоненти поділяються на три групи: солодкі - натуральні 

фруктово-ягідні сиропи і фруктово-ягідні лікери; солодко-ароматичні - ароматичні лікери та 

гірко-ароматичні - спиртові бітерси. 

В класичному варіанті побудови коктейлів в ролі бази виступає один натуральний 

напій (алкогольний або безалкогольний), але можливо і поєднання декількох напоїв. 

Загальний смак, аромат і колір повинні відповідати їх смаковій гармонії [3].  

Змішаний напій, створений на основі джина, віскі, коньяку, повинен виражати 

специфіку цих натуральних напоїв [3]. 

Для прикладу, коктейлі-аперитиви Олдфешен складаються з міцної алкогольної 

основи, солодкої частини і бітера Ангостури. 

У класичному Олдфешені основою є тільки один міцний алкогольний напій (горілка, 

джин, віскі, коньяк, ром, фруктово-ягідне бренді) і тому назву коктейлю дають за назвою 

основи: Горілка-олдфешен, Віскі-олдфешен, Ром-олдфешен, Коньяк-олдфешен. Коктейлі-

аперитиви типу Олдфешен замість цукру містять натуральні фруктово-ягідні сиропи, а 

замість Ангостури, як ароматичного модифікатора - ароматні лікери: Шартрез, Бенедиктин, 

М’ятний [3]. 

До коктейлів ароматичного типу на основі джину відносяться наступні коктейлі: 

Мартіні – сухий, солодкий, Люкс сухий; Ном, в якому апельсинова гіркота замінена на лікер 

Шартрез; Флаінг Датчмен – Летючий голландець з додаванням лікеру Кюрасао; 

Інтернаціональний – з додаванням спиртового аперитиву Перно-45; Горілка-мартіні, Ром-

мартіні, Старка-мартіні [3]. 

Коктейлі ароматичного типу з підсолоджуючим інгредієнтом готують для любителів 

на основі віскі - коктейль Манхеттен, а також коньяку і фруктово-ягідних бренді. Крім цього 

в якості солодкого інгредієнту додають ароматичні лікери: Bols і De Kuyper (Голландія), 

Maria Brizard (Франція), Creme - лікери з підвищеним вмістом цукру (300 грн./літр), анісові 

дистиляти і специфічні плодово-ягідні лікери [3]. 

Зі змішаних напоїв як аперитив особливою популярністю користуються коктейлі Kir і 

Kir Royal. Перший готують з білого сухого вина і чорносмородинового лікеру. Якщо хочуть 

приготувати “королівський” варіант “Кіра”, вино замінюють шампанським. 

Інститутом садівництва Національної академії аграрних наук України розроблено 

рецептури змішаних алкогольних напоїв шляхом купажування: 

- спиртованих яблучного та суничного соків з додаванням екстракту лимона  

- спиртованого яблучного соку та водно-спиртових настоїв пряно-ароматичних 

речовин і  лікарських трав (таблиця 1) [4]. 

Таблиця 1 

Алкогольні ароматизовані змішані напої [4]. 

 

Характеристика 
Назва напоїв 

“Золота пектораль” “Медова поляна” 

Спирт 17,0% об. 16,0% об. 

Цукор 140,0 – 145,0 г/дм³ 180,0 – 185,0 г/дм3 

Титрована 

кислотність 
4,0 – 5,0 г/ дм³ 4,0 – 5,0 г/ дм3 

Колір насичений, від бурштинового до 

темно-бурштинового 

ніжний, привабливий, від світло-

солом’яного до золотистого 

Смак злагоджений, з легкою пікантною 

гірчинкою 

повний, гармонійний, з цитронними 

відтінками та пікантною гірчинкою 

Аромат присутні легкі тони увʼяленого 

інжиру 

з медово-квітковими тонами 
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ПІДПРИЄМНИЦТВО, БІЗНЕС І КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СПІЛЬНІ ТА 

ВІДМІННІ ОЗНАКИ 

 

Господарська діяльність в умовах ринкової економіки на мікрорівні характеризується 

такими поняттями, як підприємництво, бізнес і комерційна діяльність.  

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України підприємництво – це 

самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що 

здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 

соціальних результатів та одержання прибутку. Фактично підприємництво є організацією та 

поєднанням факторів виробництва (ресурсів) для створення матеріальних благ і послуг, які 

задовольняють суспільні проблеми, з метою реалізації власних матеріальних інтересів 

підприємця.  

Підприємницька діяльність об’єктивно властива товарному виробництву та ринку. 

Основними умовами існування й розвитку підприємницької діяльності є: 

- юридична та організаційна відокремленість і економічна свобода підприємців; 

- наявність ринкового простору; 

- достатній рівень розвитку товарно-грошових відносин. 

Субʼєктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть виступати громадяни 

України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності, які 

здійснюють діяльність, метою якої є отримання прибутку, а також юридичні особи всіх форм 

власності. Для провадження господарської діяльності суб’єкти підприємництва повинні бути 

зареєстровані у відповідному статусі у встановленому законом порядку (пройти процедуру 

державної реєстрації); вони сплачують податки, ведуть облік і документацію. Види 

підприємницької діяльності залежать від форм власності й організаційних форм. 

Підприємництво здійснюється на основі ряду принципів: 

- вільний вибір підприємцем видів підприємницької діяльності; 

- самостійне формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і 

споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та 

інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на 

продукцію та послуги відповідно до закону; 

- вільний найм підприємцем працівників; 

- комерційний розрахунок та власний комерційний ризик; 

- вільне розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати 

податків, зборів та інших платежів, передбачених законом; 

- самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, 

використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд. 

На практиці підприємництво часто ототожнюють з бізнесом. При цьому бізнес (англ. 

business – справа, заняття) – визначається як будь-який вид економічної діяльності з метою 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
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отримання прибутку. Також часто бізнес як систему господарювання трактують як ділові 

відносини між людьми або учасниками справ. 

Однак поняття “бізнес” є ширшим за змістом ніж підприємництво та, відповідно, 

підприємництво є категорією бізнесу й одночасно важливим фактором його розвитку. Бізнес 

охоплює відносини, які виникають між всіма учасниками ринкової економіки, тобто залучає 

не лише підприємців, але й споживачів, найманих працівників, державні структури тощо. Він 

також об’єднує широкий спектр видів діяльності шляхом проведення як одноразових, так 

постійних бізнес-операцій, у той час як підприємництво здійснюється лише за тими видами 

діяльності, які дозволені законом. Також кількість учасників бізнесу більша, ніж кількість 

офіційно зареєстрованих суб’єктів підприємництва. У бізнесі необов’язковий безпосередній 

статус підприємця, тут можлива лише форма участі (наприклад через деякі засоби, гроші, 

власність): у такому разі володіння акціями компаніями або робота на власному підприємстві 

є бізнесом. 

Із визначення сутності бізнесу можна вивести основні умови його функціонування і 

розвитку: 

- власність на засоби виробництва та кінцевий продукт діяльності, а також 

можливість одержувати чи передавати права власності на економічні блага; 

- відокремленість господарюючих суб’єктів, яка передбачає свободу господарської 

діяльності, договорів, об’єднань, професійного та споживчого вибору; 

- розвинені форми обміну, тобто наявність товарно-грошових відносин (у тому 

числі вільна купівля-продаж праці). 

Таким чином, бізнес є системою відносин між безпосередніми організаторами 

виробництва та тими особами, організаціями і структурами, котрі утворюють внутрішнє і 

зовнішнє середовище бізнес-діяльності. При цьому кожен залучений у бізнес учасник має 

свої власні інтереси, які відображені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Інтереси учасників бізнесу 

Учасник бізнесу Інтереси учасника бізнесу 

Внутрішнє середовище бізнесу 

Власник капіталу Збереження і примноження капіталу. Одержання постійних і 

стабільних доходів. Право приймати остаточні рішення. 

Менеджер Одержання прибутку та розвиток фірми. Власні інтереси 

(винагорода, незалежність, влада). 

Найманий працівник Висока заробітна плата. Надійність робочого місця, належні 

умови праці та високий рівень соціальної захищеності. 

Зовнішнє середовище бізнесу 

Держава та суспільство Створення робочих місць, соціальна стабільність. 

Конкурентоспроможність на світовому ринку. Одержання 

податкових надходжень. Стабільність рівня цін. Підтримка 

ефективних ринкових відносин шляхом вжиття 

антимонопольних заходів. Захист навколишнього середовища й 

інтересів споживачів.  

Постачальники Високий рівень доходів і низькі витрати. Стабільність 

господарських (договірних) зв’язків. 

Кредитори  Високі кредитні відсотки. Гарантованість повернення кредитів. 

Можливість впливу на учасників бізнесу 

Споживачі Широкий вибір товарів і послуг, висока якість і низькі ціни. 

Високий рівень сервісу.  

Ще одним терміном, який використовується нарівні з поняттями “підприємництво” та 

“бізнес” є “комерційна діяльність” або просто “комерція”. 

Зміст комерційної діяльності можна розглядати у широкому та вузькому розумінні. У 

широкому розумінні – комерційна діяльність  – це одна з форм бізнес-діяльності (нарівні з 
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промисловим або банківським бізнесом), пов’язана зі сферою безпосередньої реалізації 

продукції, зі сферою обігу. Так, за визначенням В. В. Апопія комерційна діяльність – це 

організація і управління комерційними процесами та операціями, пов’язаними з товарно-

грошовим обміном, а кінцевою метою комерційної діяльності є здійснення купівлі-продажу 

товарів, послуг і одержання прибутку. Вона включає операції та процеси організаційного, 

управлінського, правового, економічного характеру та змісту. У вузькому ж розумінні 

комерційна діяльність – це частина будь-якого бізнесу, пов’язана з укладанням торгових 

угод. Виходячи з цього, комерційну діяльність можна розглядати як окремий вид 

підприємництва.  

Основу комерційної діяльності формує сукупність її елементів, серед яких: 

- визначення потреб у товарах і послугах; 

- пошук і вибір конкурентоспроможних постачальників; 

- організація системи зв’язків і формування товарних ресурсів; 

- оптимізація товаропросування; 

- облік і контроль за надходженням товарів; 

- розробка асортиментної політики та формування товарного асортименту; 

- оперативне маневрування запасами та ресурсами; 

- вибір каналів і форм оптового продажу товарів; 

- організація товаропостачання роздрібної торговельної мережі; 

- використання ефективних форм і методів продажу товарів; 

- організація системи послуг та надання їх споживачам.  

При цьому комерційна діяльність характерна не лише для сфери торгівлі. Вона 

успішно інтегрується у виробничу діяльність, поширюється у сфері послуг, на ринку 

інтелектуальної власності, технологій, цінних паперів. Таким чином комерційна діяльність є 

самостійним видом професійної діяльності, яка вимагає відповідних умов, базується на 

ринкових принципах і засадах, виявляється в різноманітних формах і здійснюється у 

широких масштабах у сфері товарного обігу.  
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ОСОБЛИВОСТІ ІМПОРТУ ТОВАРІВ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 

 

Митне оформлення харчових продуктів супроводжується оплатою обов’язкових 

платежів ПДВ та мита в залежності від типу товару, країни-виробника та коду УКТЗЕД, а 

також дозвільних документів та Фітосанітарного або Ветеринарного контролю. 

Для деяких країн введені преференції зі сплати мита: Білорусь, Азербайджан, 

Молдова, Таджикистан, Грузія, Туркменістан, Казахстан, Узбекистан та Сербії – Мито 

складає 0 %. 

На період дії військового стану на території України, введено Указ Президента України від 

24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, на підтримання з боку держави 

зовнішньоекономічної діяльності. Що є вкрай важливою складовою, з метою запобігання в країні 

продовольчої кризи, забезпечення населення України критично необхідними товарами, 

безперебійного постачання товарів військового призначення та підтримання відносно стабільного 

економічного формування держави під час дії військового стану. 

В період дії військового стану забезпечення безперебійного імпорту продуктів та 

товарів можна віднести до стратегічних напрямків держави, яке потребує невідкладного 

державного регулювання з метою пристосування до існуючих умов.  

Так, Кабінетом Міністрів України 9 березня 2022 року було затверджено Постанову 

№ 236 “Деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну 

територію України у період дії воєнного стану”, якою запроваджено спрощену процедуру 

розмитнення товарів на період дії на території України військового стану та визначено 

перелік товарів, до яких застосовується відстрочення сплати митних платежів. 

Зокрема, пунктом 1 Постанови № 236, на період дії військового стану, передбачено 

декілька способів здійснення митного оформлення товарів, що імпортуються на митну 

територію України: 

− за спрощеною процедурою − шляхом подання попередньої митної декларації, без 

пред’явлення таких товарів митному органу. 

− за загальною процедурою − тобто за місцем перетину митного кордону України або 

в будь-якому митному органі, шляхом подання митної декларації, заповненої у звичайному 

порядку. 

Наразі застосування спрощеної процедури є пріоритетною, з метою забезпечення 

безперебійного митного оформлення товарів. 

У листі Державної митної служби України від 14.03.2022 р. № 08-1/24/7/1511, 

Державний орган рекомендує утриматись від здійснення митного контролю та митного 

оформлення товарів і транспортних засобів за деклараціями типу ІМ 40 ЕА, використовуючи 

при цьому альтернативні типи декларацій. (окрім Одеської, Вінницької, Чернівецької, 

Закарпатської, Львівської, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Івано-

Франківської, Кропивницької, Дніпровської митниць). 

Наступним моментом, який спрощує процедуру розмитнення – є митне оформлення 

товарів, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності (крім державного експортного контролю) − п. 2 Постанови № 236. 

Заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (такі як 

ліцензування і квотування), є одним з методів регулювання зовнішньої торгівлі, однак 

реально оцінюючи необхідність безперебійного постачання товарів на територію України, 

тимчасове незастосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022
https://uk.wikipedia.org/wiki/
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діяльності (крім державного експортного контролю) значно пришвидшить потрапляння 

критично необхідних товарів на ринок України, що на сьогоднішній день є вкрай важливим. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 236, також передбачена здійснення 

відстрочення сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України окремих 

товарів.  

Переліком товарів, під час ввезення яких на митну територію України надається 

відстрочення сплати митних платежів (Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 

9 березня 2022 р. № 236) визначено п’ять категорій товарів, до яких застосовується 

відстрочення сплати митних платежів, а саме: 

1. Лікарські засоби, які дозволені для виробництва і застосування в Україні та внесені 

до Державного реєстру лікарських засобів. 

2. Медичні вироби, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів 

медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів 

(документ про відповідність), і дозволені на ринку та введені в експлуатацію та 

застосовуються в Україні. 

3. Деякі продукти харчування, перелік яких наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Харчові продукти, під час ввезення яких на митну територію України надається 

відстрочення сплати митних платежів 

Код товарів згідно з УКТЗЕД Назва товарів 

02 (крім 0210) М’ясо та їстівні субпродукти 

0302-0304 Риба 

04 Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; 

їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не 

зазначені 

07 Овочі 

0901 Кава 

0902 Чай 

11 (крім 1109) Продукція борошномельно-круп’яної промисловості; солод; 

крохмалі 

1501-1507 Жири та олії 

1512 Олія соняшникова 

1517 Маргарин 

16 Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, 

молюсків або інших водяних безхребетних 

17 Цукор і кондитерські вироби з цукру 

18 Какао та продукти з нього 

19 Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, 

крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби 

20 Продукти переробки овочів, плодів або інших частин рослин 

 

4. Товари військового призначення, які визначенні списком (згідно з додатком до 

Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового 

призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 

р. № 1807; 

5. Товари критичного імпорту, перелік яких затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153 “Про перелік товарів критичного імпорту”. 

Необхідною умовою, для надання відстрочення сплати митних платежів під час 

ввезення на митну територію України окремих товарів − є подання, одночасно з митною 

декларацією, письмової заяви платника податків про надання відстрочення сплати митних 

платежів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 09 березня 2022 року № 236 

“Деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2022-
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674%D0%B0-20#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-2003-
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2022-
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp220236?ed=2022_03_09
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp220236?ed=2022_03_09
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України у період дії воєнного стану”. Зразок такої заяви затверджено Державною митною 

службою України. 

Водночас спрощений спосіб не може застосовуватися суб’єктами господарювання, які 

ввозять в Україну етиловий спирт та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім 

квасу “живогоˮ бродіння), тютюнові вироби, тютюн, промислові замінники тютюну, 

сигарети, цигарки, сигарили та рідини, що використовуються в електронних сигаретах. 
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ЗАХОДИ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ ЩОДО ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДИ В УМОВАХ 

ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ 

 

Одним з найважливіших завдань, які сьогодні стоять перед митними органами 

Державної митної служби України, є організація системної роботи у напрямі протидії 

порушенням митних правил та боротьби з контрабандою. 

Виявленню причин та умов, що сприяли вчиненню контрабанди та інших порушень у 

сфері митної справи, провадженню заходів до їх усунення – на це спрямовані зусилля 

Державної митної служби України в умовах військової агресії Росії проти України. 

Контрабанда як злочин визначена законодавством практично всіх країн світу. Вона є 

істотною складовою економічної злочинності, пов’язана з розкраданнями, ухиленням від 

сплати митних платежів, вчиненням посадових злочинів.  

Контрабандою вважають переміщення через митний кордон України поза митним 

контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, 

сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім 

гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної 

нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації [1]. 

Вже з перших років незалежності вітчизняний ринок України відчув наслідки від 

контрабанди товару, завезеного без сплати митних платежів – “чорний імпорт”, та “сірий 

імпорт” – товар, завезений в Україну за нижчою вартістю.  

Думки повернення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів вирували у 

вищих ешелонах влади давно. Ще у квітні 2021 року це знайшло відображення у вигляді 

законопроєкту № 5420, який пропонує дещо більше, ніж просто криміналізацію товарної 

контрабанди. Він навіть пройшов перше читання та отримав багато критики від бізнесу [2].  

Держава проводить дослідження щодо заходів, які вживаються з метою подолання 

таких явищ на митниці як контрабанда та корупція. З цією метою вивчається суспільна 

думка респондентів під час проведення моніторингу. Інститутом економічних досліджень та 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp220236?ed=2022_03_09
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2022-%25
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політичних консультацій було проведено 6 щорічних опитувань впродовж 2015 – 2021 рр. В 

основі моніторингу лежать результати щорічного опитування 1000 підприємств експортерів/ 

імпортерів по всій території України. 

За рейтингом перешкод імпортерам  більше 10% підприємств, серед тих, які 

розмитнюються на  Галицькій та Одеській  митницях, вважають, що сірий імпорт становить 

більше за 50%. За даними досліджень, у 2021 році визначені топ-3 проблеми: не прозорість 

визначення митної вартості; затягування процедури митного оформлення; значна 

бюрократизація на митниці. 

На 1 місці серед заходів, які на думку респондентів, слід вжити для боротьби з 

товарною контрабандою – це спрощення та зниження вартості митних процедур. Великі 

підприємства більше, ніж малий бізнес, підтримують запровадження системи контролю руху 

товарів від імпортера до кінцевого продажу та удосконалення системи аналізу та управління 

ризиками на митниці. У більшості випадків (51,2%) респонденти підтримують 

криміналізацію контрабанди товарів комерційного призначення, але обмежуючись 

накладанням штрафів, без позбавлення волі. 

Явище контрабанда не набуло би таких масштабів, як би не існування корупційної 

складової. Корупція на митниці – це проблема, про яку говорить бізнес та органи влади. 

Попередження та подолання корупції входить до пріоритетних кроків державних 

стратегічних документів, таких як Антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки та План 

підвищення ефективності роботи митної служби. 

За даними моніторингу Інституту досліджень та політичних консультацій у 2021 р.  

36,5% респондентів відповіли, що для успішного ведення бізнесу важливим є наявність 

неформальних стосунків хоча б з одним органом влади. Хоча це найменша частка 

респондентів за весь період опитування, неформальні канали взаємодії з владою 

залишаються важливими для бізнесу. За даними моніторингу 2021 р., на першому місце – 

митні та податкові органи, проте важливість неформальних стосунків з ними зменшилася. 

Значення корупції на митниці як перешкоди під час експорту знизилася з 5 місця за 

рейтингом перешкод на 8-ме місце. Проте, частка експортерів, які повідомляють про 

проблему корупції у 2021 році (36,5%) порівняно із 2020 (16,3%) зросла у двічі.  

Проблеми, які респонденти називають найчастіше, є необґрунтовані перевірки 

завищення митної вартості, нерівні умови для бізнесу містять корупційну складову. 

В умовах військової агресії контрабандні схеми набули нового аспекту, предметами 

контрабанди стає зброя, боєприпаси, валютні та культурні цінності і вантажі з гуманітарною 

допомогою. Так, у березні 2022 р. працівниками ДБР було вилучено 10 тон брендового одягу 

та взуття, які ділки намагались ввезти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. На 

сьогодні гуманітарна допомога ввозиться за спрощеною процедурою через війну. 

На Львівщині викрили благодійну організацію, що налагодила схему ввезення 

брендового одягу та взуття під виглядом гуманітарної допомоги. Всього було вилучено 144 

мішків загальною вагою 7,6 т товару, і вартістю на понад 11 млн грн. 

Росія за допомогою іранських мереж із контрабанди зброї отримує боєприпаси та 

військову техніку з Іраку для продовження військової агресії проти України. 

Бойові дії, окрім безпосередніх руйнувань, також порушили багато логістичних 

ланцюжків та змінили в цілому рух товарів через митні кордони. Через блокування морських 

портів експортери та імпортери переорієнтовуватись на сухопутні шляхи через західні та 

південно-західні кордони, які не були розраховані на такий значний обсяг перевезень, 

зокрема й технічні можливості митниць. 

Також змінились і потреби у різних товарах, особливо воєнного призначення,  

швидкість митного оформлення яких іноді напряму впливає на обороноздатність країни. 

Великого значення набув волонтерський рух та товари, які переміщають через кордон для 

потреб населення та ЗСУ. Усі ці виклики до існуючої митної системи змусили законодавців 

оперативно реагувати та вносити зміни до Митного Кодексу України та інших нормативних 

актів. До таких змін належать запроваджені спрощенні правила подання декларацій, 
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документальних перевірок під час воєнного стану з дотримання вимог законодавства 

України з питань митної справи. Спрощений порядок ввезення гуманітарної допомоги від 

донорів. Законодавств звільнило від оподаткування ввізним митом, тимчасово, на період дії 

воєнного стану, соціально значущі продукти харчування, лікарські засоби та медичні вироби, 

на які Кабінетом Міністрів України встановлено фіксовані ціни. 

Парламент, Уряд України та профільні органи виконавчої влади ухвалили значну 

кількість нормативно-правових актів, що не лише спрощують порядок митного оформлення 

товарів, транспортних засобів, а й надають певні пільги для імпортерів. Заходи держави 

переважно стосуються скасування або документального спрощення оформлення імпорту при 

ввезенні в Україну. Такі зміни покликані створити найшвидшу митницю у світі. Планується, 

що митне оформлення товарів не перевищуватиме 1 години. 

Українське суспільство вже зазнало значних змін щодо ставлення до контрабанди та 

корупції в митній системі, і вже зробило свій вибір на збереженні нульової толерантності до 

корупції та розбудови культури доброчесності. 
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ЯКІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ СИРОКОПЧЕНИХ КОВБАС В ПРОЦЕСІ 

ВИРОБНИЦТВА 

 

Технологія сирокопчених ковбас має ряд специфічних особливостей. Так, 

формування структури готового продукту проходить внаслідок поступового концентрування 

дисперсної системи фаршу. Отже можна вважати, що тривалість процесу виробництва і 

якості сирокопчених ковбас в значній мірі будуть визначатися характером і кінетикою 

фізико-хімічних процесів, що протікають в процесі дозрівання та сушіння. 

Основною особливістю твердокопчених ковбас є те, що всі технологічні процеси 

здійснюються за низьких позитивних температур, крім коптіння. Дозрівання цих ковбас проходить 

за рахунок автолітичних процесів у м’язовій тканині під дією протеолітичних ферментів групи 

кальпаїнів і катепсинів. Аналогічні процеси відбуваються в яловичині, упакованій під вакуумом. 

Така яловичина тільки через два тижні зберігання за температури (4 ± 2) °С стає ніжною, у тому 

числі досягає і найкращих структурно-механічних властивостей. Однак, вона не відноситься до 

ферментованої продукції. У виробництві традиційної твердокопченої ковбаси тривалість посолу і 

осадки складає також не меншу двох тижнів, а температура (4 ± 2) °С зводить до мінімуму процес 

ферментації сировини власною мікрофлорою. Дана температура виключає розмноження багатьох 

патогенів, а також S.aureus. 
Згідно рецептури в ковбасний фарш добавляють не більше 200 г цукру. Такої 

кількості вуглеводів достатньо тільки для забезпечення процесів денітрифікації, але вона не 

сприяє інтенсивному розвитку молочнокислих бактерій. 

Основна відмінність в технології традиційних сирокопчених ферментованих ковбас 

від напівсухих виробів – прискорена технологія виробництва останніх. Це досягається, в 

тому числі, за рахунок стадії активної ферментації за температури вище 20 °С з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
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використанням стартових культур або завдяки розвитку корисної індигогенної мікрофлори. 

Згідно зарубіжної класифікації, ферментовані ковбасні вироби поділяють на 

традиційні або повільно ферментовані ковбаси (Slow fermented) і швидко ферментовані 

ковбаси (Fast fermented). Безпечність останніх досягається в результаті різкого зниження рН 

до 4,4–4,8 на етапі ферментації, а також втрати вологи. 

Зарубіжне традиційне виробництво сирокопчених виробів, так званих повільно 

ферментованих ковбас, в свою чергу, попадає в групу ризику з безпечності. Оскільки, під час 

тривалого дозрівання підвищується концентрація солі, що стримує розвиток молочнокислої 

мікрофлори й сприяє росту стафілококів. 

Критичною точкою в зарубіжній технології ферментованих ковбас є можливість 

утворення стафілококового ентеротоксину на стадії ферментації. При цьому в готовому 

продукті життєздатних стафілококів може уже не бути, оскільки S.aureus відмирає при 

низьких значеннях активності води і рН. 

Температура дозрівання, швидкість зниження рН, антагоністична активність 

стартових культур є критичними показниками на етапі ферментації сирокопчених ковбас. 

Контамінація м’яса золотистим стафілококом можлива при забої і первинній переробці 

тварин з внутрішніми абсцесами, хворих клінічними і субклінічними формами маститу. 
Відмінною особливістю сучасного виробництва сирокопчених ковбас є 

інтенсифікація технологічних процесів і стабілізація якості готових продуктів. У розробці 

нових технологій цих виробів широко використовують харчові добавки і бактеріальні 

культури, а також удосконалюються процеси дозрівання і сушки. 
Готовність і безпечність сирокопчених ковбас досягається завдяки фізико-хімічним, 

біохімічним і мікробіологічним процесам у фарші, які проходять під впливом власних тканинних 

ферментів м’яса і ферментів стартових мікроорганізмів. Тривалість технологічного циклу 

виробництва таких ковбас за прискореними технологіями складає 20 – 25 діб. 

Значно скоротити тривалість виробництва сирокопчених виробів з використанням 

сучасних прийомів досить складно, оскільки найбільш тривалим технологічним етапом є 

процес сушіння, який залежить від розмірів ковбасного батону. 

Розроблена прискорена технологія сирокопчених ковбас, що відрізняється від діючих 

технологій тим, що сушку здійснюють не цілих батонів ковбас, а нарізаних у підмороженому 

стані скибочок товщиною 2 мм. Промислова апробація показала, що сирокопчені ковбаси, 

вироблені згідно запропонованої технології та упаковані у вакуумі, за органолептичними 

показниками не відрізняються від продуктів, виготовлених за діючою технологією. 
При вивченні кінетики дозрівання-сушки шматочків сирокопчених ковбас було 

встановлено, що швидкість їх сушки залежить від ступеня подрібнення сировини і товщини 

нарізки. Швидкість сушки ковбасних виробів, нарізаних на тонкі скибочки, зростає більш 

ніж у два рази. Науковцями показано, що скорочення тривалості технологічного циклу з 30–

34 діб до 10–12 діб і процесу сушки дозволяє виробляти сирокопчені ковбаси, які 

відповідають усім вимогам якості і безпечності. Сушка сирокопчених ковбас, нарізаних на 

скибочки товщиною 2 мм, поліпшує кольорові характеристики готових продуктів за рахунок 

інтенсивного розвитку молочнокислих мікроорганізмів, що сприяють направленому 

розвитку реакції нітрозування. За показниками безпечності дослідні ковбаси відповідали 

вимогам, що до даних продуктів. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ 

 

Україна має досить потужну транспортну систему, що спроможна виконувати 

значний обсяг міжнародних перевезень. Проте останнім часом спостерігається поступове 

зменшення ефективності її діяльності, що відображається, зокрема у зменшенні обсягів 

міжнародних перевезень вантажів та пасажирів. Причин такого стану багато, тому є велика 

потреба в наукових дослідженнях основних недоліків в управлінні міжнародними 

перевезеннями та визначенні заходів з підвищення його ефективності. 

Транспортна система України включає понад близько 170 тис. км автомобільних 

доріг. У довоєнний час щодоби вітчизняною транспортною системою перевозилось близько 

2,2 млн. т вантажів [1, с. 48]. Ця потужна система є невід’ємною складовою міжнародної 

транспортної системи, її роль у здійсненні міжнародних перевезень важко переоцінити. 

Основними напрямками міжнародної інтеграції в транспортній галузі є інтеграція в 

європейську транспортну систему; розвиток загального транспортного простору з країнами 

СНД; участь у міжнародних транспортних проектах і програмах [2, с. 93]. Значну частку 

загального обсягу вантажних перевезень становить транзит, що зумовлено вигідним 

геополітичним розташуванням нашої держави, активним розвитком на її території 

міжнародних транспортних коридорів (МТК), наявністю в Україні потужностей з переробки 

транзитних вантажів у МТП і для доставки трубопровідним транспортом транзиту 

вуглеводневої сировини з РФ до європейських країн і Туреччини, поступовим поліпшенням 

стану вітчизняних автомобільних доріг, відродженням української авіаційної галузі [1, с. 

48]. Проте наразі потужності української транспортної системи для транзитних перевезень 

використовуються недостатньо. 

Основні причини, що стримують розвиток транзиту вантажів в Україні, полягають в 

невлаштованості системи контролю на кордоні, високій вартості послуг митних брокерів, 

контрольних служб і транспортних терміналів, численних бюрократичних перешкодах під 

час оформлення транзитних перевезень, недостатній швидкості доставки вантажів. 

Розвиток експорту транспортних послуг, використання транзитного потенціалу 

України є не менш важливою компонентою її національного продукту, ніж експорт товарів. 

Основним напрямом удосконалення технологій міжнародних транспортних перевезень є 

інтеграція виробничих і транспортних процесів на принципах транспортної логістики. 

Найістотнішими перешкодами щодо удосконалення управління міжнародними 

перевезеннями є особливості ринків і конкуренції; фінансові перешкоди; канали розподілу. 

Глобальний логістичний менеджмент має забезпечити збалансованість між витратами на 

подолання цих перешкод та потенційними вигодами від розвитку міжнародних перевезень. 

Організація системи комплексного транспортно-експедиційного обслуговування, 

заснованої на термінальних технологіях і логістичних принципах, є методологічною 

основою і практичною базою для формування регіональних логістичних транспортно-

розподільних систем, основними системоутворюваними елементами яких є термінальні 

комплекси й логістичні транспортно-розподільні центри. Упровадження логістичного 

підходу забезпечує прискорення руху матеріальних потоків та їх безперервність, зниження 

витрат на просування продукції від місць виробництва до місць споживання на 30-40%, 

розвиток контейнерних і контрейлерних перевезень у мультимодальних сполученнях, 

забезпечення логістичного сервісу на рівні міжнародних стандартів. У результаті зростатиме 
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конкурентоспроможність національного транспортного комплексу, обсяги експорту 

транспортних послуг, ефективність використання транзитного потенціалу України. 

Наразі Українські автоперевізники мають недостатньо конкурентоспроможний 

рухомий склад на ринку міжнародних автомобільних перевезень, що значно зменшує 

перспективи їх успішної роботи на даному ринку. Конкурентоспроможність 

автотранспортних підприємств на ринку міжнародних перевезень залежить від дуже 

багатьох чинників. Проте серед них є ряд якісних чинників, що не потребують значних 

матеріальних, фінансових та інших видів ресурсів. До них належать обсяг вантажних 

відсіків автомобілів; рівень підготовки водіїв; виконання вимог конвенції ЄУТР щодо 

організації праці та відпочинку водіїв; технічний стан й зовнішній вигляд рухомого складу; 

рівень менеджменту перевезень; відсутність ДТП та порушень митного законодавства; 

дотримання термінів доставки вантажу тощо. Заходи щодо врахування цих чинників 

дозволять досить швидко збільшити конкурентоспроможність автотранспортних 

підприємств. 

Особливо слід відзначити необхідність використання карнетів ATA в міжнародних 

автоперевезеннях. Карнет АТА є уніфікованим міжнародним митним документом, 

прийнятим відповідно Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 26 червня 1990 р.). 

Основні переваги адаптації міжнародних норм щодо використання карнетів АТА в Україні: 

застосовування скороченої процедури тимчасового імпорту; обмеження до мінімуму 

кількості документів з виконання формальностей для тимчасового ввезення товарів; 

відсутність грошової застави або страховки в рахунок можливого мита. Це вигідно усім 

учасникам міжнародних перевезень вантажів. 

Нині в окремих портах України здійснюється модернізація транспортної 

інфраструктури, переважно за рахунок власних коштів та окремих інвестиційних проектів. 

Ці заходи мають позитивні наслідки, проте носять епізодичний, фрагментарний характер. 

Заходи щодо підвищення конкурентноздатності міжнародних транзитних перевезень 

спрямовані не на запобігання негативним тенденціям, а на ліквідацію негативних наслідків. 

Натомість, стратегія держави у цій сфері має носити упереджувальний, а не адаптивний 

характер. 

Важливим для України є її спроможність виконувати транзитні перевезення, що 

зумовлено її географічним положенням. Відтак через її територію проходять важливі МТК, 

що пов’язують Європу та Азію. Наразі є багато чинників, що негативно впливають на 

транспортну систему України, наслідком чого стає поступове зменшення обсягів 

міжнародних перевезень через Україну. Серед цих чинників є застарілий рухомий склад 

практично усіх видів транспорту, неефективна транспортна технологія, особливо в галузі 

інтермодальних перевезень, недоліки в управлінні процесом перевезень, неефективна 

система державного регулювання транспорту тощо. Отже, транспортна система України 

потребує негайного та всеохоплюючого реформування на засадах ринкової економіки та 

науково-технічного прогресу. 

Перспективи удосконалення управління міжнародними перевезеннями в усіх 

основних галузях транспортної системи України полягають, передусім, у широкому 

впровадженні логістичного підходу та принципів глобальної логістики в управління 

перевезеннями. Важливими напрямками реформування є також реструктуризація 

підприємств, зміна форм власності, широке впровадження наукових методів управління, 

розвиток інформаційних систем, докорінне реформування управління інвестиційними 

процесами, посилення координації та взаємодії різних видів транспорту, удосконалення 

нормативно-правової бази, що регулює процес міжнародних перевезень. 
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ЗБАГАЧЕННЯ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ ФРУКТОВО-ЯГІДНОЮ  

ТА ОВОЧЕВОЮ СИРОВИНОЮ 

 
Макаронні вироби вважаються одними із продуктів харчування першої необхідності, які 

користуються стабільним попитом серед населення України. Вони мають досить простий хімічний 

склад, високу поживну цінність та засвоюваність, довгий термін зберігання, безпечні у 

споживанні, при цьому застосовують різноманітні способи їх приготування та досить економічні. 

Важливою особливістю макаронних виробів, що в подальшому вплинула на повсюдне 

розповсюдження їх у всьому світі, є здатність входити в раціон і поєднуватись з кулінарними 

традиціями різних народів, навіть тих, які суттєво відрізняються один від одних, що в черговий раз 

підтверджує унікальні властивості цих продуктів.  

Український ринок макаронної продукції в останнє десятиліття перетерпів суттєві зміни, а 

саме став більш насиченим та здатним задовольняти навіть найбільш вишуканий смак споживачів. 

Але все ж таки недоліком макаронних виробів з точки зору біологічної цінності переважно є 

використання для їх виробництва пшеничного борошна, яке має дефіцит важливих амінокислот, 

мінеральних речовин, вітамінів і харчових волокон. 

З постійним розвитком інноваційних технологій все більше виготовляються макаронні 

вироби з використанням функціональних інгредієнтів, попит на які з кожним роком зростає. 

В сучасних умовах споживачі дають перевагу макаронним виробам із твердих сортів 

пшениці, а також із збагаченням макаронів нетрадиційною сировиною із зернових і бобових 

культур та продуктів переробки фруктово-ягідної та овочевої сировини. 

Вже давно відомі макаронні вироби з додаванням моркви, селери, буряка столового, 

шпинату тощо. Сьогодні науковці всього світу працюють над розробкою функціональних 

макаронних виробів, у рецептури яких вводять різну фруктово-овочеву сировину.  

Вченими Бразилії розроблено макаронні вироби з використанням паростків амаранту, 

люцерни, броколі, редиски, квасолі та конюшини, замінивши при цьому в рецептурах 10% 

борошна пшеничного. Завдяки цим добавкам забезпечується підвищений вміст мінеральних 

речовин та клітковини у готових виробах, але при цьому зростає час приготування макаронів [1]. 

Порошок топінамбуру також рекомендують вводити у макаронні вироби як джерело 

інуліну, пектинових речовин, клітковини, вітамінів В1, В2, РР і С, а також заліза, магнію, кальцію, 

калію, натрію, фосфору і інших цінних компонентів. 

З метою підвищення біологічної цінності та зниження глікемічного індексу макаронних 

виробів запропоновано використання овочевих пюре з броколі, шпинату і червонокачанної 

капусти. В результаті досліджень виявлено, що додавання у макаронне тісто овочевих 

компонентів позитивно вплинули на харчову і енергетичну цінність готового продукту. Крім 

цього, розроблено рецептури макаронних виробів з додаванням цільнозернового борошна із 

полби, борошна гречаного та порошків з броколі та селери, а також з додатковим внесенням соєвої 

клітковини. Ці добавки дозволяють збагатити макаронну продукцію білком, клітковиною, 

вітамінами та мінеральними речовинами. 

В результаті досліджень встановлено, що збагачення макаронних виробів гарбузовим пюре 

і насінням льону дозволяє отримати макаронну продукцію з високим коефіцієнтом харчової 

ефективності, що забезпечує задоволення добової потреби у залізі, магнії, фосфорі і інших 
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нутрієнтах більше, ніж на 15%. Розроблена продукція може бути рекомендована для 

систематичного включення у раціони з метою поліпшення нутрієнтного профілю і профілактики 

захворювань. Доведено доцільність введення порошків з пастернаку та гарбуза у рецептуру 

макаронних виробів. Виявлено, що додавання овочевих порошків сприяє поліпшенню 

технологічних характеристик, полегшуючи при цьому процес виробництва макаронних виробів. 

Науковцями запропоновано введення СО2-екстрактів насіння овочевих культур у 

рецептури макаронних виробів, що сприяє поліпшенню їх органолептичних показників. Так, при 

додаванні СО2-екстрактів насіння моркви готова продукція набуває легкого морквяного аромату. 

Сумісне використання СО2-екстрактів насіння коріандру, кропу, кмину, селери і натурального 

барвника хлорофіліну дозволяє отримати макарони з натуральним ароматом прянощів, 

забарвлених у світло-зелений колір. Внесення СО2-екстрактів із насіння духмяного і чорного 

гіркого перцю сприяє отриманню виробів з вираженим “перцевим” ароматом. 

За рахунок заміни пшеничного борошна у рецептурах макаронних виробів на нетрадиційну 

фруктово-овочеву сировину поліпшується їх хімічний склад, а отже, підвищується харчова, 

біологічна цінність і функціональні властивості готових виробів. 

За кордоном розроблено макаронні вироби на основі борошна таро із додаванням 

модифікованих крохмалів (бананового і картопляного) та гідроколоїду ксантанова камедь 

(0,5%). Таро є тропічним коренеплодом із Південно-Східної Азії, у склад якого входять 

дрібні гранули крохмалю та не викликає алергії. Бульби таро мають значний вміст 

вуглеводів, мінеральних сполук і клітковини, проте низький вміст білків та жирів. У 

результаті експериментальних досліджень встановлено, що збільшення вмісту крохмалю 

бананового у рецептурі макаронних виробів на основі борошна таро сприяє подовженню  

часу приготування даних макаронів, а додавання модифікованого картопляного крохмалю 

викликає збільшення вмісту сирої клітковини. Додавання ксантанової камеді до рецептур 

макаронних виробів із борошна таро призводить до збільшення часу приготування, 

зменшення втрат при варінні та підвищення вмісту сирої клітковини [2]. 

При виготовленні пасти тальятелла  використано борошна із зелених бананів (м’якоть та 

шкурку), в склад яких входить клітковина, мінеральні та фенольні сполуки у більших кількостях 

порівняно з традиційним пшеничним борошном [3].  

Для збагачення макаронних виробів технологи при замісі тіста, частину води замінили 

на обліпиховий сік, а також додатково додали порошок з ягід обліпихи. При цьому 

співвідношення порошку та обліпихового соку в суміші становить 1:6. Крім цього, ними 

запропоновано при замішуванні макаронного тіста використання білково-ліпідного пюре із 

ягід обліпихи разом із соком у співвідношенні 1:8. Впроваджені макаронні вироби із 

обліпиховою сировиною характеризувались підвищеним вмістом жиру, пектину, вітамінів 

групи В, Е, Р, К та  аскорбінової кислоти [4]. 

Завдяки використанню нетрадиційної фруктово-овочевої сировини для макаронного 

виробництва не тільки розширюється їх асортимент, але й збагачується продукція із 

пшеничного борошна харчовими волокнами, вітамінами, мінеральними та іншими біологічно 

активними сполуками, знижується їх калорійність і глікемічний індекс, поліпшуються 

органолептичні показники. 
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УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ  

КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Підприємницька діяльність – це один із найважливіших способів підвищення 

ефективності суспільного виробництва і добробуту народу України. Підприємництво – це 

діяльність, яка здійснюється на власний ризик з метою отримання прибутку. 

Підприємництво є необхідною визначальною рисою ринку. Якщо немає підприємців, то 

немає й ринку, і навпаки. У підприємницькій діяльності використовуються різні засоби, види 

і форми комунікації. Завдання полягає в тому, щоб насамперед вміло використати 

різноманітні види комунікації [3]. При формуванні системи комунікацій особливу увагу 

необхідно звернути на канали зв’язку, тобто засоби, за допомогою яких буде передаватись 

інформація [1]. 

 Підприємництво є складною системою із сукупністю механізмів та взаємозв’язків і є 

елементом інших, складніших систем. Кожен елемент названих систем чинить вплив на 

діяльність підприємства, і є важливим для налагодження зв’язку як між підсистемами в 

середині фірми, так і між фірмою та зовнішнім середовищем. Під цим зв’язком розуміється 

взаємний обмін інформацією для вирішення певних проблем, для досягнення мети, цілей, 

тобто комунікації.  

Комунікаційний процес дає змогу зрозуміти суть процесу обміну інформацією. Це 

обмін інформацією між двома або більшою кількістю людей. У процесі обміну інформацією 

можна виділити такі базові елементи: відправник, кодування, повідомлення, канали передачі, 

декодування, приймач, відгук, зворотній зв’язок.  

Дуже важливим для підприємства є вміння правильно виокремлювати комунікації в 

середині, тобто між його структурними підрозділами, працівниками тощо та комунікації, що 

спрямовані назовні, тобто комунікації організації із зовнішнім середовищем. При цьому 

інколи виділяють ще третій напрямок комунікацій, так звані корпоративні комунікації, що 

забезпечують обмін інформації між структурними підрозділами організації, які 

територіально відокремлені між собою (наприклад, між філіями чи дочірніми 

підприємствами). 

Розглянувши ці аспекти, можна сказати, що головною задачею підприємницької 

діяльності є – формування трьох підсистем комунікацій: внутрішньої (локальної), 

корпоративної та зовнішньої. У сукупності ці три підсистеми становитимуть глобальну 

систему комунікацій на підприємстві [2]. В підприємницькій діяльності використовують 

комунікації пов’язані з господарською діяльністю – зовнішні: внутрішнє середовище 

підприємництва (постачальники, підприємство, конкуренти, покупці, посередники); 

зовнішнє середовище підприємництва (економічний стан держави, законодавча база, 

міжнародне положення) та внутрішні.  

Кожна підприємницька структура досить тісно залежить і взаємодіє з зовнішнім 

середовищем. Тобто, перш, ніж впроваджувати будь-які заходи, підприємство повинно 

провести дослідження, для того, щоб виявити потреби споживачів. Важливим на 

підприємстві є правильна реалізація підприємницьких комунікацій тому, що вони 

допомагають покупцеві у виборі товару фірми, дають змогу надавати інформацію про 

переваги, недоліки продукції, що пропонується.  

Правильний вибір комунікацій забезпечує підприємству проведення успішної 

комунікативної політики, що дає підприємству економічний розвиток. Успіх комунікаційної 
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політики багато в чому залежить від правильного вибору засобів комунікації, що робить цю 

політику успішною. Серед таких виокремлюють рекламу, стимулювання збуту, 

персональний продаж, суспільні зв’язки, пропаганду та інше.  

Важливим для підприємницької діяльності є такі засоби комунікаційних звʼязків, як 

виставки і ярмарки. Участь підприємства у виставці-ярмарку дає ще більші переваги: це 

економічно ефективний засіб просування товару як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках; товар на виставці можна показати в дії; створює сприятливі можливості для 

зустрічей з важливими людьми. Також, на ярмарках, компанія має змогу покращувати імідж 

свого товару і підприємства. Проте, цей засіб комунікації має ряд недоліків: ціна виставкової 

площі увесь час зростає.  

За останні роки все більшу підтримку отримує концепція співробітництва 

(взаємовідносин), де основним об’єктом є довгострокові відносини між підприємством та 

його контактними аудиторіями, насамперед, споживачами та з основними контактними 

аудиторіями: постачальниками, посередниками, кредитнофінансовими установами, ЗМІ, 

органами влади, споживачами. 

Внутрішні комунікації здійснюються із вищою інтенсивністю, оскільки 

комунікаціями підтримується життєдіяльність організації. Вони характеризуються 

різноманітністю, різною вагомістю, насиченістю та інформативністю. Вони можуть 

здійснюватися як на рівні особистостей, так і на рівні структурних підрозділів. В 

підприємницькій діяльності виникають деякі труднощі в комунікаційних процесах, що 

спричиняє негативний вплив на розвиток даного підприємства. Тому, необхідно дослідити 

детальніше це питання і знайти можливі рішення проблем в комунікаційних процесів на 

підприємстві. 

У внутрішній системі комунікацій все взаємопов’язано – вся інформація передається 

від технічного рівня до управлінського, а від управлінського – до інституційного і навпаки. 

Таким чином, вся інформація передається якомога точніше і на безперервній основі. 

Підприємство є ініціатором різних типів корпоративних взаємовідносин. При цьому на 

перших двох рівнях здійснюються бізнес-комунікації, а на третьому – комунікації зі 

споживачами. 

Дослідження командних комунікацій дозволили виділити дві групи мереж, різниця 

між якими полягає у ступені централізації надходження і поширення інформації:   

– централізовані мережі (вирішення проблем і прийняття рішень передбачає 

взаємодію з одним і тим же співробітником);  

– децентралізовані мережі (члени команди вільно спілкуються між собою, в 

однаковій мірі опрацьовують інформацію і приймають узгоджені рішення).  

Ці дві групи є досить ефективними, але централізовані мережі показують високу 

ефективність при вирішенні простих задач. А децентралізована мережа стосується всіх 

членів групи і проблема не буде вирішена доти, доки хтось один з групи не знайде 

правильний вихід із ситуації. Централізовані мережі добре розуміються в простих питання, а 

в складних – ні. А децентралізовані – навпаки. Обмін інформацією здійснюється як через 

особистий контакт, так і дистанційним чином – за допомогою таких технічних засобів як 

телефон та комп’ютер, що і є основою ефективного використання системи комунікаційних 

процесів в підприємницькій діяльності. 

Фактично сучасні комунікаційні технології максимально змінюють методи 

управління підприємством – місце роботи, вид діяльності, інтереси, коло партнерів. Доцільно 

виділити такі етапи масового впровадження принципово нових комунікаційних технологій, 

які спричинили якісні зміни у управлінні підприємств: мейнфрейми; персональні 

комп’ютери; Інтернет, спеціалізовані глобальні мережі; багатофункціональні глобальні 

соціальні мережі; хмарні обчислення та інтернет-сенсори. Доволі популярною для 

вітчизняного бізнесу, вважається технологія HANA (High Performance Analytic Appliance), 

яка дозволяє обробляти та аналізувати великі масиви інформації. Основні бізнес-рішення, які 

базуються на подібних технологіях, стають більш релевантними.  
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Бізнесовий світ нині змагається щодо впровадження 5G, п’ятого покоління мобільної 

мережі, змінюючи звичні управлінські технології і трансформуючи усталені бізнесмоделі. 

Основні рушійні сили розвитку 5G можуть бути згруповані в чотири блоки: нові моделі 

довіри, нові моделі служби доставки, розширений перелік загроз, і збільшення рівня 

конфіденційності. Загрози впровадження 5G: система “гарячих точок” доступу незручна для 

сільської місцевості, 5G потребує великих інвестицій, для 5G потрібен широкий спектр 

частот, запуск 5G вимагатиме модернізації усіх економічних та управлінських сфер 

підприємств.  

Мережі п’ятого покоління потребуватимуть принципово нову модель забезпечення 

інформаційної безпеки, адже вони матимуть вже значно розширений функціонал, оскільки 

будуть сконструйовані не лише для забезпечення потреб окремих людей та суспільства в 

цілому, а й для цілих індустрій (таких як фабрики, заводи, інтелектуальні системи, системи  

e-health тощо), вони набагато більше, ніж 4G, відіграватимуть роль в створенні принципово 

нового “електронного” бізнесу. При цьому повний спектр систем безпеки, недоторканності 

приватного життя і стійкості буде проблемою, яка охоплює далеко не виключно технології 

5G, а й весь майбутній “електронний” бізнес.  

Нове середовище управління підприємством характеризується такими рисами: 

 посиленням і урізноманітненням взаємозв’язків між підприємствами та їх 

партнерами і споживачами; 

 глобальністю організаційних комунікацій; 

 невідчутністю інформаційної складової, незважаючи на зростання її вагомості. 

Таким чином, основою успіху для ефективного функціонування підприємства, його 

виходу на новий рівень, необхідним є розроблення і впровадження системи комунікацій, яка 

б включала в себе взаємопов’язані підсистеми: внутрішню і зовнішню. Внутрішня система 

комунікацій покликана забезпечити якісну роботу підприємства з середини, налагодити 

дієвий взаємозв’язок між відділами і структурними підрозділами, удосконалити управління 

на всіх рівнях. Також, підприємству варто приділити велику увагу системі зовнішніх 

комунікацій, що стосується налагодження зв’язків та інформаційного обміну між 

підприємством та зовнішнім середовищем: органами державної та регіональної влади, 

міжнародними організаціями, споживачами, громадськістю, постачальниками, 

посередниками та інколи навіть з конкурентами (у випадку доцільності горизонтального 

злиття). Також, одним із факторів успіху в комунікаційній політиці підприємств є 

використання системи комунікацій, що створить можливості підвищення ефективності 

комунікативної політики підприємства. Важливим фактором для ефективної передачі 

інформації – є максимальне подолання комунікаційних бар’єрів. 

Одним з найбільш перспективних інструментів для бізнесу сьогодні є хостингові та 

“хмарні” технології. Дані новації дозволяють економити фінанси за рахунок скорочення 

капітальних інвестицій. Це особливо актуально в наш час, тому що в останні роки все більше 

вітчизняних підприємств намагаються мінімізувати інвестиції в розвиток своєї 

інфраструктури. І хоча “хмарні” технології поки що використовують лише 25% вітчизняних 

підприємств, проте багато з них планують перейти на цю технологію або вивчають її 

переваги.  
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І БІЗНЕС-

ПРАКТИК В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ 

 

Цифрові технології дають можливість по-новому поглянути на ресурсний потенціал 

економічної діяльності. Від успішного застосування цифрових технологій залежить 

сьогодення та майбутнє будь-якого економічного субʼєкта, рівень його 

конкурентоспроможності та адаптивності, ефективності та синергії. 

Серед актуальних тенденцій цифрові технології набувають першорядного значення для 

розвитку держави і суспільства, оскільки ефективне їх використання є запорукою успіху 

багатьох галузей. В Україні проблема її впровадження цифрових технологій перебуває у зоні 

постійної уваги як із боку органів структурі державної влади, так і різних економічних субʼєктів. 

Багато вітчизняних експертів вважають, що для досягнення більш високого рівня 

розвитку економіки, держава має активно стимулювати компанії, які використовують і 

розробляють цифрові технології, а також мотивувати інші компанії на використання 

мобільних технологій, бізнес-аналітику, цифрові платіжні системи та ін. 

Однією з найважливіших завдань державної політики України є перехід економіки на 

цифровий шлях розвитку. Потрібна її модернізація, оскільки тільки так можна сформувати 

сталий розвиток економіки та досягти рівня країн Європейського Союзу. 

Крім того необхідно позначити головну мету цифрової економіки, а саме - повсюдна 

автоматизація всіх здійснюваних виробничо-економічних процесів, становлення та зростання 

ринку індивідуального виробництва та споживання, кумулятивне підвищення ефективності 

всіх суб’єктів господарювання, активізація обміну знаннями та інформацією, збільшення 

частки робочих місць у високотехнологічних галузях. 

Цифрова економіка значно впливає на трансформацію бізнес-процесів і створення 

нових цифрових підприємств. Більш того, цифрова економіка відкриває великі можливості 

для малого та середнього бізнесу. Певні зрушення у світовій економіці у поєднанні з 

технологічними змінами необоротно видозмінюють глобальний ринок. Ця перебудова 

повністю перевертає традиційне мислення з фундаментальних питань, таких як [1]: 

 збільшення зростання прибутку; 

 задоволення потреб клієнтів; 

 вихід ринку. 

Економічне зростання і технології  це різні речі, але при цьому нерозривно пов’язані. 

У просунутому стані посилюється прагнення інвесторів до вищих ставок прибутковості, а 

також потреба в економії витрат та максимальної інноваційності. Компанії, незалежно від 

свого місцезнаходження, прагнуть взаємодіяти на цифровому ринку, що створює особливе 

коло, яке просуває цифровий ринок як у країнах з ринковою економікою, що формується, так 

і в країнах з розвиненою економікою.  

На даний момент виділяють чотири ключові технології, які забезпечують підтримку 

цифрової економіки: мобільні технології, хмара обчислення, бізнес-аналітика та соціальні 

медіа (рис. 1) [2]. Пʼятдесят сім відсотків керівників стверджують, що мобільні технології 

матимуть певні переваги: 

 по-перше, мобільний телефон передбачає цінний канал, особливо на ринках, що 

розвиваються; 
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 по-друге, смартфони  це єдині пристрої, які постійно збільшують частку 

відвідувань від усіх заходів на сайт.  

 
 

Рис. 1. Вплив ключових технологій на економіку підприємств 

 

В даний час, у світі налічується понад 4,92 млрд мобільних користувачів і очікується, 

що частка всесвітнього мобільного трафіку збільшиться майже в 3 рази на період з 2018 по 

2022 рр. 

Після мобільних технологій найбільшу ефективність забезпечує бізнес-аналітика 

(37%). Можливість зібрати великий обсяг даних за короткий час і представити їх візуально, 

дозволяє компаніям більш точно визначати правильні рішення і швидше досягати 

поставлених цілей. Аналітика зміцнює корпоративну культуру та підвищує ефективність 

командної роботи. Бізнес-аналітика зараз лежить в основі багатьох аспектів бізнес-операцій. 

Щоб досягти успіху на цифровому ринку, де швидкість виходу має вирішальне значення, 

компанії повинні максимально наблизитися до роботи в режимі реального часу. Також дуже 

важливо швидко інформувати учасників процесу про прийняття рішень та нові події. 

У свою чергу, хмарні обчислення (36%) дають керівникам можливість гнучкого 

реагування на ринкові умови, збільшують швидкість використання інформації. Робота хмари 

ґрунтується на принципі самообслуговування. Клієнт сам вирішує, скільки ресурсів і коли 

вони знадобляться. При цьому не потрібно звʼязуватися з менеджерами по телефону, 

електронній пошті або іншим каналам звʼязку. Цей принцип передбачений для компаній, які 

часто стикаються з нерегулярним навантаженням на свої мережі. У цілому нині, 

передбачається активне підвищення ефективності підприємств завдяки використанню 

хмарних обчислень. 

Існує безперечна різниця в тому, як ці технології використовуються в передових та 

країнах. У той час як більшість інновацій незначно підвищують рівень життя та послуг у 

країнах з розвиненою економікою, у країнах з ринком, що формується, вони значно можуть 

вплинути на його стан і розвиток. 

Застосування цифрових технологій розвиненими країнами свідчить, що цифровізація 

може сприяти економічному розвитку країни шляхом підвищення продуктивності, 

кваліфікації праці, підвищення конкурентоспроможності та автоматизації інформації. У 

сучасній економіці компанії, що застосовують цифрові технології, можуть лідирувати на 

світових ринках і сприяти наявності конкуренції за ринки, тому що головною їх перевагою є 

володіння унікальними цифровими технологіями або платформою, а не будь-яким базовим 

аспектом. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ М’ЯСА ІНДИЧКИ МЕХАНІЧНОГО ОБВАЛЮВАННЯ ДЛЯ 

ВИГОТОВЛЕННЯ М’ЯСНИХ ХЛІБІВ 

Розробляючи нові рецептури складних продуктів харчування, слід розглядати сучасні 

світові напрямки “Clean Label”, “Functional foods development”, “Organic” та інші, основним 

пріоритетом яких є мінімізація синтетичних добавок та інгредієнтів, та найвища результативність 

застосування сировини. У цьому вагомого значення набуває спецтехнологія комплексної 

переробки доступної вітчизняної сировини, використання якої дозволить зменшити зв’язок з 

кон’юнктурою зовнішнього ринку, найбільш ефективно використовувати вторинну і малоцінну 

сировину, знизити собівартість і підвищити продуктивність виробництва м’ясопродуктів.  

М’ясо птиці в останні кілька років стало одним з особливо затребуваних видів сировини 

для підприємств м’ясної промисловості. Проте при переробці птиці виділяють високосортні 

частини тушок, які застосовуються для копчення, запікання або реалізації в охолодженому стані. 

При цьому накопичується сировина зі значно меншою наявністю м’язової тканини, яку краще 

застосовувати для механічного обвалення. У м’ясі птиці механічного обвалення (МПМО) високої 

якості вміст м’язової тканини може досягати 65-68 %. У разі низької якості початкової сировини 

кількість м’язової тканини часто не перевищує 10-12 % . 

У зв’язку зі збільшенням обсягів використання МПМО у м’ясних продуктах 

актуальне питання його функціональних властивостей. Основна частина МПМО 

застосовується у виробництві емульгованих продуктів харчування, насамперед варених 

ковбас. У літературних джерелах є свідченням, що найкращі емульгуючі та водомісткі 

властивості мають фаршеві системи, до яких входить МПМО та м’ясо птиці ручного. 

обвалювання. На нашу думку оптимальний вміст МПМО в рецептурах становить 25-30 %. 

Це підтверджується і в літературних джерелах.  

Досить важливими для споживача є органолептичні показники. Колір м’яса зумовлюється 

наявністю міо- та гемоглобіну. Під час взаємодії гемоглобіну з киснем утворюється 

оксигемоглобін, що надає м’ясу яскраво-червоного відтінку, а під час розпаду гемоглобін 

переходить у карбоксигемоглобін, тому м’ясо набуває темно-червоного кольору. Тривалий 

контакт міоглобіну з киснем надає м’ясу коричневого кольору. Частково на колір м’яса птиці 

впливають такі фактори: вид, вік, стать, порода, тип годівлі, тривалість та умови зберігання м’яса, 

глибина процесів дозрівання та величина рН. Світло-червоний колір є показником хорошого 

знекровлення тушки. Поява зеленкуватого забарвлення — наслідок реакції міоглобіну і 

сірководню, який утворюється в результаті розкладання мікрофлорою сірковмісних сполук. 

Смак і запах – основні показники якості м’яса, які формуються завдяки певному 

співвідношенню екстрактивних речовин, що легко окислюються, не стійкі до високих 

температур та різко змінюють свої властивості. На смак і запах впливають вік, стать і 

співвідношення тканин у м’ясі. 

У той самий час підтверджено, що емульгуючі властивості МПМО знижуються зі 

збільшенням у початковій сировині включень шкіри. Як відомо, МПМО має збільшений показник 

рН у порівнянні з іншими видами м’ясної сировини, що також позитивно впливає на емульгуючі 

властивості та стабільність емульсії фаршів.  

Механічне обвалювання м’яса птиці впливає на колір м’ясної маси після сепарування. У 

процесі сепарування в м’ясо потрапляють гемові пігменти з кісткового мозку. В результаті чого їх 

кількість зростає в 2.5-3 рази в порівнянні з м’ясом ручного обвалювання. Як наслідок, у 

продуктах, що містять МПМО, можуть виникати недоліки кольороутворення. Продукти можуть 
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набувати відтінків від зеленого до темно-бурого кольору. Отже, це питання досить важливе і 

вимагає додаткового вивчення і рогляду. 

Метою наших досліджень було опрацювання можливості використання МПМО у 

спецтехнології комбінованих виробів, а саме м’ясомісткого хліба. Відповідно до мети було 

поставлене наступне завдання:: розробити рецептуру м’ясного хліба з часткою МПМО в 

комбінованій фаршевій системі. 

Об’єктом досліджень було МПМО індиче, виготовлене відповідно до ДСТУ 46.070-200. 

В якості рецептурного аналогу вибрали м’ясний хліб “Чайний” (ДСТУ 4436:2005). 

Запропонована варіант в табл.1 

Таблиця 1 

  Рецептура м’ясного хліба “Лагідний” 
Інгредієнти Контроль (аналог) М’ясний хліб “Лагідний” 

Яловичина 2 сорту 70  

Свинина напівжирн 20  

М’ясо качки  35 

Серце свиняче  20 

МПМО індиче  28 

Шпик боковий 8 10 

Борошно пшеничне 2 2 

XB Fiber  2 

Меланж  3 

Сіль кухонна 1,5 1,5 

Нітрит натрію 0,0075 0,0075 

Чорний перець мелений 0,1 0,1 

Цукор 0,1 0,1 

Коріандр мелений 0,05 0,05 

Часник свіжи 0,2 0,2 

Комбінування м’яса качки з МПМО індичим та свинячого серця в наведених 

співвідношеннях у складі фаршевих систем м’ясомістких хлібів дозволяє поліпшити харчову 

цінність продукту та його якісні показники.  

Підтверджується можливість комбінування відносно дешевої сировини для 

підвищення харчової цінності м’ясомістких виробів, а саме хлібів. Масова частка білку у 

дослідному зразку збільшилась на 5,97–8,68 % і була в межах 16,86– 17,04 %. В середньому 

на 4,98% зменшився вміст жиру, продукт став менш калорійним порівняно з аналогом на 

15,98–16,76%.  

Розроблена рецептура модельного фаршу вирізняється вищим показником ВУЗ, 

вмістом зв’язаної вологи та кращими показниками пластичності. Це впливає на вихід 

готових виробів, який становив 118,3 –  119,4 % від маси сировини, тимчасом як у 

контрольному зразку цей показник був нижчим на 3,51–6,97 %. 
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ЛЮМІНЕСЦЕНТНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

На сьогодні відомо багато хімічних методів оцінки хімічного складу та якості 

харчової сировини (олія, мʼясо, молоко, овочі та фрукти). Для кожного виду сировини 

використовуються ті чи інші вихідні реагенти, які не завжди легко доступні.  

Відомо, що багато органічних речових світяться (люмінесціюють) за опромінення їх 

ультрафіолетовим світлом. Аналізуючи спектри випромінювання (спектри люмінесценції) за 
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опромінення харчової сировини світлом певної довжини хвилі можна дати оцінку якості 

даної сировини. Така властивість дуже добре проявляється для жирів рослинного 

походження, що дає змогу досліджувати їх якість люмінесцентним методом. 

В дані роботі розглянуто методику спектрально-люмінесцентного дослідження олій 

рослинного походження. Зауважимо, що серед олій рослинного походження особливий місце 

посідає лляна олія. Окрім харчової цінності вона характеризується великим вмістом, 

найбільшим серед всіх рослинних олій, ліноленової та лінолевої поліненасичених жирних 

кислот, завдяки яким забезпечується функціональність та живучість клітини [1]. Однак 

поліненасичені лінолева та ліноленова жирні кислоти, попри свою біологічну активність, є 

дуже нестійкі і легко руйнуються під впливом навколишнього повітря, окислюються під 

впливом сонячного проміння, високих температур та за умови контакту з металами змінної 

валентності (Fe, Cu) [2, 3]. 

Дослідження якості олій рослинного походження є на сьогодні актуальною задачею у 

галузі харчових технологій, що має важливе значення у правильному та здоровому 

харчуванні людини. 

Блок схему установки для вимірювання спектрально-люмінесцентних параметрів олій 

наведено на рисунку 1. 
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Рис. 1. Блок-схема установки спектрально-люмінесцентного  

методу дослідження сировини 

Світло від водневої лампи спрямовується на монохроматор МДР-12, з якого 

монохроматичне світло певної довжини хвилі спрямовується на кювету з досліджуваною 

олією. Люмінесцентне свічення олії збирається лінзою і спрямовується в монохроматор 

МДР-2, який розкладає світло в спектр. З монохроматора МДР-2 світло спрямовується на 

реєстраційну систему, яка реєструючи інтенсивність свічення передає дані на комп’ютер для 

подальшого опрацювання. Одночасно з отриманням даних від реєстраційної системи 

комп’ютер керує монохроматорами які забезпечують вибір певних довжин хвиль.  

На рисунку 2 представлені спектри фотолюмінесценції зразків свіжовитиснутої олії, 

отриманої методом холодного пресування (крива 1) та олії, отриманої методом холодного 

пресування, але зістареної часом (термін зберігання > 3 років) (крива 2) за збудження світлом 

з λзбудж.= 280 нм. Спектри люмінесценції нормовані до однакової інтенсивності свічення. 

Зауважимо, що інтенсивність люмінесценції зістареної олії є у декілька разів нижчою, ніж 

інтенсивність люмінесценції свіжоотриманої олії. В обидвох випадках у спектрах 

фотолюмінесценції реєструється дублетна смуга з λmax1= 325 і λmax2= 335 нм.  
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Рис.2. Спектри фотолюмінесценції лляних олій різної передісторії  

у випадку збудження світлом 

з λзбудж = 280 нм (крива 1 – свіжовитиснута олія, крива 2 – зістарена олія (термін зберігання 3 

роки)) за умови доступу повітря у нещільно закриту тару) 

Отже, за динамікою поведінки спектрів люмінесценції олії за різних умов і терміну 

зберігання можна дати оцінку їхній якості. Дана методика дослідження якості харчової 

сировини не вимагає додаткових реагентів, тому має переваги над хімічним методом 

дослідження. 
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Найдавнішими безалкогольними газованими напоями є лимонади. Мода на них 

поширилася в кінці XIX століття. Готували цей чудовий прохолодний напій дуже просто: 

цедру лимона розтирали з цукром, змішували з лимонним соком, розводили гарячою водою і 

охолоджували [1]. 

Безалкогольні газовані напої – це питна вода, яка насичена СО2 (0,4…0,5% до маси 

напою), що має кислуватий смак, характеризуються свіжістю і добре втамовують спрагу. До 

складу газованої води також входить і мінеральна вода. 

Виробництво безалкогольних газованих напоїв - це відносно нова і молода галузь в 

порівнянні з іншими галузями виробництва харчових виробництв, що володіють 
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тисячолітньою історією. На відміну від більш традиційних технологій, заснованих на 

природних процесах бродіння та ферментації, що багато століть використовували ручну 

працю і найпростішими технічними пристосування, виробництво газованих напоїв виникло 

вже в епоху розвинених технологій [1]. 

Сьогодні масове виробництво газованих безалкогольних напоїв базується на сучасних 

технологіях, що відповідають рівню розвитку XXI століття. Їх особливістю є використання 

для виробництва харчових ароматизаторів, завдяки яким наші улюблені напої набувають 

яскравого, виразного і приємного смаку [1]. 

До категорії газованих належать безалкогольні напої, які містять вуглекислий газ, 

підсолоджувачі та консерванти. До них належать напої на основі коли, тоніки, лимонад і 

фруктові газовані напої [3]. 

Газовані безалкогольні напої в пляшках поділяються: на натуральній сировині, на 

синтетичних ароматизаторах, тонізуючі, вітамінізовані і для діабетиків. 

За призначенням вони поділяються на загальні та спеціальні. 

Напої загального призначення – це водні розчини купажованих сумішей, насичені 

діоксидом вуглецю, до їх складу входить цукровий сироп, фруктово-ягідні соки або морси, 

натуральні екстракти та концентровані соки плодів і ягід, екстракти та спиртові настої 

цитрусових і пряно-ароматичної та іншої сировини, харчові кислоти, барвники, 

ароматизатори (есенції та ароматні спирти) та консерванти.  

Низькокалорійні напої відносяться до спеціальних, в яких цукор замінений штучними 

підсолоджувачами – сахарином, ксилітом, сорбітом, аспартамом та натуральними - глюкозо-

фруктозними сиропами. Зокрема асортимент таких напоїв включає: “Вишневий на сорбіті”, 

“Апельсиновий на ксиліті”, “Лимонний на ксиліті”, “Цитрусовий на сорбіті”. На їх етикетках 

міститься інформація про цільове призначення для діабетиків.  

Також до них відносяться напої з наданою користю “АСІ” (з вітамінами Е, С, 

провітаміном А): апельсин-морква, ананас-морква, мультивітамін та інші. 

Заряд енергії людини забезпечують енергетичні напої, в склад яких входить кофеїн 

(“Берн”, “Ювента”), женьшень (“Актив”), зелений чай (“Релакс”), вітаміни (“Фітнес”) і 

мінерали (“Віталіті”). 

Найбільш часто вживаними безалкогольними напоями є газована вода, кола, пепсі, 

спрайт, фанта.  

Сучасна харчова промисловість України виготовляє безалкогольні газовані напої з 

вмістом від 4 до 12 вітамінів у кількості, яка дозволяє задовільнити добову потребу людини 

при споживанні 1 - 2 склянок [2]. 

Крім того в даний час вітчизняними виробниками в широкому асортименті 

виготовляються наступні безалкогольні газовані напої: 

- на зерновій сировині, що являють собою насичені діоксидом вуглецю розчини 

концентрату квасного сусла, сахарози, харчових кислот та інших ароматичних і смакових 

речовин;  

- шумування, до яких відносять хлібний квас, плодово-ягідні кваси; води штучно 

мінералізовані, що виготовляються із сумішей солей та насичені діоксидом вуглецю. 

Вживання безалкогольних напоїв, які містять функціональні поживні речовини, 

забезпечує організм людини необхідними речовинами та сприяє прискоренню перебігу 

біохімічних процесів у ньому [4].  

Такий позитивний вплив організму дає так званий запас енергії на випадок 

несприятливих умов навколишнього середовища, при надмірних фізичних навантаженнях 

або емоційних стресах.  

Асортимент функціональних напоїв у всьому світі дуже широкий, окремі його 

представники поступово набувають популярності і в нашій країні. 

В умовах сьогодення найкраще наразі розвивається виробництво так званих wellness 

drinks - оздоровчих напоїв; що забезпечують добре самопочуття та vital drinks – тонізуючі 

https://b2f.org.ua/aromatyzatory
https://b2f.org.ua/aromatyzatory
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напої, представників яких можна віднести до великої групи “функціональні води” – enhanced 

water. 

У світовій промисловості під терміном функціональна вода мають на увазі багато 

видів напоїв, а саме: 

- вітамінізована вода (vitamin water); 

- фруктова вода (fruit water); 

- структурована вода (structured water); 

- ароматизована вода (flavoured drink) 

Комплекс специфічних ароматичних рослинних речовин, при додаванні його до 

безалкогольного напою, є основою приємного аромату та одним із показників високої якості 

продукту.  

Однак лише органолептичною функцією рослинні компоненти напоїв не обмежуються, 

адже екстракти рослин, додані до функціональної води, дають змогу виробляти напої зі 

спеціальним призначенням - профілактичні, тонізуючі, заспокійливі, тощо [4]. 

Різноманітні газовані напої – це і щоденне пиття і неодмінний атрибут святкового 

столу. Вони популярні як серед дітей, так і серед дорослих та давно стали невід’ємною 

частиною нашого повсякденного життя і наших смакових звичок. 

Можна сказати, що в наш час індустрія безалкогольних напоїв розвивається найбільш 

динамічно, ніж будь коли. Постійно розширюється асортимент за рахунок напоїв, що 

виготовлені із концентратів і настоїв, пряно-ароматичної сировини, які володіють не тільки 

приємними смаковими властивостями, але й несуть у собі корисність для споживача [4]. 
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Високий рівень динаміки ринкового середовища, регулярний контроль і підвищення 

економічної ефективності є невід’ємною складовою діяльності кожного сучасного 

підприємства. Від уміння компанії оперативно адаптуватися до ситуації на ринку залежить 

рівень ефективності її діяльності, конкурентоспроможності продукції та, відповідно, 

фінансові результати.  

В періоди нестабільності важлива роль відводиться програмам антикризового 

управління, які запобігають збитковій роботі підприємств. Як наслідок, особливо 

актуальною стає потреба управління економічною ефективністю з метою її підвищення.  

Загалом ефективність – це інтегрована економічна категорія, що відображає зв’язки 

щодо економії сукупних витрат уречевленої та живої праці на отримання кінцевого 

позитивного результату. На рівні підприємства (мікрорівні) характеризує зв’язок між 

величиною одержаного результату та кількістю інвестованих або витрачених у виробництві 

http://erpub.chnpu.edu.ua/
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ресурсів. На практиці ефективність є комплексним показником бізнес-процесу, який 

характеризується такими властивостями, як результативність, ресурсоємність та 

оперативність [1, с. 12]. Відповідно підвищення ефективності можна досягти або шляхом 

використання меншої кількості ресурсів для одержання відповідного результату або за 

використання такої ж кількості ресурсів чи більшого випуску з відносно меншою кількістю 

ресурсів для створення більшого результату [2, с. 8].  

Концепція ефективності застосовується до підприємств будь-яких видів і масштабів 

діяльності, оскільки вона є універсальною. Слід зазначити, що діяльність суб’єкта 

господарювання також може бути спрямована як на одержання прибутку, так і на досягнення 

інших результатів, наприклад, одержання певного соціального результату (ефекту), а будь-

яка мета може оцінюватися з погляду ефективності її досягнення.  

Ефективність, як економічна категорія, має кілька різновидів, серед яких найбільш 

значущою визначається ефективність економічна. З погляду відомого українського 

економіста Мочерного С. В. економічна ефективність є досягненням найбільших результатів 

за найменших втрат живої та уречевленої праці [3, с. 119]. Савенко Н. В., своєю чергою, 

трактує її як результат виробничої діяльності, що виражається у вигляді співвідношення між 

підсумками господарської діяльності та витратами праці [4, с. 153]. Для Слюсаренко О. О. 

економічна ефективність є найважливішим показником результативності діяльності 

підприємства, який є зіставленням результатів цієї діяльності з витратами на її здійснення, а 

також визначається відношенням результатів до витрат [5, с. 45]. Підсумовуючи ці 

трактування, можна вважати економічну ефективність відносним показником, який 

характеризує одержання максимально можливих благ від застосування наявних ресурсів.  

Загалом економічна ефективність підприємства охоплює різні види ефективності, 

залежно від того, які ресурси, види та масштаби діяльності залучаються для її досягнення 

(табл. 1) [4, 6]. 

Таблиця 1 

Види економічної ефективності підприємства 
Вид економічної 

ефективності 
Визначення 

Ресурсна 

(технологічна) 

Ступінь інтенсивності використання ресурсів підприємства в контексті 

співвідношення між обсягами випуску різних видів продукції 

за певною технологією та розмірами витрачених ресурсів. 

Операційна 

Підвищення продуктивності завдяки прискоренню бізнес-процесів, економія 

питомих витрат завдяки оперативному контролю витрат, зниження втрат від 

ризиків шляхом оперативного перепланування на 1 грн. витрат без 

додаткових капітальних вкладень. 

Фінансова (кредитна) 

Скорочення розриву між фактичною та нормативною величиною власного 

капіталу за рахунок змін у структурі активів та пасивів на 1 грн. сумарних 

активів без додаткових капітальних вкладень. 

Інвестиційна 

Перевищення приведених надходжень грошових коштів над приведеними 

відтоками грошових коштів, отримане в результаті залучення додаткових 

інвестицій. 

Внутрішня 

Відображає власну оцінку одержаного ефекту від діяльності підприємства, 

його результативність на основі співвідношення ресурсів (витрат) і продукту 

(результату). 

Зовнішня 

Відображає структуру суспільних потреб, ступінь задоволення 

підприємством, рівень корисності зробленого продукту, частку підприємства 

на ринку готової продукції і його потенційні можливості. 

Для прийняття оптимальних і обґрунтованих рішень щодо підвищення економічної 

ефективності діяльності підприємства необхідно провести класифікацію факторів, які 

впливають на її динаміку. Найчастіше такі фактори поділяють на зовнішні та внутрішні.  

До зовнішніх факторів, котрі визначають рівень економічної ефективності, можна 

насамперед віднести цикли ділової активності та структурні зміни ринкового середовища 

(умови ведення бізнесу, рівень конкуренції, співвідношення секторів економіки, 
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демографічні та соціальні зміни). Також для підвищення економічної ефективності важливі 

ресурси, хоча їх роль часто недооцінюють. Найбільш значущими ресурсами, які надходять на 

підприємство зовні, є робоча сила, земля, сировина й енергоносії, а здатність країни 

виробляти, мобілізовувати й ефективно використовувати їх, є однією з найважливіших .  

У підвищенні ефективності діяльності підприємств важливу роль відіграє держава, 

яка суттєво впливає на бізнес через закони, нормативні акти чи інституційну практику. 

Також об’єктивно необхідною є ефективна діяльність самих державних структур. 

Внутрішні чинники можна умовно поділити на “тверді”, що піддаються вимірюванню та 

мають певні фізичні характеристики, а також “м’які”. До перших відносять технології, обладнання 

й устаткування, матеріали, готову продукцію. Кожне підприємство мусить регулярно 

контролювати процеси впливу внутрішніх чинників шляхом розробки стратегії підвищення 

ефективності діяльності, а також враховувати вплив на неї зовнішніх факторів [7, с. 175]. 

Для детального аналізу економічної ефективності на підприємстві можна 

використовувати систему показників рентабельності, фондовіддачі і фондоємності, 

матеріалоємності і матеріаловіддачі, продуктивності, оборотності капіталу тощо. Ці 

показники не лише дають змогу оцінити, наскільки ефективно підприємство функціонує, але 

й виявити резерви підвищення його ефективності. 

Крім стимулювання поточної діяльності визначення рівня і показників ефективності 

дозволяє встановити реалістичні цілі та контрольні точки для аналізу процесів розвитку 

підприємства, які можуть вказувати на “вузькі місця” та шляхи досягнення бажаних результатів.  

Підвищити рівень економічної ефективності діяльності підприємства можна шляхом 

запровадження ефективної системи управління на усіх етапах технологічного процесу та в 

усіх структурних підрозділах. Особливу увагу в цьому випадку слід приділяти мотивації 

щодо залучення працівників до участі в управлінні підприємством, посиленню стимулів для 

впровадження інновацій і залучення інвестицій.  
 

Список використаних джерел: 

 

1. Копнов В. А.,  Рогов Г. А. Прямая и обратная задачи оценки результативности и эффективности. 

Методы менеджмента качества. 2015. № 4. С. 12 –20.  

2. Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, практика, 

аналіз : монографія. Київ : КНЕУ, 2005. 292 с. 

3. Основи економічної теорії. Мочерний С. В. та ін. Київ : Знання, 2000.  463 с.  

4. Савенко Н. В. Економічна сутність ефективності виробництва підприємства і аналіз підходів до 

її визначення. Інноваційна економіка. 2009. № 2. С. 153–162 

5. Слюсаренко О. О., Огородніков Д. Д., Наконечний В. Л. Словник підприємця. Київ : РВ ПС України 

НАН України, 1999. 207 с. 

6. Лобов С. П. Сучасні концепції економічної ефективності діяльності та ефективності управління 

підприємством. Ефективна економіка. 2015.  № 4.  

7. Ярославський А. О. Економічна ефективність діяльності підприємства: теоретичний аспект. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та 

світове господарство”. 2018. Вип. 20. Ч. 3. С. 174-177.   

 

Олеш Р. 

здобувач вищої освіти ступеня бакалавр 

ОПП “Товарознавство і торговельне підприємництво” 

спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

Науковий керівник: к. т. н., доц. Бодак М. П. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ 

 

На фоні несприятливої екології, особливостей харчування актуальною проблемою 

сьогодення є відновлення і збереження здоров’я наших співвітчизників. Вирішення 

поставленої задачі можна досягти шляхом включення до щоденного раціону харчування 



352 
 

продуктів, що містять біологічно активні речовини, складовою яких є антиоксиданти, 

мінеральні сполуки, корисні мікроорганізми, олігоцукриди, вітаміни, харчові волокна тощо . 

Однак і по теперішній час проблема розширення асортименту кисломолочних 

продуктів з підвищеною харчовою цінністю повністю не вирішена. Пошук шляхів створення 

нових кисломолочних продуктів збагачених біологічно-активними речовинами натурального 

походження триває. Метою написання статті є аналіз сучасних тенденцій застосування 

біологічно активних добавок при виробництві кисломолочних сиркових виробів з метою 

створення нових технологій молочних виробів з підвищеною біологічною цінністю. 

Виробництво включає такі технологічні етапи: виробництво сиру кисломолочного із 

знежиреного молока з вмістом сухих речовин 25%, змішування нежирного сиру 

кисломолочного з жирними вершками (50%) та смаковими наповнювачами, обробка сиркової 

маси. Смакові наповнювачі представлені сіллю, пряностями та зеленим перцем. 

Також була розроблена рецептура ще одного з видів сиркових виробів, в якому 

передбачено використання мандаринової крупки, яка містить 73% сухих речовин, в тому 

числі 63% цукру. Її можна використовувати у всіх видах сиркових виробів як замінник 

цукатів або родзинок. Для виробництва “Сиру кисломолочного пастеризованого”, 

призначеного для дієтичного харчування, в якості молочної сировини використовується сир 

кисломолочний. Наповнювачами є борошно вищого, першого сорту та рисове. Його введення 

збагачує продукт клітковиною, вітамінами РР і групи В, рослинними білками. 

Наші співвітчизники створили “Сирний десерт”, збагачений рослинними білками сої. 

Застосування білкової пасти із сої підвищує харчову цінність продукту за рахунок 

доповнення його унікальним комплексом поживних речовин: рослинним білком, 

поліненасиченими жирними кислотами і лецитином, мікро- і макроелементами, вітамінами. 

Смакові наповнювачі представлені ваніліном, плодово-ягідним джемом, кмином. Термін 

зберігання “Сирного десерту” 48 годин за температури 4±2 °С . 

На основі даних вимог можна відмітити відсутність у сучасному асортименті 

кисломолочних сиркових виробів в Україні використання наповнювачів рослинного 

походження як складової частини. Зусиллями науковців ведеться активна робота по 

створенню практично нового асортименту - комбінованих молочно-рослинних продуктів. 

Виробництво нових кисломолочних десертів вирішить ряд важливих проблем сьогодення: 

максимальне і раціональне використання сировини, забезпечення споживачів продуктами, 

збагаченими біологічно активними речовинами, носіями яких є рослинні наповнювачі, які в 

свою чергу послаблять фактор негативної дії на організм людини екологічного довкілля, 

збільшенню асортименту дієтичних і діабетичних продуктів, розширенню споживчих якостей 

молочних продуктів [1]. 

Пропонується молочний продукт для дитячого та дієтичного харчування на сирній 

основі, збагачений біологічно активними речовинами, який має лікувально-профілактичну 

дію на організм дітей хворих на залізодефіцитну анемію (ЗДА), в якому за рахунок заміни і 

введення окремих компонентів досягається підвищення біологічної цінності продукту, 

надання продукту функціональних властивостей та розширення асортимент кисломолочної 

продукції для дитячого харчування. 

З цією метою до сиру кисломолочного додають цукор, вершки, сироп шипшини, олію 

обліпихову, пюре яблучне, пектин яблучний. Використання нетрадиційної закваски дозволяє 

не тільки отримати готовий продукт з новими вираженими смаковими властивостями, а й 

збагатити його вітаміном В12 та іншими продуктами життєдіяльності пропіоновокислих 

бактерій, фолієвою (вітамін В9) та пропіоновою кислотами. Саме присутність вітаміну В12 є 

обов’язковою умовою засвоєння заліза та ряду амінокислот організмом людини, також 

вітамін В12 необхідний для росту та відновлення клітин організму дитини, впливає на обмін 

вуглеводів та жирів в організмі. Пропіонова кислота пригнічує розвиток патогенної 

мікрофлори. Фолієва кислота бере активну участь в процесах регуляції функцій органів 

кровотворення, позитивно впливає на функцію кишко вика і печінки, підтримує імунну 
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систему, бере участь в окисно-відновних процесах в організмі, сприяє нормальному 

утворенню і функціонуванню білих кровʼяних тілець.  

Біологічна цінність нового сирного десерту підвищується порівняно з прототипом за 

рахунок підвищення вмісту заліза (додавання пюре яблучного, сиропу шипшини), вітаміну 

В12 та фолієвої кислоти (за рахунок використання нетрадиційної закваски для отримання 

кисломолочного сиру – чисті культури пропіоновокислих бактерій), вітаміну С, 

жиророзчинних вітамінів, поліненасичених жирних кислот омега-3 та омега-6 [2]. 

Для виробництва збагаченого сиркового виробу як кисломолочна основа 

використовується сир кисломолочний мʼякий дієтичний нежирний (отриманий методом 

сепарування) або сметана масової частки жиру 10-20 %. Як структуроутворювач 

використовується модифікований крохмаль, як смаковий наповнювач – екстракт сумаху та 

прянощі. Додатково використовується крупа рисова червоного або чорного сортів, а як 

прянощі – духмяний перець, імбир, кориця. 

Використання крупи рису червоного або чорного сортів дозволяє додатково збагатити 

кисломолочний продукт повноцінним білковим комплексом, рядом незамінних амінокислот, 

клітковиною, крохмалем та антоціанами. Так як червоний або чорний рис мають достатню 

кількість антоціанів, і завдяки цьому мають приємний світло-бурий та фіолетовий колір, це 

дозволяє отримати не тільки збагачений функціональний продукт, але й продукт з 

оригінальними органолептичними показниками. Вживання в їжу нешліфованого або 

слабошліфованого видів рису сприяє нормалізації балансу іонів калію в організмі. Харчові 

волокна, будучи пребіотиками, здатні коригувати склад мікрофлори і стимулювати зростання 

корисних бактерій в кишечнику людини. Все це дозволяє говорити про червоний або чорний 

рис, як продукти функціонально-оздоровчого та профілактичного призначення.  

Внесення композицій прянощів дозволяє не тільки покращити органолептичні 

показники продукту, але й додатково збагатити продукт рядом біологічно активних сполук – 

вітамінами, фенольними та поліфенольними речовинами, ефірними оліями, 

мікроелементами. 

Таким чином, створення технологій молочно-рослинних комбінованих продуктів із 

смако-ароматичними наповнювачами, з покращеною консистенцією, збагачених біологічно 

активними речовинами, є перспективним напрямом розвитку технологій харчових продуктів. 
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НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН У ДИТЯЧИХ ІГРАШКАХ ІЗ 

ПЛАСТИЧНИХ МАС 

Звичайна іграшка являє собою предмет, що призначається для гри. Поступово з 

віком дитина завдяки різному асортименту даному виду товарів пізнає довкілля, розвиває 
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свої розумові та фізичні здібності. Виготовляють їх з різних матеріалів: деревини, металу, 

гуми, пластмас, тканини та інших. 

Широкого застосування набули іграшки з пластичних мас. Адже вони володіють 

хорошими ергономічними властивостями, не псуються від вологи, зручні та надійні у 

використанні. Покупця, здебільшого, приваблюють їх яскраві кольори, а також їх міцність, 

відносна м’якість, легкість матеріалу. Пластмасові іграшки прості у виробничому процесі 

тому, що займає небагато часу під час виготовлення, переважно охоплює одну технологічну 

операцію, фактично не потребує додаткової обробки.    

Однак пластичні маси не є такими безпечними як вважає більшість людей. 

Найчастіше при виготовленні використовують амінопласти, полівінілхлорид, 

пінополіуретан, полістирол, поліетилен.  Давно відомо, що деякі хімічні речовини, які 

використовуються в іграшках із пластмас, можуть бути шкідливими для здоров’я людини. 

Опублікований звіт ООН з навколишнього середовища показав, що 25% дитячих 

іграшок містять шкідливі хімічні речовини. Хімічні добавки використовуються в 

пластикових іграшках для забезпечення певного рівня твердості або еластичності. До складу 

добавок входять пластифікатори або пом’якшувачі, поверхнево-активні речовини (для 

створення піни зі специфічними властивостями), стабілізатори, барвники та ароматизатори. 

Хімічні речовини, додані до ПВХ (полівінілхлорид), роблять його найбільш 

токсичним пластиком. Найгіршим є те, що з його виготовляють кільця для прорізування 

зубів у немовлят, іграшки для ванни та для розвитку дрібної моторики. Токсичні речовини 

мають властивість вимиватися, тому існує загроза для здоров’я коли дитина бере іграшку до 

рота. 

Шкідливі речовини, що входять до полівінілхлоридів: 

— Фталати – надають пластиковій іграшці м’якість, вони здатні порушувати 

гормональний баланс організму та стимулюють до ракових хвороб. 

— Кадмій – пластиковий стабілізатор, який негативно позначається на нормальному 

рості мозку і може викликати пошкодження нирок. 

— Свинець – використовується для міцності іграшки. Найбільше впливає на нервову 

систему, а також були зафіксовані випадки пов’язані із втратою слуху та зниженням IQ. 

З полістиролу та пінополіуретану виготовляють літачки, машинки, ляльки, 

конструктор, іграшки-антистрес, ігри для розвитку тощо. Полістирол небезпечний в першу 

чергу вмістом стиролу, який може подразнювати слизові оболонки носа та очей, викликати 

нудоту та отруєння. Фенольні та формальдегідні сполуки, що містяться як в полістиролі так і 

в пінополіуретані, при постійному вдиханні викликають гострий бронхіт та сонливість, 

вражають слизові оболонки, ускладнюють дихання. 

Найбезпечнішим видом пластичних мас для виготовлення дитячих іграшок є 

поліпропілен. У ньому не містяться токсичні та шкідливі речовини, він має добру 

термостійкість, отож не випаровується та не вимивається навіть під впливом гарячої води. 

За даними досліджень Данського технічного та   Мічиганського університетів, із 419  

хімічних речовин було виявлено 126 небезпечних, які можуть нашкодити здоров’ю дітей. 

Вони були виявлені як в твердих, так і м’яких матеріалах. Зокрема, шкідливі речовини 

містилися у 8-ми ароматизаторах, 18-ти антипіренах, 31-му пластифікаторі і перевищували 

нормативні референтні дози та нормативні пороги ризику. 

Всім відомий виробник дитячих іграшок “LEGO”, поступово почав замінювати 

пластичні маси з великим вмістом шкідливих речовин на більш безпечні, які не містять 

фталатів та кадмію. Найкращим є те, що у світі теперішніх новітніх можливостей, даний 

виробник знайшов альтернативу виготовлення конструкторів із матеріалів рослинного 

походження. 
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Отже, пластичні матеріали не такі вже й безпечні для здоров’я дітей, тому перед 

покупкою іграшок варто звертати увагу на маркування, хоча на пластикових іграшках рідко 

зазначається вміст хімічних речовин.  Щоб зменшити шкідливий вплив хімічних речовин, 

рекомендовано зменшити споживання іграшок із пластичних матеріалів загалом та уникати 

використання м’яких пластикових іграшок, купувати із безпечних матеріалів.  
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СУЧАСНІ ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

З метою покращення споживних властивостей сучасних полімерних матеріалів 

здійснюють їх модифікацію. Одним із шляхів модифікації є формування композиційних 

матеріалів із застосуванням наповнювачів різного типу. Протягом останніх років 

розвивається напрямок із розробки полімерних нанокомпозиційних матеріалів, що 

обумовлено значно вищою ефективністю нанорозмірних наповнювачів порівняно з 

традиційними дисперсними [1-2].  

Метою роботи був аналіз можливості застосування різних видів наповнювачів у 

складі композиції для полімерних матеріалів.  

До перспективних нанорозмірних наповнювачів відносять нанопластини графіту, що 

складаються з декількох графенових шарів. Застосування нанопластин графіту як 

наповнювача дає можливість вже за низького вмісту значно поліпшити механічні властивості 

полімерів і надати їм практично важливі функціональні властивості. Ефективність таких 

наповнювачів залежить головним чином від ступеня їх диспергування до окремих 

нанопластин і однорідності їх розподілу в полімерній матриці. Нанокомпозити поліетилену 

при вмісті 2-5,0 об. % нанопластин графіту характеризуються порівняно із ненаповненим 

поліетиленом значним підвищенням модуля пружності і теплостійкості, різким зниженням 

газопроникності, значним підвищенням термостабільності і вогнестійкості. Створення таких 

матеріалів здатне розширити області їх застосування як конструкційних матеріалів з 

підвищеними жорсткістю, деформаційною теплостійкістю і вогнестійкістю. Підвищення 

бар’єрних характеристик дає можливість застосовувати такі нанокомпозити як пакувальні 

матеріали.  

Створення новітніх нанокомпозиційних матеріалів можливе із використанням 

шаруватих силікатів. Ефективність шаруватих алюмосилікатів як нанонаповнювачів 

полімерів пов’язана з їх здатністю до впровадження мономерів і полімерів у міжшаровий 

простір їх частинок з подальшим розшаруванням на моношари нанометрової товщини з 

високою анізотропією форми, диспергування в полімерній матриці. Наноматеріали на основі 

полімерів і шаруватих силікатів мають підвищену жорсткість, тепло- і термостійкість, 

поліпшені бар’єрні властивості, стабільність розмірів і підвищену вогнестійкість при 

низькому вмісті наповнювача, тобто без істотного збільшення щільності і погіршення 

переробки матеріалу, а також без істотного впливу на прозорість матеріалу. Такі матеріали 

використовують у багатьох областях, в тому числі для створення нових пакувальних 

матеріалів. 

Таким чином, застосування наповнювачів має прямий вплив на основні 

експлуатаційні показники, що визначають області їх застосування. При введенні жорстких 

наповнювачів в полімерні матриці найважливішими факторами, що визначають зміну 

механічних властивостей композицій, є вміст наповнювача, форма частинок, співвідношення 
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модулів пружності компонентів, характер розподілу частинок, характер взаємодії 

компонентів на межі поділу і адгезія між ними. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

У процесі глобалізації світової економіки зростає також роль та місце роздрібної торгівлі. 

Це пов’язано з насиченням ринку товарами та послугами, з розвитком інформаційно-технічної 

та комунікаційної системи. Підприємства роздрібної торгівлі на цьому етапі використовують 

різноманітні підходи задля забезпечення конкурентоспроможності над ринком. Одним із 

найважливіших підходів при цьому є інноваційна діяльність підприємства роздрібної торгівлі. 

Тому інноваційний підхід вважається основною складовою конкурентоспроможності ринку 

роздрібної торгівлі. Вплив виробничих факторів на поширення інновацій здійснюється шляхом 

зміни характеристик товарів, що випускаються на ринку. 

Основною складовою інновацій на ринку послуг роздрібної торгівлі вважається 

вдосконалення торговельно-технологічного процесу підприємств роздрібної торгівлі. Разом з 

цим, у розвитку торгово-технологічного процесу, слід враховувати наступні чинники: 

 сучасний формат підприємств роздрібної торгівлі; 

 новий вид структури роздрібної торгівлі; 

 матеріально-технічний потенціал торгових підприємств; 

 нове обладнання торгових підприємств; 

 субʼєкт та обʼєкт торгових підприємств; 

 процеси купівлі-продажу та ланцюги товароруху; 

 нові методи торгового сервісу; 

 життєвий цикл інновацій. 

З економічних позицій інноваційний розвиток роздрібної торгівлі – це діяльність 

підприємств роздрібної торгівлі, з урахуванням їхнього ресурсного потенціалу. Варто 

зазначити, що впровадження сучасних технологій у роздрібну торгівлю залежить від 

фінансової спроможності підприємства. Кожне підприємство має використовувати свої 

ресурси та можливості для впровадження інновацій та віддачі їх застосування, з урахуванням 

зростання товарообігу, іміджу та доходу підприємства. На сьогоднішній день у роздрібній 

торгівлі України сучасна технологія використовується лише у великих підприємствах 

роздрібної торгівлі та мережевої торгівлі. 

Аналіз літературних джерел показує, що у підприємствах роздрібної торгівлі 

виділяють два типи інновацій: інновації технологічні та інновації комерційні. Технологічні 

інновації пов’язані зі зміною фізичної якості продукції процесі виробництва. Комерційні 

інновації виявляється у новому вигляді дизайну упаковки товару, у нових засобах реклами та 

подачі товару покупцю.  

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream
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Формування та інноваційний розвиток інфраструктури роздрібної торгівлі в даний час 

стримується з таких причин: існування адміністративних барʼєрів у відносинах торгового 

бізнесу та влади (реєстрація, сертифікація, ліцензування, системи контролю); нестача 

фінансових ресурсів; нестача фахівців у галузі комерції та маркетингу; нестача складських 

приміщень; велика орендна плата; високі відсоткові ставки банківських кредитів; митні та 

тарифні барʼєри та ін. 

Дослідження методологічних підходів до інноваційної діяльності у роздрібній торгівлі 

дозволяє систематизувати та узагальнити перспективи її подальшого розвитку. Як ключову 

категорію розглядається визначення “інновації в торгівлі”. Традиційно інновації 

сприймаються за П. Дойлем [1], як створення та надання товарів та послуг, які пропонують 

споживачам вигоди, що сприймаються як нові або більш досконалі. У цьому трактуванні 

визначальним є синергетичність запропонованих споживачеві хороших товарів і торгових 

послуг з реалізованою інноваційною торговою пропозицією. 

Дослідженню інноваційного розвитку, інноваційних змін у сфері торгівлі, їх 

типологізації присвячені праці провідних російських та зарубіжних авторів. Наприклад, 

Б. Халлир, який заснував Європейський інститут торгівлі, досліджує генезу форматів 

роздрібної торгівлі [2]. Рішення, що використовуються в закордонній торговій практиці, 

сформовані еволюційним шляхом, і відповідають економічному укладу, традиціям та 

нормативно-правовій базі цих країн. Проте, використання накопиченого європейського 

досвіду з організації інноваційної політики у торгівлі, ускладнено, оскільки не враховує 

специфіку вітчизняних умов функціонування торгівлі (ступінь державного регулювання, 

нормативно-правову базу, особливості поведінки та психології покупців). 

Можна виділити пріоритетні напрямки інноваційного розвитку торгівлі, , де процес 

створення, впровадження, поширення інновацій, тобто інноваційна діяльність чи бізнес-

процеси, класифіковані з позиції основних бізнес-результатів. Реалізація даних напрямів 

відбиває практичну спрямованість торгової діяльності, що відбивається у проектуванні 

сучасних форматів торгівлі, наукових працях провідних вчених, що досліджують інноваційні 

форми рітейлу. 

Розмаїття торгових підприємств обумовлює розвиток різних торгових форматів, під 

яким слід розуміти набір характеристик торговельного обслуговування, способів організації 

торговельно-технологічного процесу, методів продажу, обʼєднаних загальною концепцією 

надання торгової послуги. Напрямки інноваційного розвитку, що вибираються торговою 

компанією безпосередньо пов’язані з реалізованим торговим форматом. Консолідація та 

інтеграція торгової галузі визначає чинники подальшої трансформації “чистих” торгових 

форматів та створює умови для проектування нових форматів на основі зміни організаційно-

управлінських методів та торговельно-технологічних процесів. Так, наприклад, мережа 

дрібнооптових центрів Metro Cash&Carry, яка обслуговує не лише підприємців, комерційні 

та некомерційні організації, а й звичайних громадян  споживачів, змінює традиційне 

уявлення про цей формат, який синтезує функції як оптової, так та роздрібної торгівлі. 

В результаті трансформації вихідного формату “Метро Cash&Carry” розширює коло 

лояльних споживачів, отримує високий оборот, забезпечує товарооборот при одночасному 

зниженні витрат обігу. Аналіз функціонування компанії дозволяє припустити, що управління 

параметрами торгово-технологічних процесів, методами продажів і торговим 

обслуговуванням призводить до проектування інноваційних форматів торгівлі. Такий підхід 

дозволив “Metro Cash&Carry” залучити додатковий цільовий сегмент, забезпечити 

необхідний рівень лояльності, підвищити ефективність торгівельної діяльності. 

Характеристика процесів торговельного підприємства як технологічних операцій 

обумовлена  їх звʼязком з рухом товару, як носія споживчої вартості, та забезпеченням 

продовження економічного кругообігу у сфері обігу. Розподіл операцій у сфері рітейлу на 

торгові та технологічні дозволяє виділити дві відповідні галузі інноваційного розвитку. 

Реалізуючи торговельний чи технологічний інноваційний розвиток, торгівля сама стає 

джерелом інновацій. При цьому зміни, що реалізуються у сфері рітейлу, охоплюють обидві 
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складові. Так, нові методи продажу та обслуговування покупців, форми дистрибуції товарів, 

прогресивні формати торгових підприємств неможливо впровадити в торговельну діяльність, 

не змінюючи технологічну складову. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ ТА  

МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИРІШЕННЯ  

 

Реалії сучасного періоду розвитку вітчизняної економіки проявляються у поглибленні 

кризових процесів у більшості галузей народногосподарського комплексу, зумовлених 

впливами постковідної економіки та великомасштабного вторгнення військ РФ на територію 

України. Серед найбільш відчутних наслідків цих негативних чинників особливо виділяються 

катастрофічні скорочення обсягів міжнародної торгівлі, знищення великої кількості 

виробничих підприємств та їх основних фондів, руйнування більшості об’єктів паливно-

енергетичного комплексу, складської мережі оптової торгівлі та загальної транспортної 

інфраструктури. Зокрема, повна блокада окупантами українських морських портів практично 

зупинила експорт сільськогоподарської продукції, про що свідчать дані Мінекономіки, за 

якими в березні 2022 р. експорт продукції скоротився відносно лютого  вдвічі (($2,7 проти 

$5,3 млрд), імпорт – більше, ніж втричі (($1,8 млрд проти $5,9 млрд); щоденно, за 

експертними даними, внаслідок блокади морських портів Україна втрачає $170 млн, якщо 

зважити на дані за 2021 р., коли всього з України було експортовано товарів на $68,2 млрд, з 

яких морським транспортом було відвантажено товарів на $47 млрд., натомість загалом в 

довоєнний період на морські перевезення припадало орієнтовно 30-40% вітчизняного 

експорту та імпорту  [1].  

Військова агресія Роійської Федерації  спричинила катастрофічні наслідки для експорту 

зернових культур: якщо традиційно Україна мала можливість експортувати через морські порти 

біля 5 млн тонн зерна та 500-600 тис. тонн соняшникової олії в місяць, то в березні 2022 р. 

залізничним транспортом було вивезено лише 220 тис. тонн зерна і 15,8 тис. тонн олії, а це 

означає, що запаси цієї продукції за умови максимального використання пропускної 

спроможності всіх альтернативних шляхів експорту потрібно вивозити протягом кількох років, 

адже непорівнянними є технічні пара етри транспортних засобів: якщо один поїзд умовно може 

перевезти 40 контейнерів, то один корабель-контейнеровоз – 4000 контейнерів за один рейс; 

якщо один вантажний великоваговий автомобіль може перевезти 60 тонн зерна, то сучасний 

корабель-балкер в середньому може взяти на борт 60 тис. тонн зерна [2]. 

На практиці вітчизняні товаровиробники разом з логістичними операторами прагнуть 

вилішити проблеми здійснення зовнішньоторговельних операцій найрізноманітнішими 

способами, а тому числі: – доставка експортних вантажів автомобільним або залізничним 

https://knigogid.ru/books/462618-menedzhment-strategiya-i-taktika/toread
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транспортом до західних кордонів України і дальше – до морських чи річкових портів 

Європи; - транспортування експортних вантажів з Дунайських портів України (Рені, Кілія, 

Ізмаїл) баржами по Дунаю до морських портів Румунії (насамперед – порт Констанца); – 

доставка імпортних вантажів з Китаю, Південної Кореї, інших країн Азії морським 

транспортом не в Одесу чи Миколаїв, а в порти Польщі – з подальшим транспортуванням 

автомобільним або залізничним транспортом в регіони України.  

Перехід на оновлені логістичні схеми вимагає колосальних витрат зусиль та фінансів, 

оскільки потрібно вирішити питання незаплановного залучення транспортних можливостей, 

вантажівок і вагонів у країнах-сусідах (насамперед – Польщі та Румунії), барж – на Дунаї, 

вирішення проблем з перевантаженням української продукції на торговельні судна в 

позачерговому порядку в середземноморських портах Європи, подолання конструктивної 

проблеми неспівпадіння ширини колій в Україні та Європі (внаслідок чого доводиться 

перевантажувати продукцію або змінювати ширину коліс), неготовності залізничних 

операторів та інших учасників до збільшених у рази обсягів поставок аграрної продукції з 

України, невідповідності українських вантажівок чинним екологічним вимогам та ін. Для 

вирішення цих проблем рекомендуються зміни всієї схеми логістики, зокрема – щляхом 

побудови достатньої кількості перевантажувальних терміналів на стиках залізниці, організації 

“сухих портів”, елеваторів, логістичних хабів у глибині території Польщі або України (де 

прокладена колія зарубіжного стандарту), відкриття додаткових пунктів перетину кордону та 

перенесення всіх митних формальностей на внутрішню митницю країн Європи (що значно 

прискорило б перетин кордонів) [3].  В цьому ж контексті вирішенню проблем міжнародної 

логістики повинна сприяти відміна мит і квот на продукцію, що завозиться в Україну або 

експортується з неї.  

Разом з тим, перебудова логістичних ланцюгів з постачань товарів як в Укарїну, так і з 

її території в умовах трансформації усталеної системи логістики ускладнюється проблемами 

суттєвого зростання вартості авіаційних, залізничних, водних та автомобільних перевезень на 

фоні гігантського подорожчання пального для транспорту. І в цьому випадку вітчизняні та 

зарубіжні учасники зовнішньоторговельних операцій, самим фактом блокади морських портів 

України поставлені перед необхідністю переводити постачання на варіанти значно дорожчих 

за собівартістю перевезень залізничним і автомобільним транспортом, вимушені вирішувати 

проблеми міжнародної логістики ще й в умовах нестачі пально-мастильних ресурсів. В такій 

ситуації очевидно неприйнятними є варіанти транспортування вантажів з завідомо 

неефективним використанням вантажного транспорту – типу холостих пробігів, неповного 

використання вантажопідйомності кузова автомобіля чи вагона тощо. Більше того, 

збільшення обсягів експорту зернових та олійних культур, рослинних олій вантажними 

автомобілями до країн ЄС або транзитом через них суттєво збільшує потреби дизпалива для 

автотранспорту, що обслуговує агросектор України. 

Одна з основних причин поточного дефіциту пального в недостатній логістичній 

спроможності поставок в Україну та по її території – не вистачає спроможності залізничних 

постачань, брак автоцистерн для перевезення пального, а також довге логістичне плече 

поставок. Рішення цієї проблеми є наскільки очевидним, настільки і проблематичним: зерно 

та олію з України в ЄС, назад – дизпаливо. – Так, загальновідомо, що для зниження 

собівартості постачань імпортованої в Україну продукції доцільно використовувати той 

самий транспортний засіб, який здійснював перевезення іншого вантажу на експорт, що 

дозволить розподілити транспортні витрати як на експортну, так і на  імпортну продукцію. 

Проте, досить часто виявляється, що специфіка вантажів не дозволяє такого варіанту через 

несумісність їх транспортних характеристик, наприклад, проблематичним є використання 

одного і того ж великовагового вантажного автомобіля для доставки зерна до терміналу в 

Польщу і транспортування пального (бензину, дизпалива) в Україну зворотнім рейсом.  

Проте, виявляється, що це – можливо, і в таких умовах на перший план виходять 

проблеми організації логістики та застосування найбільш ефективних управлінських рішень 

та інструментарію їх прийняття й обгрунтування. І варто зазначити, що такі рішення реально 



360 
 

є і лежать вони в логіці трактування фундаментальних засад логістики (“технологія”+ 

“техніка” + “математика” + “економіка”) – як діяльності з оптимізації технологій 

систематичних, регулярних переміщувань в просторі і часі певних матеріальних потоків (на 

стадіях транспортного, складського, виробничого процесів) з використанням найбільш 

адаптованих до специфіки відповідних вантажів технічних і транспортних засобів відповідної 

потужності в оптимальній кількості, яка визначається шляхом математичних розрахунків за 

економічними критеріями оптимізації (витрати або прибуток) [4]. – Для вирішення 

зазначеного вище завдання потрібно “просто переформатувати завдання”: не шукати дешевші 

варіанти маршрутів, а змінити технологію і застосовувані технічні засоби! 

Саме такий спосіб запропонував Український Клуб Аграрного Бізнесу (УКАБ), 

провівши ретельний аналіз системи логістики, який дозволив встановити, що 

товаровиробники (аграрії) відвантажують і везуть на експорт зернові вантажі та рослинні олії 

в автозерновозах, а також в 20 фт контейнерах вантажівками та залізницею; натомість на 

зворотному шляху зазвичай автомобілі та контейнери їдуть без вантажу – порожні [5]. Обсяг 

таких перевезень за підсумками квітня 2022 становив до 1 млн т на місяць і буде зростати, 

адже Україні потрібно експортувати щонайменше 3 млн т зерна та 400 тис. т олії щомісячно. І 

саме в цих умовах запропоновано на зворотному шляху використовувати для перевезення 

дизпалива в Україну спеціальні флексітанки. – Флексітанк являє собою м’який контейнер, 

який поміщають у металевий 20 футовий контейнер або міцний кузов вантажівки чи на 

платформу (рис.1).  

 
Рис.1. Технологія перевезень вантажів з використанням флексітанків [5] 

 

Він може вміщати значний об’єм рідини, при цьому, у складеному вигляді зазвичай 

займає до 2% від обсягу, який може вміщати. Так, наприклад, в 20 футовий контейнер 

вміщається флексітанк обсягом до 20 куб.м. дизпалива, а у складеному вигляді він становить 

лише близько 0,3 куб.м. і може перевозитися для використання на зворотному шляху [5].  

На даний час в Україні і Євросоюзі такий тип транспортування автомобільними 

дорогами достатньо не врегульований, адже дизпаливо відноситься до небезпечних вантажів, 

перевезення яких має окреме регулювання. Разом з тим, в Європейській Угоді про 

міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ або ADR) зазначається 

можливість транспортування “flexible fuel containment systems” за умови надання дозволу 

компетентного органу країни походження. – Очевидно, крім дозволу, для таких перевезень 

мають бути виконані відповідні умови безпеки: проходження відповідного навчання водіями 

з отриманням свідоцтва, доукомплектування автомобіля засобами пожежогасіння та іншим 

спорядженням згідно вимог, періодична перевірка цілісносності та ступеня зносу 

флексітанків, використання дублюючих шарів для уникнення розливу палива за межі 

контейнера, кузова автомобіля тощо. Тим не менше, таке рішення суттєво знизить вартість 

перевезень, завантаженість доріг та дефіцит постачань дизпалива в Україну. 

На першому етапі, зразу ж після внесення змін до нормативно-правових актів України 

щодо врегулювання можливості перевезення дизпалива в спеціальних флексітанках, можна 

досить швидко розгорнути численні мобільні хаби для перевантаження дизпалива в 

флексітанки неподалік кордону України з країнами ЄС, і постачання по території України 



361 
 

перевізниками, що не мають вантажу на зворотному шляху. Після погодження з сусідніми 

країнами ЄС (Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина, Болгарія, Литва, Латвія та Молдова) 

технологій перевезення дизпалива в флексітанках з їх території до України відповідно до 

положень ADR, такі перевезення стануть ще більш ефективними. 
  

Список використаних джерел: 

 

1. Ежедневно Украина недополучает $170 млн из-за блокады портов. Как увеличить экспорт. 

https://biz.liga.net/ekonomika/transport/article/ejednevno-ukraina-nedopoluchaet-170-mln-iz-za-blokady-portov-kak-

uvelichit-eksport 

2. Экспорт зерна. Как вывезти за рубеж продовольствие. https://focus.ua /economics/513618-kak-voyna-

ostanovila-torgovlyu-ukrainy-s-mirom 

3. https://www.currenttime.tv/a/zernovaya-voyna-kak-rossiya-ne-daet-ukraine-vyvozit-zerno-po-moryu-no-

prodaet-zahvachennoe-zerno-pod-vidom-rossiyskogo/31848715.html 

4. Міщук І. П. Формування систем логістики підприємств торгівлі: теорія і практика : монографія / 

І.П.Міщук. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 452 с.  

5. http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/problemi_z_postavkami_dizpaliva__mozhna_virishiti_perevezenny

ami_u_fleksitankakh 
 

Петришин Н. Є. 

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

ОПП “Технологія та організація ресторанного бізнесу” 

спеціальності “Харчові технології” 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Палько Н. С.  

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ЗБАЛАНСОВАНЕ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ – ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ЇХНЬОГО ЗДОРОВ’Я 

 

Здорове харчування студентської молоді – одна з найважливіших проблем 

сьогодення, яка формує здоров’я і добробут нації в цілому. Правильне харчування забезпечує 

нормальний ріст і розвиток організму, визначає розумовий і фізичний розвиток, оптимальне 

функціонування всіх органів і систем, формування імунітету та адаптаційних резервів 

організму. 

В Україні актуальність проблем, пов’язаних з якістю та характером харчування, 

визначається низькою спроможністю більшості населення у забезпеченні повноцінного 

харчового раціону, стійким порушенням структури харчування, значним поширенням 

аліментарно залежної патології. Неприпустимо низьким є рівень освіти населення і, зокрема, 

молоді з питань здорового, раціонального та лікувально-профілактичного харчування. 

Проблему здорового харчування в Україні досліджували багато науковців, зокрема 

Смоляр В. І., Пересічний М. І., Цимбаліста Н. В., Карпенко П. О., Банковська Н. В., 

Гуліч М. П. та ін. 

Незважаючи на широку систему запроваджених в Україні заходів як державного, так і 

регіональних рівнів, показники офіційної статистики і суб’єктивного самопочуття студентів 

характеризуються несприятливими тенденціями. За останні 10 років захворюваність серед 

студентів збільшилась на 35 %. Однією із основних причин цієї тенденції є нераціональне 

харчування. Основними причинами такого становища вважають недостатню міжгалузеву 

інтегрованість профілактичних заходів, вплив агресивних чинників довкілля, нездоровий 

спосіб життя та харчування, які притаманні студентському середовищу. Серед цих чинників 

нераціональне харчування відноситься до числа факторів ризику, які піддаються контролю та 

управлінню ними. 

Все частіше студенти харчуються продуктами та напоями, які є висококалорійними, 

проте малопоживними, що одержали назву “їжа-сміття”. Це негативно впливає на харчовий 

https://biz.liga.net/ekonomika/transport/article/ejednevno-ukraina-nedopoluchaet-170-mln-iz-za-blokady-portov-kak-uvelichit-eksport
https://biz.liga.net/ekonomika/transport/article/ejednevno-ukraina-nedopoluchaet-170-mln-iz-za-blokady-portov-kak-uvelichit-eksport
https://www.currenttime.tv/a/zernovaya-voyna-kak-rossiya-ne-daet-ukraine-vyvozit-zerno-po-moryu-no-prodaet-zahvachennoe-zerno-pod-vidom-rossiyskogo/31848715.html
https://www.currenttime.tv/a/zernovaya-voyna-kak-rossiya-ne-daet-ukraine-vyvozit-zerno-po-moryu-no-prodaet-zahvachennoe-zerno-pod-vidom-rossiyskogo/31848715.html
http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/problemi_z_postavkami_dizpaliva__mozhna_virishiti_perevezennyami_u_fleksitankakh
http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/problemi_z_postavkami_dizpaliva__mozhna_virishiti_perevezennyami_u_fleksitankakh
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статус і здоров’я молодих людей, призводить до так званого “прихованого голоду”, дефіциту 

нутрієнтів, в першу чергу мінеральних речовин та вітамінів. 

“Модні” ненатуральні продукти швидкого приготування з хімічними добавками, 

консервантами, барвниками, цукор та його штучні замінники, рафіновані продукти, чіпси, 

алкоголь, кофеїн, тютюн є шкідливими стимуляторами, які через високий підйом рівня 

інсуліну призводять до значного викиду серотоніну (гормону настрою). Проте, поліпшення 

самопочуття триває недовго, і незабаром, щоб не було депресії від нестачі серотоніну, мозок 

починає вимагати наступної порції стимуляторів. Так у людини виникає залежність від 

стимуляторів, які мають кумулятивну дію щодо порушення обміну речовин і наносять 

величезну шкоду організму, викликаючи серйозні захворювання. На жаль, основними 

споживачами цих “продуктів” є молодь. 

Також слід відзначити шкідливий вплив на здоров’я студентів широкого споживання 

ними рафінованого цукру, який у вигляді добавок є присутнім у безлічі продуктів (цукерки, 

печиво, тістечка, торти, солодкі напої тощо). На його засвоєння витрачається велика 

кількість кальцію, що у свою чергу вимиває його із кісткової тканини і сприяє остеопорозу. 

Крім того, для засвоєння білого цукру вітаміни групи В витягуються з різних органів, що 

призводить до виникнення їх дефіциту, а молодь страждає від нервового збудження, розладів 

травлення, втоми, погіршення сну, серцевих нападів, м’язових і шкірних захворювань та ін. 

Останнім часом збільшується вживання в їжі штучних транс-жирів, які входять до 

складу таких продуктів як маргарин і “легкі” масла, печиво, крекери, торти, пампушки, 

майже всіх напівфабрикатів, а також фасованих, готових до вживання продуктів (чіпси, 

снеки, сухарики, соуси, майонез та ін.). Проте, споживання транс-жирів шкідливе навіть у 

незначних кількостях, оскільки це призводить до порушення обміну речовин, захворювань 

нервової та серцево-судинної систем, печінки, підвищення рівня холестерину, ожиріння. 

Також встановлено, що майже 41 % студентів не снідають, 20 % – не обідають або 

обідають не завжди і 50 % – не вечеряють або вечеряють не завжди, понад 30 % – 

харчуються лише двічі на добу і рідко вживають гарячі страви. Щоденно споживають овочі 

лише 31,2 %, а свіжі фрукти – 22,8 % опитаних студентів. Часто найбільша кількість їжі 

споживається перед сном. Дівчата доволі часто при виборі продуктів керуються різними 

дієтами та модними способами схуднення, не замислюючись при цьому про наслідки. До 

того ж негативним фактором погіршення здоров’я студентів є шкідливі звички: в Україні 

палять 45 % юнаків і 35 % дівчат; 68 % юнаків і 64 % дівчат вживають алкоголь, а 13 % 

молоді – легкі наркотики. 

Серед основних рекомендацій ВООЗ у забезпеченні оптимального харчування 

населення Європи наступні: потреба середнього європейця в енергії становить в межах 2400 

ккал; в раціоні повинні переважати продукти рослинного походження; правильний харчовий 

раціон повинен містити помірну кількість жирів (не більше як 30 % його енергетичної 

цінності); у раціоні має бути достатня кількість свіжих фруктів та овочів, що забезпечує 

лужну орієнтацію харчування; обмежити споживання цукру (не більше як 8-10 % 

енергетичної кількості раціону) і солі (не більше як 5 г на добу); раціони не повинні містити 

більше як 2 % транс-жирів та ін. 

Слід зауважити, що на сьогодні у сфері організації харчування студентів у вищих 

навчальних закладах існує ряд проблем, що потребують невідкладних рішень і мають 

безпосереднє ставлення до здоров’я студентів. До них належать: 

— незбалансованість раціонів харчування як результат недостатнього вживання 

найбільш цінних у біологічному відношенні продуктів, перевага вуглеводно-жирового 

компонента, що призводить до появи надмірної маси тіла, до розвитку порушень 

вуглеводного обміну; 

— наявність випадків порушення санітарно-епідеміологічного режиму, технології 

приготування і терміну реалізації готових страв; 

— недостатньо розвинена інфраструктура та матеріально-технічна база; 

— повільне впровадження новітніх форм організації харчування; 
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— недостатній виробничий контроль на об’єктах харчування; 

— відсутність відповідних знань щодо здорового харчування у студентів. 

Пріоритетними напрямами оптимізації харчування студентів дослідники вважають 

наступні: 

− формування раціонів із використанням продуктів підвищеної харчової і біологічної 

цінності та кулінарної продукції функціонального призначення; 

− індустріалізація системи харчування студентів; 

− використання новітніх форм обслуговування у закладах харчування при вищих 

навчальних закладах; 

− валеологічні заходи у вищих навчальних закладах. 

Визначальним у досягненні вищезгаданих пріоритетів має стати науковий підхід до 

формування раціонів харчування студентів у поєднанні із соціальним чинником його 

доступності. 

Таким чином, фактичне харчування більшості студентів полідефіцитне, розбалансоване 

за багатьма нутрієнтами. Вирішити проблему збалансованого харчування студентів в 

Україні, з урахуванням сучасних досягнень нутріціології, можливо лише за умови 

вдосконалення державної політики у соціально-економічній сфері та об’єднанні зусиль 

виробників харчових продуктів, працівників торгівлі, освіти і засобів масової інформації. 

 

Сінчук О. А. 
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РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ 

ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ З ДРІЖДЖОВОГО ТІСТА  

В даний час хлібобулочні вироби займають одне з провідних місць у харчуванні 

населення нашої країни. Розширення асортименту цієї конкурентоспроможної продукції в 

сучасних умовах є важливим народно-господарським завданням. Найбільш ефективно її 

можна вирішити за рахунок використання сучасних технологій, що рекомендуються до 

застосування на підприємствах громадського харчування або харчової промисловості, що 

дозволяють отримати продукт високої якості при низьких витратах на їх виробництво. 

Останнім часом позначилася стійка тенденція до підвищення споживчого попиту на 

борошняні вироби. Це викликано різноманітністю їх асортименту, специфічними в кожному 

конкретному випадку споживчими властивостями. На жаль, багато виробників для зниження 

собівартості борошняних виробів використовують дешеві сировинні інгредієнти або їх 

замінники, що значно знижує якісні показники продукції та її харчову цінність. 

Важливу роль мають відіграти наукові дослідження, спрямовані на вдосконалення та 

інтенсифікацію технологічних процесів, підвищення ефективності виробництва та 

поліпшення якості продукції, що випускається продукції. Вирішення цих проблем має 

спиратися на сучасні досягнення науки та техніки. Нові технології мають бути 

універсальними, придатними як для великого потоково-механізованого виробництва, так і 

для підприємств малого та середнього бізнесу. 

Метою нашої роботи було розширення асортименту та підвищення харчової цінності 

хлібобулочних виробів із дріжджового тіста.  

Ця робота присвячена вивченню впливу біологічно активних добавок рослинного 

походження, що вносяться при замісі тіста на підйомну силу дріжджів для отримання 

високоякісних хлібобулочних виробів широкого асортименту. 

В ході досліджень використовували сировину та матеріали, що застосовуються в 

хлібопекарському виробництві: пшеничне борошно вищого ґатунку, цукор-пісок, дріжджі 
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пресовані, сіль кухонну харчову. Як добавки використовували різні рослинні олії: оливкова, 

соняшникова, кукурудзяна, кунжутна, обліпихова, які вводили в тісто у вигляді емульсій. 

Заміс тіста проводився опарним способом. Густу опару готували вологістю 45-50 % з 

45-55 % борошна від його загальної кількості та дріжджів. У діжу вливали підігріту до 40 °С  

воду (70 % від загальної кількості води), чи додавали розведені дріжджі та цукровий пісок у 

кількості 2-3 % від загальної кількості. Залишали на 20-30 хвилин для активації дріжджових 

клітин, всипали борошно (40 % від загальної кількості), перемішували до отримання 

однорідної маси. Поверхню опари посипали борошном і ставили в шафу при температурі 

40°С 60-90 хвилин до збільшення в обсязі в 2-2,5 разу. В решті рідини розводили сіль, цукор, 

яйця, додавали до опари, всипали борошно, що залишилося, і жирову емульсію. Заміс тіста 

проводився в тістомісильній машині інтенсивної дії. Тісто поміщали в шафу при температурі 

40 °С на 60-90 хвилин для бродіння. За час бродіння два рази робили обминання. 

Після формування тістові заготовки надходили на остаточне вистоювання. 

Вистоювання проводилося за наступних параметрів середовища: 

температура 40 °С і відносна вологість ≈ 70 %, протягом 40-45 хвилин. Випічка 

проводилась на одному поді в конвекційній печі при температурі 190-200 °С протягом 15 

хвилин. 

У процесі приготування виробів із дріжджового тіста для надання аромату та смакових 

відчуттів, в тісто вводили екстракти ефірних олій гвоздики, шафрану, мускатного горіха, 

ванілі, анісу, кориці, кардамону рис. 

 
Рис. Приготування дріжджового тіста 

Екстракти ефірних олій вводили при замісі дріжджового тіста, додаючи в рідку 

основу. Екстракти ефірних олій не рекомендується додавати в тісто для виробів, що 

вимагають тривалої теплової обробки, тому що посилюється пекучість смаку при тривалому 

нагріванні, аромат послаблюється. 

У процесі досліджень встановлено, що внесення рослинних олій при замісі тіста 

надає, в цілому, позитивний вплив на якість готових виробів. 

При внесенні у вироби кукурудзяної та соняшникової олії пористість виробів стає 

недостатньо рівномірною, колір та реологічні властивості м'якушу при цьому не 

змінювалася. Вироби із вмістом складі масло обліпихи мали характерний яскраво жовтий 

колір скоринки і м'якуша на розрізі, що візуально зацікавило споживачів. При внесенні в 
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рецептуру хлібобулочних виробів рослинних олій у вигляді емульсій пористість виробів 

підвищується загалом на 0,5%. 

Інноваційною розробкою був хліб із додаванням до рецептури кукурудзяної та 

соняшникової олії, а також екстрактів ефірних олій мускатного горіха та кардамону. Випуск 

дослідної партії хліба з даними екстрактами робили на кафедрі харчових технологій ЛТЕУ. 

Готові вироби мали високі органолептичні показники якості. 

Таким чином, введення рослинних олій при замісі тіста у вигляді емульсій має 

позитивний вплив на органолептичні показники якості виробів. Пористість виробів зростає в 

середньому на 0,5% по відношенню до контрольної проби. 

Розширення асортименту цієї конкурентоспроможної продукції в сучасних умовах є 

важливим народно-господарським завданням. Найбільш ефективно його можна вирішити за 

рахунок використання сучасних технологій, що рекомендуються до застосування на 

підприємствах громадського харчування або харчової промисловості, що дозволяють 

отримати продукт високої якості при низьких витратах. 

 

Солтан О. С.  

здобувач вищої освіти ступеня магістра  

ОПП “Харчові технології” 

спеціальність “Харчові технології” 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Петришин Н. З. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

КАРАГІНАН ЯК ДОБАВКА ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ НИЗЬКОКАЛОРІЙНИХ 

КРЕМІВ 

Розвиток харчової промисловості, динамічне зростання обсягів виробництва та 

асортименту продуктів харчування, сучасний рівень наукових досліджень у галузях гігієни 

харчування та нутриціології; а також інтенсивна інтеграція України в світову спільноту 

зумовлюють широке використання харчових добавок у технології харчових продуктів. Серед 

них добре відомі як функціональні добавки карагінани, що мають високу молекулярну масу, 

добре розчиняються у воді й використовуються для поліпшення продукції драглеподібної 

текстури [1].  

Мета дослідження – проаналізувати літературні джерела щодо особливостей 

використання карагінанів як харчових добавок в технології функціональних десертних страв 

та кондитерських виробів.  

Каррагінан сертифіковано до використання в Україні та країнах ЄС. У відповідності з 

міжнародним законодавством каррагінани являють собою очищений екстракт морських 

водоростей. Цей природний загущувач використовується в харчовій промисловості вже 

багато століть. Каррагінан має рослинне походження та є альтернативою желатину, що 

дозволяє вживати його в їжу вегетаріанцям. Застосування карагінанів у виробництві 

кондитерських виробів, обумовлене їхніми унікальними стабілізуючими і ущільнювальними 

властивостями. Окрім цього, каррагінани мають яскраво виражену біологічно активну дію: 

антикоагуляційну, антивірусну та антивиразкову, виводить з організму важкі метали. 

Серед великої кількості продукції, особливої уваги потребують кондитерські вироби 

функціонального призначення, які, окрім високих органолептичних показників, гарної 

засвоюваності та харчової цінності, будуть справляти позитивний вплив на здоров’я людини. 

Одним із факторів здорового харчування є корегування кількості та якості жирів, що 

поступають до організму людини – рекомендована кількість спожитих жирів не повинна 

перевищувати 30% від енергії харчового раціону та виключити споживання продуктів, до 

складу яких входять промислові трансжири. 
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Так як, питому вагу в харчуванні займають десертні страви та кондитерські вироби, 

які мають привабливий зовнішній вигляд і користуються попитом серед значної частини 

населення, постало завдання зменшити калорійність та підвищити їх біологічну цінність.  

Особливої уваги заслуговують креми із збитих вершків, складна емульсійно-пінна 

структура яких досягається збиванням вершків молочних коров’ячих з жирністю 35% і вище. 

Економічні тенденції зростання цін на продукти харчування та нестабільна якість сировини 

призвели до насичення даної групи оздоблювальних напівфабрикатів ідентичними 

замінниками – напівфабрикатами з рослинних вершків, сумішами, які включають замінники 

молочного жиру, емульгатори, стабілізатори, консерванти тощо [2]. 

Окрім цього, проведений аналіз існуючої літератури показав доцільність 

використання карагінану в технології кремів із збитих вершків для масового споживання є 

актуальним, оскільки це дозволить розширити асортимент виробів функціонального 

призначення. Ця добавка має ряд переваг: є продуктом рослинного походження, дозволяє 

впливати на структуру виробу і досягнути стабілізацію збитих вершків з пониженим вмістом 

жиру, а також розвинути її в’язкою і драглеподібною.  

Огляд літератури щодо використання різних структуроутворюючих полісахаридів у 

технології кондитерських виробів дозволив визначити карагінан перспективним, що має 

широкий спектр функціонально-технологічних властивостей.  
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АНАЛІЗ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ 

МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ НАССР 

 

Нестабільна якість продукції, що випускається, збої в технологічних процесах, 

неефективний виробничий контроль – це проблемні аспекти діяльності підприємства. Ціль 

формування системи НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points − аналіз ризиків і 

критичні контрольні точки) на підприємстві − забезпечення безпечності харчової продукції. 

При цьому, НАССР доцільно розглядати, як основну систему управління якості на 

підприємстві, коли безпосередній вплив людського фактора позначається на результатах 

виробничого процесу. Принципи і механізми, закладені в систему НАССР, суттєво знижують 

ризики виникнення небезпеки для життя і здоров’я людини.  

Високоякісна молочна кислота не становить небезпеки для здоров’я людини, тому 

максимальний рівень її внесення до більшості харчових продуктів жорстко не 

регламентується і повинен зазначатися в технічній документації на конкретний продукт. При 

цьому, допустиме добове надходження в організм людини молочної кислоти не визначено. 

Таким чином, стабілізація показників безпечності та якості цієї добавок на допустимому 

рівні у процесах виробництва вимагає особливої уваги. 

Нами виконано аналіз технологічних систем виробництва харчової молочної кислоти, 

яку отримують з використанням, як сировини, цукру для промислової переробки. Відповідно 
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до принципів і методології управління якістю харчових продуктів на основі НАССР 

проаналізовано блок-схему виробництва молочної кислоти. 

Ідентифіковані небезпечні фактори, що призводять до погіршення якості та зниження 

безпечності продукції, визначені джерела виникнення небезпечних факторів та заходи для 

зниження ризику їхнього негативного впливу. При ідентифікації небезпечних факторів 

аналізували параметри технологічних операцій, які контролюються виходячи із вимог, що 

пред’являються до показників безпечності та якості молочної кислоти діючим державним 

стандартом. 

Усі виявлені небезпечні фактори класифіковані за видами на три групи: хімічні, 

фізичні та мікробіологічні. Встановлено, що у технологічній системі отримання харчової 

молочної кислоти із загальної кількості небезпечних факторів 55 % мають хімічну природу, 

38 % – фізичну та 7 % – мікробіологічну. 

У технологічному ланцюзі від приймання сировини та матеріалів до зберігання 

готової продукції на складі визначені контрольні точки і критичні контрольні точки, у яких 

встановлено допустимі значення контрольованих параметрів (характеристики показників). 

Критичні контрольні точки визначено на стадіях та технологічних операціях, де можливий 

недопустимий ризик зниження безпечності та якості напівфабрикату та в подальшому 

готового продукту. Управління ризиками у критичних контрольних точках шляхом 

проведення необхідних попереджуючих або коригувальних дій дозволяє їх усунути або 

мінімізувати до допустимого значення. 

Критичні контрольні точки у технологічній схемі виробництва харчової молочної 

кислоти: 

– на стадії кристалізації лактату кальцію – температурний режим процесу 

(оптимальний режим ізогідричної кристалізації відповідно до технічних умов); 

– на стадії розкладання лактату кальцію – повнота розкладання, повнота осадження 

заліза, миш’яку, важких металів, сульфат-іонів (якісні проби на повноту розкладання та 

осадження домішок відповідно до технологічної інструкції); 

– на стадії знебарвлення розчину молочної кислоти – кольоровість розчину (не 

інтенсивніше світло-жовтого); 

– на стадії іонообмінного очищення розчину молочної кислоти – наявність у 

фільтраті іонів заліза і сульфат-іонів (відсутність у фільтраті зазначених іонів, якісні проби 

відповідно з технологічною інструкцією); 

– на стадії випарювання розчину молочної кислоти – залишковий тиск у II корпусі 

двокорпусної вакуум-випарної установки (не більше 0,01 МПа), масова частка цільового 

продукту у випарованому розчині (від 76 до 84 %). 

Стабільність якості продукції гарантується стабільністю виробництва, що 

виражається через рівень цілісності технологічної системи шляхом визначення стабільності 

функціонування окремих підсистемах, що до неї входять. 

Проведені дослідження показали, що традиційна технологічна схема виробництва 

харчової молочної кислоти є цілісною та здатною стабільно забезпечувати задані показники 

готової продукції. У той же час встановлено, що в обох технологічних системах найменш 

стабільно працює підсистема, яка включає операції з виділення кислоти із ферментованого 

(збродженого) розчину. Основним параметром, що контролюється при визначенні 

стабільності цієї підсистеми є сукупність показників якості напівфабрикату на виході із неї.  

Таким чином, встановлено взаємозв’язок між якістю харчової молочної кислоти та 

стабільністю підсистеми, яка включає операції з виділення кислоти із ферментованого 

(збродженого) розчину. Всі критичні контрольні точки розташовуються у цій підсистемі, яка 

в першу чергу відповідає за якість та безпечність готової продукції. Для підвищення 

стабільності роботи підсистеми необхідно суворо дотримуватися технологічності 

дисципліни, використовувати якісні матеріали, сучасне обладнання та засоби, а також 

оптимізувати управління ризиками отримання неякісної продукції в критичних контрольних 

точках. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ  

 

У сучасних умовах адаптації вітчизняного законодавства до вимог європейської 

правової системи та приведення його норми відповідно до міжнародних стандартів, 

удосконалення механізму правового регулювання у ключових сферах суспільних відносин є 

одним з основних завдань побудови в Україні демократичної соціальної правової держави. В 

основному ці завдання виконується шляхом застосування системи адміністративно–правових 

режимів, зокрема, митних. 

Ключовим елементом реалізації митної політики будь–якої держави є митний режим, 

який виступає одним із важелів контролю за дотриманням законодавства та міжнародних 

договорів у галузі митної справи. Його кінцевою метою є забезпечення прав та законних 

інтересів учасників митно–правових відносин, що відповідає конституційним вимогам, 

відповідно до яких інтереси держави визначаються інтересами людини та громадянина. Саме 

тому визначення місця та ролі органів виконавчої влади у сфері забезпечення ефективності 

митних режимів, визначення специфіки міжнародної правозастосовної практики у сфері 

регулювання цих режимів, здійснення контрольної діяльності при транскордонному 

переміщенні товарів, предметів, транспортних засобів надає особливу важливість. 

Правові режими є одними з найбільш вагомих юридичних категорій. Як один з 

елементів правової системи вони виконують найважливіші функції у захисті інтересів 

держави, забезпеченні соціального та економічного розвитку країни. Крім того, правові 

режими систематизують діяльність державних органів законодавчої, виконавчої та судової 

влади, а також поведінку фізичних та юридичних осіб – учасників правовідносин. 

Особливого значення правові режими набувають у зв’язку з реалізацією завдань та 

функцій держави у сфері регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Як відомо, 

економічні системи різних країн мають свої унікальні особливості, які обумовлені рядом 

факторів: видами вироблених та споживчих товарів, природними умовами, щільністю 

населення та ін. Важливе місце займає також рівень економічного розвитку взаємодіючих 

країн. Комплексний характер зовнішньоекономічних відносин викликає необхідність 

застосування спеціалізованих методів та їх правового регулювання [1, с. 54]. 

У науці наголошується, що регулювання правом суспільних відносин включає 

визначення загальних принципів та встановлення конкретних варіантів поведінки, чітких 

прав та обов’язків, правового режиму відповідних матеріальних та духовних цінностей та 

благ, системи державних установ. Отже, правове регулювання зовнішньоторговельних 

відносин передбачає визначення статусу об’єктів, що перетинають митний кордон, існування 

сукупності заборон та обмежень, що забезпечують захист інтересів країни, порядку 

застосування заходів митно–тарифного регулювання, тобто встановлення митних режимів. 

Слід зазначити, що у міжнародній практиці застосовується не термін “митні режими”, 

а поняття “митні процедури”, у контексті досліджуваної сфери митні режими та митні 

процедури є тотожними поняттями. 
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Зазначимо, що інститут митних режимів (процедур), безперечно, визнається важливим 

інститутом міжнародного митного права. Він, на думку вчених, охоплює такі аспекти: зміст 

митних процедур і формальностей; поняття митних режимів; особливості розміщення товарів під 

митний режим; допуск до використання відповідного митного режиму; контролю над 

дотриманням нормативно–правових актів, регулюючих використання відповідного митного 

режиму; дозвіл колізій міжнародних та національних норм тощо [2, с. 74]. 

Митні режими, таким чином, є основною категорією у правовому регулюванні руху 

через митний кордон. Однак, як і будь–яке регулювання, воно не може бути безсистемним. 

Правові норми та їх застосування мають будуватися на певних принципах, тобто на 

основних засадах міжнародного митного права. Наприклад, регулювання міжнародних 

перевезень будується на принципах, закріплених у низці міжнародних актів – джерелах 

міжнародного митного права. 

Слід зазначити, що у літературі принципи регулювання відносин у сфері міжнародних 

митних процедур розглядаються у рамках принципів міжнародного митного права, 

закріплених у відповідних актах. Проте необхідно враховувати, що принципи міжнародного 

права, закріплені у тому чи іншому міжнародному акті, мають самі властивості, як і інші 

становища цього акта. 

Різниця у правовому регулюванні переміщення товарів і транспортних засобів на 

міжнародному та національному рівнях проявляється також і в специфіці митних режимів. 

Так, у деяких міжнародних актах закріплюються особливі процедури (режими), за 

якими можливе переміщення товарів та транспортних засобів між територіями держав, які 

визнають ці акти. Крім того, у зв’язку з необхідністю розширення ринків відбувається злиття 

економічних просторів різних держав, формуються інтеграційні освіти. Прикладом таких 

утворень можуть бути Європейський Митний Союз, Митний союз Росії, Білорусі та 

Казахстану [3, с. 167]. 

На наш погляд, митні режими (процедури) умовно можна поділити на три групи: 

внутрішньодержавні (національні); міжнародні; союзні (режими митних союзів). 

Внутрішньодержавні режими встановлюються національним законодавством. Держава 

виступає їх повноправним суб’єктом. Вона може встановлювати, змінювати чи скасовувати 

внутрішні митні режими. Міжнародні режими закріплюються у відповідних міжнародно–

правових актах. Держави–учасниці угод обмежені у своїх можливостях змінювати ці 

режими. Однак при цьому, як правило, істотну роль у регулюванні переміщення грає 

національне законодавство. 

Союзні режими є особливий вид режимів, у яких спостерігаються риси як 

національних, і міжнародних режимів. Зазначені групи митних режимів перебувають у 

взаємозв’язку, що у тому, що ці групи впливають форму і зміст одна одну. При цьому 

розвиток однієї групи режимів неможливий без відповідного розвитку іншої. Найбільш 

високий рівень економічного об’єднання досягається у сфері дії національних режимів, 

оскільки всі інші можуть застосовуватися на територіях різних держав, які не мають між 

собою єдиного економічного простору. Слід зазначити, що основою сучасного міжнародного 

митного права лягло багато різних документів, кожен із яких спрямовано регулювання 

окремих питань переміщення через митний кордон. 

Відомо, що Україна приєдналася до Кіотської конвенції – Міжнародної конвенції про 

спрощення та гармонізацію митних процедур – у 2006 році [4]. Однак, порушуючи відповідні 

процедури, вона фактично не отримала статусу Договірної Сторони Міжнародної конвенції 

про спрощення та гармонізацію митних процедур. Лише 15 лютого 2011 року Верховна Рада 

затвердила проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про приєднання 

України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та 

гармонізацію митних процедур”, таким чином усунувши процедурні недорозсудження. 

вміння [5]. 

Ще однією суттєвою ланкою на шляху до спрощення митних процедур стали 

постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 року № 1030 “Деякі питання 
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здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний 

кордон України” та постанова від 5 жовтня 2011 року № 1031 “Деякі питання здійснення 

державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України”, що 

закріпили порядок здійснення та скоротили до мінімуму кількість інстанцій проходження 

попередньої документальної перевірки безпосередньо у пунктах пропуску. Це допоможе 

скоротити час простою при митних процедурах і показати, що Україна може і хоче торгувати 

з іншими країнами. 

Також слід зазначити, що універсальним, глобальним міжнародним договором у сфері 

перевезення вантажів вважається Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із 

застосуванням книжки міжнародних дорожніх перевезень (МДП), прийнята в Женеві 14 

листопада 1975 року. Україна приєдналася до Конвенції МДП 15 липня 1994 року згідно із 

Законом України “Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення 

вантажів із застосуванням книжки МДП”. Сьогодні МДП є єдиною універсальною, 

міжнародно визнаною процедурою транзиту, яка використовується при перевезеннях 

країнами практично всіх частин світу. На сьогодні учасниками Конвенції є понад 60 держав. 

Конвенція МДП покликана сприяти полегшенню міжнародних перевезень товарів, а 

також спрощенню та гармонізації митних процедур у цій галузі. Система МДП передбачає 

надання особливих пільг при митному оформленні як транспортерам (перевізникам), і 

митним органам. 

Стаття 4 Конвенції МДП визначає, що товари при перевезенні з дотриманням 

процедури МДП звільняються від сплати або депозиту ввізних та вивізних мит та зборів у 

проміжних митницях. Однак у разі порушень процедури МДП належні ввізні або вивізні 

мита та збори, а також будь-які відсотки за прострочення, що підлягають сплаті відповідно 

до митних законів та правил країни, в якій виявлено порушення у зв’язку з проведенням 

операції з МДП, зобов’язане сплатити гарантійне об’єднання. Таке об’єднання має бути 

визнане митними органами Договірної Сторони Конвенції як гарант для осіб, які 

використовують процедуру МДП. В Україні гарантійним об’єднанням визнано Асоціацію 

міжнародних автомобільних перевізників України. Запропонована система дозволяє 

скористатися не одним, а декількома митницями відправлення та призначення із 

застосуванням одного провізного документа – книжки МДП – на всю операцію. 

Система гарантій функціонує так. Міжнародна спілка автомобільного транспорту 

(тобто організація, членами якої є всі національні асоціації країн-членів Конвенції МДП) 

представлена у кожній країні відповідною Асоціацією. У разі порушень положень Конвенції 

МДП митні органи звертаються до асоціації, що діє в країні, на території якої виявлено 

порушення. 

Останнім часом Україна зробила значний крок щодо адаптації свого законодавства до 

міжнародних та європейських стандартів, які безпосередньо стосуються переміщення через 

митний кордон України та оптимізації митних процедур, що зумовлено як активізацією 

процесів євроінтеграції, так і вдосконаленням митного законодавства з метою створення 

оптимальних умов для ведення зовнішньоекономічної діяльності та припливу в країну 

зарубіжних інвестицій. 

У зв’язку з приєднанням України до розглянутих вище Конвенцій можна виділити такі 

позитивні моменти: сприяння розвитку відносин між митницею та бізнесом, удосконалення 

митного законодавства та практики його застосування, запровадження позитивних аспектів 

закордонного та міжнародного досвіду у цій галузі права; розвиток міжнародної торгівлі та 

покращення іміджу України у сфері міжнародних економічних відносин. 
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СУЧАСНІ УПАКОВКИ ДЛЯ ПЕЧИВА 

 

Печиво ще з давніх часів вважається одним із найулюбленіших продуктів харчування 

серед мешканців України, яке постійно користується попитом у різних категорій населення. 

Упаковка кондитерських виробів – це важливий фактор для їх успішної реалізації. 

Сьогодні споживачі звикли до продукції з сучасним і привабливим дизайном. У зв’язку з цим 

основна частина виробників ретельно слідкує за змінами на ринку в цьому напрямі. 

Спостерігається тенденція переходу кондитерами на індивідуальну упаковку кондитерських 

виробів, що, безумовно, є зручним для споживача.  

Сучасний український кондитерський ринок нараховує значну кількість виробників 

печива, які пропонують його широкий асортимент. З метою збереження якості та 

продовження терміну зберігання виробники печива використовують найрізноманітніші 

пакувальні матеріали і упаковки. 

До всіх видів упаковки виробниками пред’являються наступні вимоги: 

- безпечність; 

- екологічні властивості; 

- сумісність; 

- взаємозамінність; 

- економічна ефективність; 

- естетичні властивості. 

У дотриманні цих вимог й полягають функціональні призначення самої упаковки.  

Упаковка виконує наступні функції: 

- збереженість товару від псування і можливих пошкоджень; 

- забезпечення всіх умов для транспортування, навантажувально-розвантажувальних 

робіт, складування товарів та подальшого їх продажу; 

- інформаційна функція і функція реклами. 

Велике значення для тривалого зберігання печива в упакованому вигляді має 

грамотний вибір пакувального матеріалу. Печиво вважається гігроскопічним продуктом. 

Тому ненадійно упаковане печиво здатне швидко сорбувати вологу, внаслідок чого воно 

пліснявіє і набуває неприємного смаку та запаху. Без надійної упаковки печиво піддається 

нищівній дії кисню та сонячного світла. Все це стимулює розмноження мікроорганізмів, які 

призводять до його псування. 

При виборі оптимальної упаковки для харчових продуктів необхідно враховувати 

багато факторів, такі як матеріал для упакування, вартість і можливість утилізації даного 

виду упаковки.  

Сьогодні виробники пропонують немалий вибір матеріалів для упаковки з високими 

бар’єрними властивостями, упаковки, яка може гарантувати збереження якості і забезпечити 

безпеку кондитерських виробів широкого асортименту. 

Найбільш розповсюдженим пакувальним матеріалом для печива є поліпропіленовий 

плівковий матеріал. Він має підвищені механічні властивості у порівнянні з поліетиленом. 

Поліпропілен не піддається термічному зварюванню, тому ПП-плівки покривають клеєм 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
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холодної зварки, що дозволяє використовувати таку плівку на високошвидкісних 

пакувальних автоматах.   

З метою підвищення бар’єрних властивостей пакувальних засобів для печива 

використовують  БОПП-плівки. 

Біоксальноорієнтовані поліпропіленова плівка (БОПП) – один із сучасних видів 

пакувальних матеріалів на автоматичних машинах горизонтального типу. Для упаковки 

печива використовують БОПП-плівки прозорі, перламутрові та металізовані. БОПП-плівки 

можуть бути низькоусадковими, які характеризуються невеликою усадкою при нагріванні, 

що забезпечує більш щільне прилягання плівки до продукту. Механічні і розмірні 

властивості БОПП-плівок не залежать від зміни вологості, температури і інших параметрів 

навколишнього середовища. Вони здатні витримувати неодноразові перегини, не 

розтріскуються, що є важливим при ручній обробці упаковок, а також їх транспортуванні. 

Для упаковки печива також застосовують комбіновані і багатошарові плівкові 

матеріали, а найчастіше  двох- і багатошарові комбінації плівкових матеріалів, а саме: 

плівка-плівка, плівка-фольга, плівка-папір, плівка-фольга-папір, плівка-фольга-папір-плівка. 

Кожний шар композиційного матеріалу має особливе функціональне навантаження: 

металева фольга – неперевершений бар’єр для світла і вологи, полімерний шар – забезпечує 

міцність композиту, папір – посилює твіст-ефект, тактильні властивості і здешевлює матеріал [1]. 

Для печива дрібних видів при фасуванні в полімерні плівки використовують упаковку 

типу флоу-пак, а інші типи печива рекомендують фасувати в упаковку типу конверт. 

Упаковка флоу-пак, яка являє собою пакет з двома поперечними і одним поздовжнім 

швом, використовується для упаковки печива різних форм та розмірів. Упаковка має 

композиційну багатошарову структуру із застосуванням щільного картону, паперу і тонкої 

фольги, на яку легко наноситься флексографічний друк, що надає товару особливої 

виразності і оригінального дизайну. Вона характеризується низькою вартістю, привабливим 

зовнішнім виглядом, стійкістю до проникнення газів, пари, зручністю у використанні, 

герметичністю і протидії до пошкоджень. 

Сьогодні розробники і дизайнери упаковок для ніжного здобного печива, крім 

плівкових матеріалів, застосовують різні додаткові способи фіксації і збільшення надійності 

упаковки – це гофровані прокладки, фольгу та пергамент.  

Крім плівок, для упакування печива застосовують спеціальні пластикові контейнери – 

корекси. Їх використовують як самостійні і допоміжні види упаковки. Для них характерний 

високий ступінь захисту продукту від зовнішніх механічних впливів та можливість 

використання індивідуальних конструктивних вимог. 

Для упакування печива сьогодні використовують велику кількість сувенірних 

упакувань, які відрізняються найрізноманітнішими формами, дизайном та видом матеріалу. 

У жерстяну упаковку - коробки, банки, пенали – упаковують дороге елітне печиво для 

подарункової продукції. Основними перевагами даної упаковки є захист ніжного печива від 

негативних механічних впливів. У такі коробки рекомендують упаковувати здобне печиво, у 

рецептуру якого додають дороговартісну сировину, а саме різні горіхи, масло вершкове, 

цукати, сухофрукти та шоколад. Таке здобне печиво має ніжну крихку консистенцію та може 

пошкодитись при транспортуванні і зберіганні. Одночасно, жерстяні коробки мають 

неперевершений вигляд щодо дизайну та оздоблення поверхні [2]. 

Упаковане печиво відкриває нові можливості не тільки для поліпшення санітарно-

гігієнічного стану готових виробів, їх транспортування і зберігання, але й для значного 

подовження терміну зберігання. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ІННОВАЦІЇ В БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ 

 

За підсумками 2021 року ринок будівництва в Україні зріс на 3,2 % (обсяг виконаних 

будівельних робіт в період з січня по вересень 2021 року становив 149 млрд. гривень), що як 

наслідок спричинило збільшення обсягів продажу будівельних матеріалів на 14,9 % у 

порівнянні з 2020 роком. У вересні 2021 року обсяг збуту будівельних матеріалів на ринку 

України становив 4,1 мільйона тонн, що на 2,5% більше, ніж в серпні того ж року, а 

підвищення цін за 9 місяців на будматеріали становило 3 – 8%. 

Інновації в будівництві забезпечуються використанням інноваційних будівельних 

матеріалів (коноплі, міцелій, вуглецеве полотно, високоякісні полімери), крім технологій і 

тенденцій. Зокрема, щоб вирішити деякі з цих проблем, багато інноваційних фірм 

розробляють покоління нових будівельних матеріалів. Нові розроблені матеріали є 

міцнішими, легшими, екологічно чистими та допомагають підвищити ефективність процесу 

будівництва. Особливо вагомим є використання екоінновацій як основ екологізації 

економічного розвитку. 

Окремими прикладами інновацій у будівельних матеріалах є використання 

біовуглецевих облицювальних матеріалів, які виготовляються із відходів лісових та 

сільських господарств. Новим у будівництві є використання надміцного пластику, 

синтезованого за допомогою нового процесу полімеризації. Даний пластик зараз 

використовується як ультратонке покриття для підвищення довговічності об’єктів 

будівництва. Використання CarbiCrete – спеціально розробленої технології виробництва 

бетону, в якій цемент замінюється сталевим шлаком, який змішується з іншими матеріалами 

за допомогою спеціального обладнання з наступним поміщенням в абсорбційну шафу, в яку 

впорскують СО2 (вуглекислий газ) та залишають на 24 години для досягнення повної 

міцності. Новий різновид цегли K-briq виготовлений на 90% із повторно використаних 

матеріалів, таких як цегла, камінь та гіпсокартон, яка є міцнішою та легшою, ніж звичайна 

цегла. Процес виготовлення такої цегли є значно дешевшим, ніж процес виготовлення 

традиційної цегли.   

Новим різновидом екологічно чистого конструкційного матеріалу є цегла, яку 

виготовляють з ґрунту, цементу, деревного вугілля та органічних волокон люфи. Даний вид цегли 

є у 20 разів більш пористим матеріалом, ніж бетонний блок, що дозволяє створювати “дихаючі” 

архітектури.  

Ще одним новим матеріалом для перегородок та облицювання є конструкторська дошка 

Honext, яка виготовляється з паперу, який уже пройшов кілька циклів повторного використання.  

Для забезпечення вогнестійкості використовують новий матеріал – рідкий граніт, 

який на 30-70 % складається з переробленого матеріалу і у складі якого використовується 

менше однієї третини цементу.  

Інновацією у системах засклення є Low-E скло. Це віконне скло, яке має невидиме 

покриття з оксиду металу, що створює поверхню, яка відбиває тепло, пропускаючи світло. 

Доведено, що цей тип скла знижує споживання енергії, зменшує вицвітання тканин і 

підвищує загальний комфорт у приміщенні. 

Вуглецеве волокно – новий вид будівельного матеріалу, який є надзвичайно міцним і 

легким, а саме: матеріал з вуглецевого волокна в 5 разів міцніший за сталь, попри у двічі 

більшу жорсткість. Дані волокна складаються з вуглецевих ниток, які є тоншими від 
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людської волосини. Оскільки вуглецеві волокна є міцними та гнучкими, то їх рекомендують 

використовувати у будівництві в районах, які зазнають впливів ураганів і торнадо. 

З наведених вище окремих прикладів інновацій в будівельних матеріалах, слід 

відзначити, що значна частина з них спрямована на забезпечення принципів циркулярної 

економіки – безвідходного виробництва, повторної переробки тощо. 
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БЕЗПЕЧНІСТЬ ВИРОБІВ ІЗ ТЕКСТИЛЮ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ 

СПОЖИВНОГО РИНКУ 

 

Основним джерелом надходження товарів на вітчизняний ринок, як відомо, є власне 

виробництво, що чітко функціонує, яке в змозі забезпечити постачання різноманітної 

продукції високої якості та конкурентоспроможності. При цьому імпорт як джерело 

надходження товарів необхідно використовувати лише певною мірою, ураховуючи, що він є 

інструментом державного впливу на товарне наповнення споживного ринку. Проте 

останніми роками ринок України, на жаль, значною мірою формується завдяки 

надходженням товарів із різних країн світу. Слід зазначити, що більшість імпортованих 

товарів, зокрема контрабандних та тих, що надходять в Україну з порушенням митних 

правил, а також товарів, виготовлених у так званому тіньовому секторі країни, мають 

сумнівну якість, передусім за показниками безпечності, та є загрозою для здоров’я 

споживачів, бо не проходять санітарно-епідеміологічної експертизи, що полягає, згідно із 

Законом України “Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення”, у 

комплексному вивченні об’єктів експертизи з метою виявлення можливих небезпечних 

факторів у цих об’єктах. 

Відомо, що небезпечність текстильних виробів пов’язана з властивостями: хімічними 

(хімічна небезпечність), фізичними (електризуємість) та біологічними (біологічна небезпечність).  

Тривале накопичення деяких хімічних речовин в організмі людини у процесі 

споживання  виробів може спричиняти порушення функцій генетичного апарата, поразку 

центральної нервової системи, печінки, легенів і інших органів. Окремі хімічні речовини, що 

використовуються у виробництві товарів широкого вжитку (наприклад, барвники кислотний 

червоний 26, дисперсний голубий 1, дисперсний оранжевий 11 тощо), є канцерогенами, які 

сприяють розвитку добро- або злоякісних пухлин. Отже, реальною проблемою формування 

вітчизняного споживчого ринку є небезпечність товарів. 

Результати досліджень щодо безпечності продукції, зокрема текстилю, показують, що 

шкідливі речовини (важкі метали, формальдегід, пестициди, пентахлорфеноли, 

азобарвники тощо), мігруючи з поверхні текстильних матеріалів у підодяговий простір, 

можуть справляти шкірно-резорбтивну, шкірно-подразнювальний або загальнотоксичну дію, 

а також спричиняти, як зазначено вище, різні хвороби людини. Тому постає необхідність 

розроблення номенклатури показників та характеристик безпечності товарів, за якими можна 

здійснювати оцінку відповідності згідно з встановленими вимогами. 

Корисність товару характеризується наявністю споживних властивостей, тобто тих 

властивостей, завдяки яким споживач здатен задовольнити певні потреби, вимоги, а якість - 

тими кількісними показниками  споживних властивостей, які визначають ступінь 

відповідності конкретного товару конкретним потребам, вимогам, у тому числі й його 

придатності до споживання (тобто за умови безпечності).  
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Означене у стандарті ISO серії 9000 поняття якості зорієнтоване не тільки на 

виробника, а й на споживачів: замовників, які можуть оцінити, наскільки сукупність 

характеристик задовольняє їхні вимоги, а також на кінцевих споживачів, які можуть 

конкретний виріб оцінити як такий, що має якість низьку, добру або відмінну, бо в кожного з 

них існує своє уявлення про ідеальну річ, що в змозі задовольнити їхні потреби та вимоги. 

Номенклатуру показників та характеристик властивостей (якості) товарів для сфери 

споживання доцільно формувати з використанням моделі Кано, згідно з якою задоволеність 

споживачів оцінюється за допомогою обов’язкових, очікуваних і захоплюючих властивостей 

та відповідних їм показників і характеристик. Найважливішими з них є обов’язкові 

властивості. Показники цих властивостей - це кількісні ознаки товарів, що не перевищують 

допустимі норми, які регламентовано відповідними чинними нормативними документами, 

наприклад, щодо вмісту шкідливих речовин, який визначає безпечність виробу. Але з 

перевищенням певного рівня обов’язкових показників, їх значущість для споживача 

зменшується (табл. 1).  

Таблиця1  

Класифікація обов’язкових споживних властивостей текстильних матеріалів 
Таксономічні категорії Класифікаційні угрупування 

Клас властивостей Обов’язкові 

Підклас властивостей Споживні 

Група властивостей Властивості, які задовільняють вимоги 

Підгрупа властивостей Безпечність 

Показник властивості Вміст 

щкідливих 

речовин 

Лужність Електризуємість Займистість 

Характеристика 

властивості 

Кількість 

речовини 

рН Питомий 

поверхневий 

електричний опір 

Мінімальна 

тривалість 

запалювання 

 Знак заряду  

Тривалість 

утримання заряду 

Виходячи з вищевикладеного, серед властивостей товарів, що задовольняють потреби 

людини в системі “людина – виріб”, провідне місце посідає безпека текстильних матеріалів 

та виробів з них – це відсутність речовин, що негативно впливають на організм людини, 

мінімальний негативний вплив виробництва на навколишнє середовище та на шкідливу 

утилізацію або переробку відходів. 

Отже, основною складовою властивостей, що використовуються для визначення 

якості товарів, є безпечність, показники та характеристики якої є критерієм можливості 

використання виробів за призначенням та забезпечують збереження здоров’я і 

працездатності людини, її гарне самопочуття і комфорт у процесі споживання або під час 

контакту з виробом у процесі експлуатації. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ КОНТРАБАНДИ 

 

На даний момент поняття контрабанди є усталеним, але дещо спірним. Так, словник 

міжнародного права трактує поняття контрабанда як міжнародне правопорушенням у сфері 

митної справи. 
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Відповідно до національного державного законодавства, контрабандою є переміщення 

через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного 

контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, 

радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або 

бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних 

засобів негласного отримання інформації. Особливо небезпечними є ввезення наркотичних 

засобів, зброї та вивезення культурних цінностей контрабандним шляхом. До злочинів 

підвищеної суспільної небезпеки законодавством України статтею 305 Кримінального 

кодексу України віднесено контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів та фальсифікованих лікарських засобів [1]. 

Контрабанда, як кримінально-правова категорія є одним з найнебезпечніших злочинів 

у сфері господарської діяльності, яку івідповідно до частини 5 статті 12 Кримінального 

кодексу України віднесено до тяжких злочинів.  

Контрабанда наносить значну шкоду національній безпеці будь якої країни. 

Вітчизняний ринок України вже з перших років незалежності відчув всі негативні прояви 

контрабанди, яким вважався товар, завезений без сплати митних платежів, так званий  

“чорний імпорт”. 

Україна щорічно втрачає через недоотримання у держбюджеті значні суми коштів. 

Формування дохідної частини основного фінансового закону країни – Державного бюджету 

залежить від того, наскільки ефективними є заходи виявлення та боротьби з контрабандою. З 

року в рік через таке негативне явище, як контрабандні схеми, зростають втрати бюджету 

країни, особливо через ненадходження мита (рис. 1). 

 
 

Рис. Динаміка зростання втрат бюджету через існування контрабанди  

(у млрд дол. США) 

Як суспільне явище контрабанда існує з давніших часів і відоме людству як 

злочинний прояв. Її розвиток тісно пов’язаний з тим, як формувалися нації, встановлювалися 

національні кордони, економічний розвиток, розвиток зовнішньої і внутрішньої торгівлі та 

митної справи. Таке явище, як контрабанда було відомо ще в стародавні часи, про що 

згадувалося у древньогрецьких і римських правових і літературних джерелах. 

Контрабанда (від італ. contrabando, від contra “проти” і bando “урядовий указ”) – 

незаконне перевезення (інше переміщення) товарів або/та інших предметів через митний 

кордон. Товари і/або цінності, які переміщувались незаконним шляхом, також одержали 

назву контрабанди. 

Словом “контрабандос” називали товари і предмети, що заборонялося для ввезення і 

підлягали конфіскації, так відомими є факт ввезення у 1696 р. у Францію шляхом 

контрабанди 800 тис. тюків шерсті, виробленої в Англії. 
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Протягом історії контрабанда мала особливий розвиток в країнах, де або 

запроваджувались високі митні тарифи на імпорт деяких груп товарів, як наприклад, у 

Британії наприкінці XVIII ст. були встановлені високі мита на алкоголь та предмети розкоші, 

що сприяло їх незаконному завозу з материка. 

Одним з головних чинників формування контрабанди стало створення 

мануфактурного виробництва в першій чверті XVIII ст. Застосування заходів захисту  

місцевих виробників автоматично створило умови для поширення сірої економіки або 

просто контрабанди. Територія Лівобережної України, після втрати у 1754 р. митної 

автономії, також стає ареною боротьби з контрабандою [2]. 

Цікавими для дослідження історії незаконного переміщення товарів поза митним 

контролем є первинні історичні тексти та документальні джерела, що безпосередньо 

стосуються протидії та боротьби з контрабандою. Так, в ордері Катеринославського 

губернатора В.В. Каховського до митника Красносельської прикордонної митниці від 

10.03.1789 р. міститься вказівка про попередження контрабанди коней. 

Липнем 1793 р. датується розпорядження Таврійської казенної палати стосовно 

виявлення контрабанди в Євпаторійській портовій митниці під час навантаження та 

турецький корабель сирих волових шкур. А рапортом Севастопольської портової митниці від 

04.02.1793 р. повідомлялось про викриту спробу провезення на територію Криму 

“неоголошеної” (не обкладеної митом) горілки “в 2 великих бочках и 15 малих бочонках 

мірою 111 ведер”. 

Специфіка ситуації 1980-1990 рр. призвела до того, що через надмірно великі митні 

тарифи та збори великих підприємств доводилося вибирати між порушенням закону та 

необхідності закриття виробництва, що також сприяло зміцненню контрабанди. 

Отже, контрабанда – це вид митних правопорушень, який за своєю суспільною 

небезпекою визнається злочином. Історія виникнення та розвитку контрабанди тісно 

пов’язана з перехідними етапами економічного та суспільного розвитку. Для досягнення 

мети у процесі свого розвитку держава не завжди здійснювала демократичну діяльність в 

економічній сфері. Цей парадокс особливо яскраво проявляється у споживчій торгівлі, яка 

призводить до нелегального виробництва та недобросовісної торгівлі. Держава була ще 

стабільною в умовах феодального господарства, але у світі промислового капіталізму, коли 

від добробуту промисловості  залежала національна безпека, держава була змушена 

поширювати свою боротьбу не тільки на економічну, але вже і на політичну контрабанду, що 

змусило боротися з нею на рівні державної безпеки. 
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захворювання на COVID-19. Таке харчування також допомагає швидше одужати хворим на 

вірус, оскільки організм слабшає, і це триває кілька днів навіть після одужання. 

Англійські та американські вчені представили дослідження, що люди, які харчувалися 

високоякісною дієтою, багатою на рослинну їжу, мали на 10% менше шансів захворіти на 

COVID-19 і на 40% - на важку форму цього вірусу. Нажаль, не існує жодного конкретного 

продукту чи дієти, які могли б точно запобігти зараженню коронавірусом [1]. 

Під час проведених досліджень було встановлено, що дотримання здорової дієти, яка 

включає велику кількість рослинної їжі може допомогти знизити ймовірність зараження 

людей на COVID-19, особливо важкої форми. Рекомендовано звести до мінімуму 

споживання ультраоброблених продуктів, рафінованих зернових і підсолоджених напоїв, 

натомість включити низку корисних продуктів. 

Овочі багаті на клітковину, мінеральні речовини та вітаміни, які підтримують імунну 

систему та допомагають боротися із хворобами. Овочі можуть бути свіжі або заморожені, у 

складі перших та других страв, але вони мають бути різноманітні. Дозволено 

використовувати і консервовані овочі, але в їх складі має бути якнайменше цукру та солі.  

Фрукти містять багато поживних речовин, включаючи клітковину, цукри та вітаміни. 

Варто звернути увагу на свіжі сезонні фрукти, які можна додавати у деякі страви або 

використовувати в якості перекусів. 

Цільнозернові продукти - гречана купа, булгур, пшоно, кіноа, коричневий рис і 

макарони із цільнозернового борошна, містять всі складові зерна: висівки, ендосперм і 

зародки. У висівках і зародках міститься багато поживних речовин - клітковина, жири, 

мінеральні речовини та вітаміни, які можете отримати, тільки споживаючи ціле зерно. 

Варто замінювати звичайне борошно універсальне борошном із спельти під час 

випікання хлібобулочних виробів та білий рис - коричневим або диким рисом у відповідних 

стравах. 

У жирних видах риби міститься багато омега-3 жирів, які необхідні для нашого 

здоров’я. Крім того вони включають йод, залізо, селен, вітамін В2, вітамін D та цинк.  

Одними із найкорисніших видів риби є форель, сардини, анчоуси та оселедець. 

Короткотривале обсмажування, приготування на пару, тушкування та запікання – є 

найкращими способами приготувати цих видів риб, але можна частково використовувати 

консервовану, мариновану або ферментовану рибу. 

Горіхи та насіння містять ненасичені жири, антиоксиданти, клітковину, мінеральні 

речовини та вітаміни.  

Мигдаль, бразильські горіхи, кеш’ю, фундук, горіхи макадамії, арахіс, фісташки та 

волоські горіхи – це зручні перекуси. Але необхідно обмежити вживання смажених або 

солоних горіхів. 

Бобові культури такі як нут, квасоля, сочевиця та горох - є чудовим джерелом 

клітковини та білка. Вчені виявили, що включення бобових до страв може знизити ризик 

розвитку хронічних захворювань, таких як серцеві захворювання та діабет 2 типу. Варто 

спробувати замінити частину м’яса на сочевицю або додати нут в салати та супи. 

Ферментовані та кисломолочні продукти позитивно впливають на діяльність 

кишківника та збільшують кількість і різноманітність кисломолочних бактерій. Здоровий 

кишківник підтримує імунну систему, допомагаючи боротися з інфекціями, включаючи 

COVID-19. 

Особливу увагу потрібно звернути на харчування дітей від 0 до 24 місяців і більше, 

для яких грудне молоко залишається найкориснішою їжею. Жінки із COVID-19 при бажанні 

можуть продовжувати годувати грудьми. Однак вони повинні дотримуватися гігієни органів 

дихання під час годування та носити маску [2]. 

Разом з тим, існують продукти, яких слід уникати для вживання. Необхідно скоротити 

споживання неякісної, нездорової їжі та замінити їх на більш здорові продукти, які 

підтримують імунну систему та знижують шанси захворіти на COVID-19. 
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Сьогодні люди майже 60% необхідної енергії забезпечують у вигляді 

ультраоброблених продуктів. Для їх виготовлення використовують глибокі технології 

очистки і часто містять доданий цукор, сіль, жири та добавки. Вони є надзвичайно смачними, 

але містять мало цінних поживних речовин.  

Вчені довели, що люди, які споживають багато ультраобробленої їжі, частіше мають 

зайву вагу та хронічні захворювання, такі як астма, рак, депресія, хвороби серця та діабет 2 

типу. 

Ультраоброблені продукти включають підсолоджені пластівці для сніданку, хліб із 

вищих сортів борошна, шоколад та вироби для приготування у мікрохвильовій печі. 

Необхідно підбирати більш здорові альтернативи, включаючи домашній або крафтовий хліб 

з цільнозернового борошна та звичайні пластівці для сніданку, такі як овес.  

Підсолоджені цукром напої, включаючи газовані та енергетичні, холодний чай та 

фрапучіно, містять багато цукру і практично не мають харчової цінності. Їх регулярне 

вживання викликає більш високий ризик розвитку хронічних захворювань, таких як серцеві 

захворювання, подагра та діабет 2 типу.  

При захворюваннях на COVID-19 важливо, щоб організм отримував достатню 

кількість води та вживати багато поживної та високоенергетичної їжі. Так як відомо, що 

організм людини втрачає багато води під час боротьби з інфекцією, особливо якщо 

підвищується температура, з’являється діарея та блювота. Тому Всесвітня організація 

охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує під час пандемії COVID-19 пити багато води, яка є 

частиною здорової дієти, але гарячі напої та калорійні напої, такі як смузі та молочні напої, 

також можна включати у раціон. 

Наразі немає доказів того, що їжа чи упаковка харчових продуктів пов’язані з 

передачею коронавірусної хвороби (COVID-19), але людина може заразитися, 

доторкнувшись до поверхні або предмета, забрудненого вірусом, а потім доторкнувшись до 

свого обличчя. 

Однак більший ризик виникає при тісному контакті з іншими людьми під час покупки 

продуктів харчування або харчування у закладах ресторанного господарства. Тому, важлива 

гігієна під час вживання продуктів харчування, щоб запобігти будь-яким захворюванням, що 

передаються через їжу.  

Упаковані продукти у банки, пляшки можна протерти дезінфікуючим засобом перед 

відкриттям або зберіганням. Неупаковані продукти – фрукти та овочі необхідно ретельно 

промивати під проточною водою. 
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ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ 

 

Договір банківського рахунку – домовленість, за якою банк зобов’язується приймати і 

зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що 

йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних 

сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Банк не має права визначати та 

контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші 

обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, 

договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права 

на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. 

За договором банківського рахунку банки відкривають поточні рахунки. Поточний 

рахунок – вид банківського рахунка, який відкривається банками юридичним  і фізичним 

особам на договірній основі для зберігання грошових коштів і здійснення розрахунково-

касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та 

вимог законодавства України. Положення гл. 72 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 

[1] (далі – ЦК України) стосуються обслуговування руху коштів у національній та іноземній 

валютах, а також банківських металів.   

Істотні умови договору банківського рахунку: 1) предмет; 2) строк виконання 

операцій для клієнта. Предметом договору банківського рахунку є операції за рахунком, що 

виконуються банком: 1) зарахувати грошові кошти, що надішли на рахунок клієнта, в день 

надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не 

встановлений договором банківського рахунка або законом (ч. 2 ст. 1068 ЦК України); 2) 

видати або перерахувати рахунка клієнта грошові кошти за його розпорядженням в день 

надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не 

передбачений договором банківського рахунка або законом (ч. 3 ст. 1068 ЦК України); 3) 

кредитування рахунка (ст. 1069 ЦК України). Якщо відповідно до договору банківського 

рахунка банк здійснює платежі з рахунка клієнта, незважаючи на відсутність на ньому 

грошових коштів (кредитування рахунка), банк вважається таким, що надав клієнтові кредит 

на відповідну суму від дня здійснення цього платежу. Права та обов’язки сторін, пов’язані з 

кредитуванням рахунка, визначаються положеннями про позику та кредит (параграфи 1 і 2 

глави 71 ЦК України), якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір плати за 

використання клієнтом коштів банку, якщо не встановлене договором, не може 

перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України; 4) користування 

банком коштами, що знаходяться на рахунку (ст. 1070 ЦК України). Банк має право 

використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно 

розпоряджатися цими коштами. За користування грошовими коштами, що знаходяться на 

рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок, якщо інше не 

встановлено договором банківського рахунка або законом. Сума процентів зараховується на 

рахунок клієнта у строки, встановлені договором, а якщо такі строки не встановлені 

договором, − зі спливом кожного кварталу. Проценти сплачуються банком у розмірі, 

встановленому договором, а якщо відповідні умови не встановлені договором, − у розмірі, 

що звичайно сплачується банком за вкладом на вимогу; 5) списання грошових коштів з 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran4902#n4902
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran4931#n4931
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran4931#n4931
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рахунку (ст. 1071, 1072 ЦК України). Підстави списання грошових коштів з рахунка: а) за 

розпорядженням клієнта; б) за рішення суду; в) у випадках, встановлених законом чи 

договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права 

на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. 

Законом встановлена черговість списання грошових коштів з рахунка в межах 

залишку грошових коштів на рахунку клієнта, якщо інше не встановлено договором між 

банком і клієнтом. У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових 

документів, на підставі яких здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з 

рахунку клієнта у такій черговості: 1) у першу чергу списуються грошові кошти на підставі 

рішення суду для задоволення вимог про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров’я або смертю, а також вимог про стягнення аліментів; 2) у другу чергу 

списуються грошові кошти на підставі рішення суду для розрахунків щодо виплати вихідної 

допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом), а 

також виплати за авторським договором; 3) у третю чергу списуються грошові кошти на 

підставі інших рішень суду; 4) у четверту чергу списуються грошові кошти за 

розрахунковими документами, що передбачають платежі до бюджету; 5) у п’яту чергу 

списуються грошові кошти за іншими розрахунковими документами в порядку їх 

послідовного надходження. 

Істотною умовою договору є строк виконання операцій для клієнта. Банк 

зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься  в  розрахунковому документі, який 

надійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження. Операційний час – 

частина операційного дня банку, протягом якої приймаються документи на переказ і 

документи на відкликання, що мають бути оброблені та виконані цим банком протягом цього 

ж робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється банком самостійно та 

закріплюється в його внутрішніх нормативних актах. У разі  надходження  розрахункового  

документа   клієнта до обслуговуючого  банку  після  закінчення  операційного  часу  банк 

зобов’язаний виконати доручення  клієнта,  що  міститься  в  цьому розрахунковому 

документі, не пізніше наступного робочого дня. Банки та їх клієнти мають право 

передбачати в договорах інші строки виконання доручень клієнтів.  

Найбільш складним питанням відповідальності за порушення договору банківського 

рахунку є безпідставне списання банком коштів з рахунку клієнта. Крім того, окремої уваги 

заслуговує питання майнової відповідальності банку за договором банківського рахунку у 

випадку відкликання банківської ліцензії [2]. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АДВОКАТУРИ  
 

Відповідно до національного законодавства, для надання професійної правничої 

допомоги в Україні діє адвокатура. Незалежність інституту адвокатури гарантується 
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законами України. Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської 

діяльності в Україні визначаються різноманітними законодавчими актами [1]. 

Відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” адвокатура 

України – недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва 

та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує 

питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому законодавством [2]. 

Адвокатура, як особливий інститут “захисту”, звісно діє за властивими йому 

принципами – верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення 

конфлікту інтересів. Принципи адвокатури мають власні ознаки, а саме: 

1) будь-який принцип адвокатури поміщає в собі окрему ідею, яка визначає його зміст;  

2) принцип адвокатури (певна ідея) безпосередньо або ж опосередковано закріплена в 

нормативно-правових документах (і в загальних актах, і в актах спеціального (фахового) 

законодавства про адвокатуру); 

3) принципи характеризують справжні ознаки адвокатури; 

4) принципи адвокатури визначаються значною стабільністю та витриманістю 

відносно традиційних норм права; 

5) вони формують окрему систему, в якій один принцип виступає гарантією іншого 

або випливає з нього [3, c.88]. 

Окремі вчені пропонують чітку класифікацію принципів адвокатури. О. О. Кармаза 

пропонує поділити принципи наступним чином: 

1) за способом закріплення – на принципи, прямо виражені в нормах законодавчих 

актів (принцип верховенства права, законності, адвокатської таємниці, забезпечення права на 

захист), та принципи, які непрямо виражені в нормах законодавчих актів (принцип 

диспозитивності, стабільності суспільних відносин у сфері адвокатської діяльності); 

2) за галузевою ознакою – на принципи конституційного права (верховенства права, 

забезпечення правового захисту), принципи цивільного права (принцип справедливості, 

добросовісності та розумності), принципи адвокатури (принцип адвокатської таємниці, 

незалежності адвоката, професіоналізму); 

3) за територією поширення – на принципи, закріплені на міжнародному рівні 

(принципи, закріплені чи випливають з чинних міжнародних договорів України: принцип 

поваги до людини, міжнародного співробітництва) та принципи, що закріплені чи 

випливають з національного законодавства України  [4, с. 45] 

З урахуванням загальних наукових напрацювань щодо класифікації принципів варто 

підтримати вчених, що принципи адвокатури (саме принципи адвокатури, а не принципи 

адвокатської діяльності чи принципи організації та діяльності адвокатури) можна поділити 

на такі групи: 1) за способом їх закріплення – на принципи, прямо закріплені законодавством 

про адвокатуру (принципи верховенства права, законності, уникнення в адвокатській 

діяльності конфлікту інтересів), та принципи, що випливають з аналізу законодавства про 

адвокатуру (принципи корпоративного самоврядування, професійності адвокатів, свободи 

вибору форми організації адвокатської діяльності); 2) за сферою їх поширення – на загальні, 

що характерні для усієї системи права, будь-яких галузей права чи будь-якої правової 

діяльності (принципи верховенства права, законності, гуманізму та демократизму), 

міжгалузеві (принципи конфіденційності, незалежності) та галузеві, властиві виключно 

адвокатурі (принципи корпоративного самоврядування, домінантності інтересів клієнтів); 3) 

за джерелом їх закріплення – на закріплені Конституцією України (принципи верховенства 

права, законності, пріоритетності життя та здоров’я, честі та гідності, недоторканності і 

безпеки людини, загальності права на правову допомогу), і такі, що закріплені спеціальним 

законодавством про адвокатуру (незалежності адвоката, конфіденційності, уникнення в 

адвокатській діяльності конфлікту інтересів). Принципи верховенства права та законності, 

хоч і передбачені Законом “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, однак є 

конституційними, оскільки передовсім закріплені саме в Конституції); 4) за предметом 

регулювання – на загальні, функціональні (принципи діяльності адвокатури) та організаційні 
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принципи (принципи організації адвокатури). Загальними принципами є, наприклад, 

принципи верховенства права, законності, гуманізму; функціональними – принципи 

незалежності адвоката при здійсненні адвокатської діяльності, конфіденційності, уникнення 

в адвокатській діяльності конфлікту інтересів тощо; організаційними принципами є 

принципи обов’язкового членства адвокатів України в НААУ, корпоративного 

самоврядування адвокатури, свободи вибору форми організації адвокатської діяльності, 

гласності та інші [3, с. 149]. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОГО ТИПУ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї 

 

Кожна держава керується власним правом, що показує та пояснює рівень її розвитку в 

актуальному часовому розрізі, констатує моральні засади суспільства та підтримує усталені 

традиції, звичаї громадян.[1, c 8] 

Як національне явище правова система постійно деформується та адаптується до 

соціокультурних, політико-економічних та зовнішніх зв’язків. Визначається  характер тієї чи іншої 

правової системи за наступними факторами: ознаки сім’ї, до якої належить система; ознаки групи 

правових систем в межах сім’ї та аспектів специфічних ознак окремої правової системи. 

Сумісні цінності та особливості тієї чи іншої правової системи держав створюють 

середовище для їхнього об’єднання в правову сім’ю. Остання означає сукупність правових систем, 

обʼєднаних спільністю історичного формування, структури права, його джерел, провідних галузей 

та інститутів, правозастосування, правосвідомості, поняттєвого апарату юридичної науки. 

Зважаючи на це, актуальним видається дослідження окремих аспектів романо-

германського типу правової сімʼї. 
 

У наш час романо-германська правова сім’я, або ж континентальна, вважається 

однією з найпоширеніших систем права в цілому світі.  Вона є сукупністю національних 

правових систем країн континентальної Європи, які мають подібність історичного генезису 

на базі давньоримського права та його пристосування (разом з канонічним правом і 

місцевими звичаями) до нових національних умов, спільні засади правового регулювання, 

схожі риси структури права з розподілом на публічне і приватне право, одноманітне 

розуміння природи норми права як правила поведінки загального характеру, єдність системи 

форм (джерел) права, основною з яких є нормативно-правовий акт. 

Історичною базою романо-германського права вважаються римське цивільне право та 

місцеві  “закони варварів” германських племен, які стали основою для формування та 

становлення правових систем на території континентальної Європи. Проте, романо-

германська система не обмежилися географічним розташуванням, а й набула чималого 

поширення у європейських державах. 
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Досліджували романо-германську правову систему в свій час такі дослідники як  

Волинка К. Г., Кравчук В. Д., Погребняк С. П., Скакун О. Ф., Ткаченко В. Д., Богачова Л. Л., 

Цвік М. В та інші.  

У романо-германській сім’ї можна виокремити кілька окремих груп сімей: романська 

(Італія, Франція, Іспанія), скандинавська  (Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія), германська 

(Німеччина, Австрія), слов’янська (Україна, Росія, Білорусія), правова система Японії та 

латиноамериканська правова група (Аргентина, Бразилія, Чилі, Парагвай, Уругвай). 

Зважаючи на чималу площу поширення кожна з цих сімей відповідно має свої особливості в 

галузі права. Схожими до романо-германської сім’ї також є правові системи України, 

Болгарії та Росії, хоча часто дослідники виокремлюють їх в окрему слов’янську, групу. 

Подібними до цієї сімʼї за техніко-конструктивним особливостями є правові системи 

України, Росії, Болгарії та деякі інші, хоча існує точка зору, що останні виокремлюються в 

самостійну слов'янську, або ж західнослов'янську, групу.  

Важливою особливістю романо-германської правової сім’ї, що вирізняє її з-поміж 

інших, є визнання нормативно-правового акту як основного джерела права. Нормативно-

правовий акт, або ж закон, – офіційний документ в письмовій формі, що містить 

загальнообов’язкове правило поведінки (норма права). Ця риса має доволі узагальнений 

характер, який потребує детального розтлумачення та конкретизації. Норма права має 

системно-ієрархічний характер та набуває найбільшої юридичною сили при закріпленні в 

конституції країни.[2, c. 458] 

 Іншими аспектами романо-германської правової сім’ї є диференціація права на 

публічне та приватне, кодифікований характер права, поділ системи на галузі та підгалузі. 

Важливу роль в правовій системі відіграють нормативно-правові акти (постанови, укази, 

декрети, рішення, регламенти та ін.).  

До особливостей національних правових систем країн, що входять  до романо-

германської правовій сім’ї, належить: кодифікований характер права; поділ системи права на 

галузі; диференціація права на публічне та приватне; нормативність права (основним 

джерелом права виступає нормативно-правовий акт) [3, с.127].  

Романо-германська система визначається також як система кодифікованого права 

завдяки важливій ролі узагальнення та систематизації національного законодавства, тобто 

великій кількості кодексів.  

Отже, основним аспектом романо-германської правової сім’ї є нормативно-правовий 

акт, або ж закон, який виступає основним та переважно єдиним джерелом права. На відміну 

від інших систем, де джерелом права виступає судовий прецедент, романо-германська 

система показує пріоритетність норми в своєму функціонуванні.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ 
 

Загалом, право спадкування тісно пов’язане з правом власності, оскільки спадкування 

є одним із найважливіших засобів набуття права власності і служить охороні цього права. 
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Спадкове правонаступництво виникає після смерті особи, яку називають спадкодавцем, і 

встановлюється на користь спадкоємця. Спадкоємці – це особи, які набувають право на 

спадщину, тобто фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які 

були зачаті за життя спадкодавця і народилися після відкриття спадщини. Спадкоємцями 

можуть виступати юридичні особи, держава. 

Спадкування здійснюється на певних засадах: 

1) свобода волевиявлення спадкодавця і спадкоємця; 

2) універсальність спадкового правонаступництва; 

3) родинно-сімейний характер спадкування; 

4) послідовність закликання до спадщини при спадкуванні за законом; 

5) рівність спадкових часток при спадкуванні за законом; 

6) державно-правовий захист непрацездатних родичів та членів сім’ї спадкодавця. 

При спадкуванні за законом порядок та умови переходу прав та обовʼязків 

спадкодавця вказані в самому законі. Спадкове майно ділиться в рівних частках між 

особами, зазначеними в законі, та у відповідності з встановленою черговістю. Не мають 

права стати спадкоємцями за законом батьки після дітей, у відношенні яких вони позбавлені 

батьківських прав і не були поновлені в цих правах на момент відкриття спадщини, а також 

батьки і повнолітні діти, що згідно ухилялись від виконання покладених на них в силу закону 

обов'язків по утриманню спадкодавця, якщо ці обставини підтверджені в судовому порядку. 

Спадкування за законом має місце у тому випадку, якщо: відсутній заповіт; заповіт було 

скасовано заповідачем і не складено новий заповіт; заповіт визнано недійсним повністю або 

частково [1, с.225]. 

Проте, Ю. О. Заіка зазначає, що наявність заповіту не виключає і можливість 

спадкування за законом. По-перше, заповідано може бути не все майно і тоді частина майна, 

яким спадкодавець не розпорядився, буде спадкуватися за законом. По-друге, один із 

призначених у заповіті спадкоємців може не прийняти спадщину і тоді частка майна, яка 

йому заповідалася, спадкується спадкоємцями за законом на загальних підставах. По-третє, 

один із призначених у заповіті спадкоємців, може відмовитися від спадщини, не визначаючи 

правонаступника. По-четверте, один із спадкоємців за заповітом може виявитися негідним і 

бути усунутий від спадщини. По-п’яте, один із спадкоємців, якому була заповідана спадщина 

з умовою, може не виконати визначену заповідачем умову. По-шосте, заповіт у судовому 

порядку може бути визнано недійсним у частині, яка порушує права обов’язкових 

спадкоємців [2, с.66]. 

Законодавець чітко встановлює черговість спадкування за законом.  

У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі 

зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його 

пережив, та батьки. У другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та 

сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. У третю чергу 

право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця. У четверту чергу 

право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю 

не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини. У п'яту чергу право на спадкування за 

законом мають інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому 

родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого 

ступеня споріднення. Ступінь споріднення визначається за числом народжень, що 

віддаляють родича від спадкодавця. Народження самого спадкодавця не входить до цього 

числа. У пʼяту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які 

не були членами його сімʼї [3]. 
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ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ ПРЕЗУМПЦІЇ  

 

Першими дослідниками презумпцій у правовій науці стали вчені-процесуалісти, 

звідки знаходимо визначення презумпції як підстави, що звільняє від обов’язку доказування.  

Науковою обґрунтованістю та повнотою відзначається визначення правової 

презумпції, подане українськими дослідниками теорії держави та права – М. С. Кельманом та 

О. Г. Мурашиним. Презумпція – це припущення про наявність або відсутність певних фактів, 

що спираються на зв’язок між фактами, які припускаються, та такими, що існують, і це 

підтверджується наявним життєвим досвідом. Презумпція не є достовірним фактом, а 

фактом, що припускається з великою мірою ймовірності і застосовується в юридичній 

практиці як засіб, який полегшує досягнення істини у вирішенні справи [1, с. 320]. 

Розглядаючи логічну природу презумпцій, деякі вчені виділяють їхні наступні основні 

ознаки: 

— презумпції є узагальненнями індуктивного характеру; 

— вони відображають “звичайний характер” предметів або явищ матеріального світу; 

— презумпції є ймовірними узагальненнями; 

— презумпції як узагальнення можливі лише при наявності загального причинно-

наслідкового зв’язку між предметами і явищами. 

Правові презумпції наділені також характерними рисами: 

— пряме або непряме закріплення у правових нормах; 

— особлива процедура їх утворення та правове закріплення, де беруть участь 

спеціальні суб’єкти, наділені державно-владними повноваженнями; 

— чіткість формулювання, включаючи закріплення можливості та процедуру 

спростування; 

— довготривалий період існування; 

— обов’язковість реалізації та наявність покарання за невиконання норми, що 

містить презумпцію (норми-презумпції); 

— специфічна структура [2, с. 17]. 

Правова презумпція випливає із самого змісту правової норми. Не менш цікавим є 

процес її появи та процедура нормативного закріплення, оскільки завжди можна чітко 

встановити момент включення правової презумпції до системи норм права: за датою 

прийняття і вступу в силу нормативно-правового або акта правозастосовного органу.   

Проте, незважаючи на відносну прозорість процесу зародження і утвердження 

правових презумпцій, їх чітке імперативне регулювання основними законами держави, 

можливість безперешкодно ознайомитися з їх змістом, тлумаченням та роз’ясненням 

авторами презумпцій, вони – презумпції – є не достатньо зрозумілими громадянам. Це 

пояснюється складністю та специфікою юридичних формулювань, імперативним характером 

виконання нормативно-правових актів. На жаль, громадяни не мають можливості вплинути 

на творення норм права, у тому числі і тих, де безпосередньо містяться правові презумпції. 

Проте, усе викладене вище не є перешкодою для трансформації правових презумпцій у 
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соціальні відносини. Вони можуть набути вагомої значимості не тільки у юриспруденції, але 

й в інших соціальних інституціях 
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ПРОГАЛИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 

У сьогоденні  не рідко трапляються випадки у процесі правозастосування, коли 

рішення неможливо ухвалити через відсутність правових норм у деяких ситуаціях. Як 

наслідок це показує, що є певні прогалини у праві. 

Прогалини у праві – це повна чи часткова відсутність у чинному законодавстві 

необхідних юридичних норм [1, с. 457]. 

Упрoдовж багатьох століть вчені-правознавці намагались визначити причини цих 

дефектів та законів у праві. Вони були представниками різних концепцій таких, як: 

теологічна, природно-правова, історична, соціологічна, психологічна та позитивістська.  

Вони ж у свою чергу дійшли до наших часів, на їхній основі та під впливом сучасності 

правники вирізнили такі основні причини: 

— невміння відобразити в нормативних актах усе різноманіття сучасних життєвих 

ситуацій, що потребують правового регулювання; 

— відставання нормотворчості від розвитку суспільних відносин як наслідок 

невміння передбачити появу нових життєвих ситуацій; 

— наявність деформацій у процесі нормотворчості, спричинених, наприклад, 

лобіюванням голосування в парламенті в інтересах певних бізнесових груп; 

— технічні помилки законодавця, допущені при розробці нормативних актів та 

застосуванні прийомів юридичної техніки. Прогалини в законодавстві виникають зазвичай 

там, де існує: 

а) неповнота правових норм;  

б) суперечність норм однакової юридичної сили, коли одна з них “знищує” іншу;  

в) повна відсутність правової норми 64 [2]. 

У свою чергу прогалини в законодавстві в основному поділяють за часом виникнення  

на: первинні- виникають в момент оприлюднення нормативного акта; вторинні – з’являються 

після видання нормативних актів. Інші дослідники цього питання виділяють й інші категорії 

їх поділу такі, як: законодавчі та технічні (В. І Акімов), абсолютні та відносні 

(В. В. Петров),реальні та уявні(О. М. Тарнопольська) тощо. 

Важливим питанням, яке тривожило всіх довгий час було віднайти  способи 

подолання цих  прогалин у законодавстві, які шукали різні вчені-теоретики та правозахисні 

органи. Отож, способами подолання прогалин називають правові інструменти, за допомогою 

яких можна вирішити питання, яке стосується правового регулювання, але воно не 

передбачене нормами чинного законодавства [3, с. 37] . 
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У юриспруденції виділяють такі основні способи запобіганню прогалин у 

законодавстві, як: 

Усунення – це внесення змін або доповнень у чинне законодавство, видання нових, 

створення юридичних прецедентів або укладення нормативних договорів. 

Подолання – здійснюється за допомогою аналогії закону, аналогії права та 

субсидіарного застосування права або іншими словами міжгалузевою аналогією. 

Останній спосіб застосовують  у галузях цивільного, сімейного та трудового 

законодавств, а у кримінальному, при здійсненні адміністративних правопорушень, аналогія 

й зовсім відсутня. 

Аналогія закону – рішення конкретної юридичної справи на основі правової норми, 

розрахованої не на даний, а на подібний випадок [1, с. 457]. Її застосування в Україні 

закріплено в таких законодавчих актах, наприклад у п. 1 ст. 8 Цивільного кодексу України та 

в п. 1 ст. 10 Сімейного кодексу України. Аналогія має використовуватись  чітко відповідно 

законодавчих норм, тому її можуть використовувати лише органи правосуддя. 

Аналогія права – застосування до суспільних відносин, не врегульованих 

нормативно-правовими актами, принципів права, загальних засад і змісту законодавства [2]. 

Цей спосіб грунтується на принципах: гуманізму, справедливості, рівності перед 

законом, тощо, які закріплені у законодавчих актах Конституції України. Наприклад, у ст. 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та  і ч. 9 ст. 8 Цивільного 

процесуального кодексу Укрaїни забороняється відмова у розгляді справи з мотивів 

відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні 

відносини. 

У свою чергу важливо зазначити, що послідовність застосування аналогії закону і 

аналогії права передбачена законодавцем у п. 7 ст. 8 Цивільно-процесуальному кодексі 

України : якщо спiрнi відносини не врегyльовані законом, суд застосовує закон, що регулює 

подібні за змістом вiдносини (аналогія закону), а за відсyтностi такого – суд виходить iз 

загальних засaд законодавства (аналогiя права). 

Для вирішення справ за аналогією необхідно додeржувaтися таких yмов: 

1) аналогія допустима лише за умови повної відсутності або неповноти правових 

норм, їх нечіткості, суперечливості; 

2) суспільні відносини, до яких застосовується рішення за аналогією, повинні бути 

врегульовані хоча б у загальній формі, тобто перебувати у сфері правового регулювання; 

3) наявність подібності (аналогії) аналізованих обставин і обставин, передбачених 

наявною нормою, повинна бути в істотних, юридично рівнозначних ознаках; розбіжність – у 

деталях, у неістотному; 

4) пошук норми, яка регулює аналогічний випадок, має здійснюватися спочатку в 

актах тієї самої галузі права, у разі відсутності такої – в іншій галузі та у законодавстві в 

цілому; 

5) вироблене в ході використання аналогії правове рішення не повинно суперечити дії 

приписів закону, його меті; 

6) обовʼязково має бути вмотивоване пояснення причин застосування рішення за 

аналогією до даного випадку [2]. 

Також важливим способом є субсидіарне застосування норм права. Він полягає у 

вирішення справи або окремого юридичного питaння за допомогою додаткового викoристання 

норм iншої спорідненої галузі права. Це виражається у ст. 8 Сiмейного кодексу України. А от в  ст. 

12 згаданого кодексу такoж закріплюється необхідність використання правозастoсувачем приписів 

Цивільного кодексу України при визнaченні строків, установлених у Сімейному кодексі України. 

У цьому випадку міжгалузева аналогія не забороняється. 

Варто звернути увагу, що норми трудового, сімейного, екологічного права загальні 

положення цивільного права в порядку субсидіарності не можна застосовувати, а до 
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правових нoрм, включених як додаткові до приписiв законодaвчих актів про сiмейні, трyдові 

і деякі інші відносини – можливо. 

Отже, прогалинaми в законі є відсутність у нормативноправовому акті юридичної 

норми, яка повинна регламентувати ті суспільні вiдносини, що потребують правового 

регулювання. Такі прогалини можуть бути подолані за допомогою аналогiї права та аналогії 

закону, які є найбільш дієвими засобами їх переборення. Застосування таких методів 

базyється на певних постулатах щодо: сфери дії, суб’єкта здійснення (уповноважений 

державний орган) та меж здiйснення. 
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“ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ СУДУ” ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 СТАЛОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 

 

На сьогодні поняття “правовий висновок”, “правова позиція” суду хоч і є досить 

уживаними, але так і не отримали належного закріплення у процесуальних кодексах. 

Незважаючи на низку наукових доробок, присвячених розкриттю сутності цих понять у 

різних аспектах, серед науковців та практиків тривають дискусії як щодо доцільності їх 

законодавчого закріплення, так і змістовного наповнення. Правову позицію суду часто 

інтерпретують з формально-логічного погляду як висновок суду у справі, що виражається у 

рішенні та наводиться в його мотивувальній   частині у вигляді системи аргументів [2, с. 31]. 

Розглядаючи судову правову позицію з погляду змістового значення можна 

сформувати її як виражену в рішенні суду оцінку певних правових питань, як 

сформований судом правовий принцип вирішення справи. На думку А. Б. Дідікіна 

“правові позиції суду являють собою його ставлення до певних правових проблем, яке 

закріплюється в судових рішеннях” [1, с. 66].Таким чином правова позиція суду 

виступає як “результат аналізу аргументів та висновків судового органу, що утворює 

інтелектуально-юридичний зміст судового рішення, та по суті є нічим іншим як 

суттю правового рішення” [1, с. 67].  

У теорії права судові правові позиції прийнято класифікувати: за об’єктом правової 

проблеми – ті, що стосуються понять, норм, принципів, інститутів; за сферою суспільних 

відносин – позиції в області прав і свобод людини, державного будівництва, місцевого 

самоврядування тощо; залежно від способу оформлення судової правової позиції – 

документально оформлені (рішення, вирок, інформаційний лист, постанова                                        пленуму тощо) 

і недокументовані (коментар щодо судового рішення в пресі); за характером предмета 

регулювання – матеріально-правові та процесуально-правові. 

Задля характеристики правових позицій у правозастосуванні їх також іноді 

пропонується розподіляти за іншими критеріями, зокрема такими як: індивідуальні та 

колегіальні; усталені, або типові; рекомендаційні; окрема думку.  

Щодо окремої думки судді – то це різновид правової позиції суду, особливістю якої є 

те, що вона відображає правову позицію судді, який не погоджується із тлумаченням і, 
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відповідно, застосуванням норм матеріального та, зрідка, процесуального права. Формальна 

необов’язковість такої правової позиції дозволяє розглядати її як форму доктринальної 

(неофіційної) правової позиції – “уявлень про право і правові явища, що формуються на 

основі філософського світогляду, спеціальних юридичних знань і юридичної практики” [2, с. 

35]. Утім, значення окремої думки у суді найвищої інстанції не слід недооцінювати, позаяк 

вона, як вважає професор С. В. Шевчук, “є зверненням до духу права, який розвивається, до 

розуму майбутнього, коли більш пізнє рішення може виправити помилку, яку, на думку судді, 

котрий висловлює таку думку, зробив суд. Існує чимало прикладів, коли окрема думка з часом 

стає частиною права” [5, с. 370-371]. 

Порівнюючи співвідношенні поняття правових позицій суду з поняттями судової 

практики та судового прецеденту можна дійти висновку, що поняття судової практики у   

юридичній   літературі розглядається як: сукупність правозастосовної, правотлумачної, а 

в окремих випадках навіть нормотворчої діяльності суду та її об’єктивованих 

результатів а також окремо самі лише результати такої діяльності. При цьому, у свою 

чергу, судова практика як результати діяльності суду розглядається у вузькому та 

широкому розумінні: тільки як вироблені судами “правоположення” або ж як усі (будь-

які) об’єктивовані в актах судової влади результати діяльності суду. 

М. В. Мазур, узагальнюючи характерні ознаки судової практики, пропонує таку 

дефініцію цього поняття: “Судова практика як джерело права є тією частиною 

соціально-правового досвіду і результатів діяльності вищих судових органів та іноді 

нижчих судів, що виражається в офіційних актах органів судової влади (рішеннях, 

постановах, ухвалах що набрали чинність і не були скасовані), які містять важливі й 

актуальні правові позиції обов’язкового чи переконливого характеру (судові прецеденти, 

усталена судова практика та роз’яснення вищих судових органів), а також обов’язкові до 

виконання приписи нормативного характеру, що містяться в рішеннях Конституційного 

Суду та судів загальної юрисдикції та мають наслідком втрату чинності нормативно-

правових актів або їх окремих положень у зв’язку з визнанням їх неконституційними чи 

незаконними” [4, с. 497]. Таким чином правові позиції розглядаються як зміст офіційних 

актів органів судової влади і водночас фактично ототожнюються з іншими правовими 

явищами – судовими прецедентами, усталеною судовою практикою та роз’ясненнями 

вищих судових органів. 
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Дотримання прав та законних інтересів людини  і громадянина є однією з ознак 

цивілізованості країни. Відшкодування моральної шкоди це один із способів захисту 
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порушеного суб’єктивного права в Україні.  Цей спосіб з’явився відносно недавно, чим 

викликав багато питань, які потребують теоретичного обґрунтування та визначення. 

Визначення поняття розміру і способу відшкодування моральної шкоди (немайнової шкоди) 

досліджувались в працях: О. Данильченко, В. Примака, C. Шимона, В. Паліюка та інших. 

Однак, в науці немає комплексного роз’яснення цих  понять і рішення судів різняться в 

питанні відшкодування моральної шкоди. В статті 23 ЦКУ визначено в чому може полягати 

моральна шкода, а саме, у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у 

зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; у душевних стражданнях, яких 

фізична особа у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи 

близьких родичів; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала зі знищенням чи 

пошкодженням її майна; у приниженні честі і гідності фізичної особи, а також ділової 

репутації фізичної або юридичної особи [1]. Моральні переживання, фізичні страждання 

мають таку руйнівну силу, що особа скеровує всі свої сили для подолання цих негативних 

явищ не бажаючи користуватися правом захисту своїх прав та інтересів та витребування 

майнової шкоди. Усі страждання, переживання затінюють собою інші потреби, а тільки через 

сплив часу суб’єкти звертаються до судових органів про стягнення грошових коштів чи 

іншого майна, як компенсацію свого втраченого морального матеріалу. 

Верховний Суд України визначив поняття моральної шкоди –“під моральною шкодою 

слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, 

або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними дія або  

бездіяльністю інших осіб” [2]. Визначене твердження є  більш точним  за змістом тому що, в 

основі  визначення зазначається не страждання як процес, що не підлягає оцінці, а негативні 

наслідки немайнового характеру, що викликані стражданнями, що за своєю суттю є 

майновою шкодою.  

Причиною подання заяви до суду фізичною чи юридичною особою з позовом про 

відшкодування моральної шкоди є порушення суб’єктивного цивільного (матеріального або 

нематеріального) права особи. Погоджуюсь з твердженням В. Приймака, що відшкодування 

моральної шкоди це засіб цивільно-правового захисту, який можна застосовати у випадку 

завдання особі немайнових втрат внаслідок порушення її абсолютних та відносних (включно 

з договірними), як немайнових так і майнових цивільних прав [3,c.175]. 

Позивач повинен довести свою точку зору щодо правопорушення, що призвело до 

немайнових втрат моральної шкоди вини правопорушники, способу та розміру відшкодування. 

Чинним законодавством не встановлено меж компенсації. Приймаючи рішення суд оцінює 

тяжкість правопорушення, стан здоров’я особи та інші негативні наслідки в тому числі (тривалість 

та глибину фізичних і психічних страждань, неможливість працювати взагалі чи на попередньому 

місці роботи, необхідність змінити місце проживання тощо). 

Моральна шкода відшкодовується одноразово, однак є випадки проведення її 

періодичними платежами. Так ст.1168 ЦК визначає, що  моральна шкода, завдана каліцтвом 

або іншим ушкодженням здоров’я може відшкодовуватися шляхом здійснення щомісячних 

платежів [1]. Особливістю розгляду судом позовів про відшкодування моральної шкоди є 

неможливість поновлення порушеного права. Моральна шкода через страждання особи 

торкається духовного життя особи. Як каже В. Паліюк поняття “страждання” означає, що дії 

заподіювача цієї шкоди повинні знайти своє відображення у свідомості потерпілого, які 

миттєво оцінюються свідомістю і викликають певну психічну реакцію [4,c.59]. С. І. Шимон 

запропонувала закріпити на законодавчому рівні систему єдиних критеріїв оцінки завданої 

особі моральної шкоди. До таких критеріїв доцільно віднести: суб’єктивну оцінку 

потерпілого; суть позовних вимог; характер моральних страждань; глибину моральних 

страждань; тяжкість ушкодження здоров’я; істотність вимушених змін у житті потерпілого; 

тривалість негативних наслідків; час подання позову; форму вини особи, яка завдала шкоду; 

вину потерпілої особи; суспільну оцінку фактичних обставин завдання шкоди; регіон 

поширення відомостей про події, що сталися; характер стосунків; майновий стан особи, яка 

завдала шкоду [5]. 



392 
 

Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди і не зв’язана з її 

розміром. Відшкодування моральної шкоди це один із способів захисту порушеного 

суб’єктивного права в Україні. За часи незалежності відшкодування в Україні стало 

застосовуваним механізмом компенсації понесених страждань осіб. Попри дуже жвавий 

розвиток в українському законодавстві, по даний час немає єдиного та “чіткого” визначення 

моральної шкоди та єдиної системи вимірювання справедливого розміру відшкодування. 
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ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

 

У сьогоднішньому розвитку технологій постає важливе питання щодо регулювання 

правничих відносин стосовно нової технологічної реальності. Цифрові технології 

потребують адаптації норм права під нові реалії. З огляду на сучасний розвиток таких 

технологій як блокчейн надзвичайно важливо дослідити характеристики цивільного права в 

секторі послуг, який ускладнений інформаційно-комунікаційними технологіями та 

цифровими аспектами. Встановлення правового регулювання таких явищ як біткойн, смарт-

контракти, токени, потребує визначення цих характеристик. 

Глобалізація світових технічних процесів – нова епоха в правовому ландшафті. Сучасні 

технології швидко інтегруються в повсякденне життя, відкриваючи нову еру правової 

свідомості суспільства. Це означає, що зв’язки з громадськістю продовжуватимуть 

розвиватися в умовах величезних технологічних труднощів, на основі яких буде 

формуватися суспільство. Враховуючи ці фактори, очевидно, що кардинальні перетворення 

сучасного цифрового світу неминуче призведуть до зміни парадигми в науці цивільного 

права [1, с. 179]. 

Поява Інтернету, мобільного зв’язку та онлайн-сервісів є фундаментальним 

інструментом для побудови “діджиталізації” в усіх аспектах життя. В економіку активно 

впроваджуються нові технології, які суттєво змінюють виробничий процес, корпоративний 

підхід та процедури компанії. Частка суспільних відносин, у тому числі з використанням 

комп’ютерних мереж, зростає в усьому світі, що вимагає відповідного правового 

регулювання цих відносин [2, с. 165-166]. Діяльність права розширюється, і воно все більше 

охоплює регулювання відносин у кіберпросторі. 

Багато концепцій для осмислення змісту “діджиталізації” можна знайти в наукових працях, 

присвячених дослідженню даних процесів та їх впливу на зв’язки з громадськістю. Водночас 

більшість джерел зосереджені на цифровій економіці та технологіях, а юридична наука в цій галузі 

постійно розвивається. М. Дубина і О. Козлянченко стверджують, що “діджиталізація” є проявом 
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нової економіки (неоекономіки), нового типу соціально-економічної системи, що виникає 

поступово протягом постіндустріального періоду економічного розвитку в міру науково-

технічного прогресу та впровадження інноваційних методів [3, с. 23]. 

“Діджиталізація” за В. Скутто, – це процес впровадження цифрових технологій з метою 

трансформації бізнес-моделі та отримання виграшу від використання нових передових технологій, 

які обробляють масовий цифровий потік інформації в динамічній цифровій мережі [4]. 

Т. Оноре стверджує, що “діджиталізація” є необхідна для максимізації бізнесу з 

використанням програмного забезпечення та інформаційних технологій, які зроблять його 

простішим, більш економічно ефективним і кращим з точки зору надання послуг клієнтам та 

відповідності їхнім очікуванням [5]. 

Вагомим кроком у процесі “діджиталізації” є запровадження так званої “електронної 

держави”. Згідно з сучасною юридичною літературою, “електронна держава” – це особливий 

спосіб організації державної влади через локальні інформаційні мережі Інтернет та сегменти 

глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування певних служб у режимі 

реального часу та дозволяє громадянам спілкуватися з службовими особами. На практиці це 

означає максимальне використання сучасних інформаційних технологій в органах влади для 

організації влади та взаємодії з фізичними та юридичними особами, дозволяючи будь-кому 

звертатися до органів державної та місцевої влади для отримання необхідної інформації та 

більшості того що є важливим [6, с. 283-284]. 

У результаті впровадження цифрових технологій змінюється спосіб життя людей. Соціальні 

відносини змінюються в результаті нових досягнень. Все це можливо завдяки останнім 

технологічним впровадженням, таким як штучний інтелект та віртуальна реальність. Глобальна 

трансформація до цифрової економіки вже триває. Цифрова економіка зараз відома під 

численними назвами: інтернет-економіка, нова економіка, веб-економіка тощо [7]. 

Стрімке зростання цифрових технологій зумовлює необхідність регулювання відносин, 

які складалися і продовжують розвиватися в сучасному суспільстві з правової точки зору. 

За словами В. І. Ляшенка, якісні зміни у використанні цифрових мережевих технологій 

за останні десятиліття призвели до виділення чотирьох етапів цифрової революції: 

- перший етап характеризувався формуванням необхідної інфраструктури для 

забезпечення доступу до інформації через Інтернет, а сайти передусім призначалися лише 

для читання інформації, а не її розміщення і просування; 

- на другому етапі користувачі особисто звикли до розміщення та просування 

інформації; 

- користувачі третього етапу особисто стали представниками ери месенджерів та 

соціальних мереж; 

- четвертий етап, який розпочався в 2020 році, передбачає створення так званої 

Neuronet, мережі на основі нейрокомунікації та штучного інтелекту для спілкування людей, 

тварин і речей [8, с. 11-12]. 

Об’єкти цивільного права слід класифікувати на три умовні категорії: об’єкти, які 

забезпечують сучасне цивільне право, об’єкти реального світу, які переобладнані в 

електронну форму, та об’єкти цифрового простору. Насамперед, це пов’язано з тим, що 

еволюція цивільного права нерозривно пов’язана з еволюцією соціальних взаємодій. 

Цивільно-правові відносини визначаються елементами цивільних відносин (суб’єктами, 

об’єктами, суб’єктивними правами, обов’язками). Як наслідок, у контексті нашого 

дослідження критичним є пояснення правової природи цивільно-правових категорій 

приватноправових відносин та можливості впровадження найновіших цивільно-правових 

актів через призму впровадження цифрових технологій. Зрештою, чинне цивільне 

законодавство лише по частинах регулює організаційно-правову базу, пов’язану із 

застосуванням нових технологічних проривів. 

Цифрові технології зараз використовуються в усіх аспектах життя, і перехід від 

реального світу до віртуального світу (онлайн) стає все більш поширеним. У результаті ми 

можемо сперечатися про створення винахідницького простору цивільних прав – цифровий 
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простір, вироблений і керований людиною, є продовженням і проекцією з фізичного світу. У 

той же час він ще формує свої стандарти поведінки. Необхідність інтерпретувати зміну 

нормативної орієнтації через призму взаємодії суб’єктів різних юрисдикцій та взаємодії 

інновацій на екстериторіальному рівні призвела до сучасного поступового складання 

правових норм. 

Підсумовуючи, нові об’єкти цивільних прав будуть незвичайними тим, що межі їх 

правового контролю не будуть визначені лише нормами національного законодавства, але це 

не зменшує значення українського законодавства у визначенні їх типу. Розвивається нова 

форма соціальних зв’язків, при якій відносини між учасниками регулюються уніфікованими 

положеннями законодавства, що діють екстериторіально, забезпечуючи швидкий і простий 

спосіб регулювання інтересів учасників щодо обʼєкта правовідносин. 

Отже, вплив цифрових технологій на цивільні відносини, регулювання відносин 

залишається дискусійним питанням, що вимагає встановлення чітких критеріїв правової 

ідентифікації віртуальних цифрових квазісуб’єктів, а також визначення правового режиму 

віртуальних юридичних осіб, які існують. виключно онлайн через штучний інтелект або 

цифрові платформи. 
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БАНКРУТСТВО ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ 

 

 Правовий інститут банкрутства відіграє одну із ключових ролей у господарських 

правовідносинах. Попри існування різноманітних визначень банкрутства, а також полеміку 

навколо співвідношення понять “банкрутство” та “процедура банкрутства” усі визначення 

можна звести до наступної скороченої моделі: банкрутством є встановлена господарським 

судом неможливість боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані 

судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури. 

 Законодавчу базу інституту банкрутства становлять: Конституція України, Кодекс 

України з процедур банкрутства (надалі – КУзПБ), Господарський кодекс України та інші 

нормативно-правові акти. Актуальність питання інституту банкрутства фізичної особи  
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пояснюється тим, що цей правовий інститут є новелою українського законодавства, яка була 

впроваджена у 2019 році з набранням чинності КУзПБ. До 2019 року визнання банкрутом 

фізичної особи без статусу фізичної особи-підприємця було фактично неможливим, що 

значною мірою скорочувало функціонал засобів захисту прав кредиторів у даному виді 

правових відносин. Питанням банкрутства фізичних осіб у КУзПБ приділено Книгу четверту 

– “Відновлення платоспроможності фізичної особи”.  

Що стосується самої назви Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства 

– “Відновлення платоспроможності фізичної особи”–, то вона ніби дає зрозуміти, що правове 

регулювання питань банкрутства та відновлення платоспроможності фізичних осіб має 

відмінності від регулювання аналогічних питань у тих випадках, коли суб’єктом правових 

відносин виступає юридична особа. Невизначеність у теоретичних аспектах регулювання 

питань банкрутства призводить до того, що судова практика іноді містить взаємо протилежні 

рішення органів судочинства.  

Наприклад, Господарський суд Харківської області ухвалою від 27.04.2020 у справі № 

922/1213/20 залишив заяву фізичної особи про відкриття провадження у справі про 

неплатоспроможність без руху, зокрема через несплату судового збору, який, на думку суду, 

становив 21 020,00 грн у той час колегією суддів Східного апеляційного господарського суду 

у справі № 917/2088/19 було вказано на те, що стягнення судового збору у справа про 

неплатоспроможність фізичної особи не є необхідним, відтак повернення заяви у зв’язку з 

несплатою заявником судового збору не можна вважати обґрунтованим.   

Існує також низка інших проблематичних аспектів у правових відносинах, які виникають з 

приводу неплатоспроможності фізичних осіб: можливість виїзду боржника закордон та її 

обмеження, суперечності між положеннями ст. 34 КУзПБ та прикінцевими положеннями Кодексу 

(частково розглядалося вище у частині про проблематику сплати судового збору учасниками 

судових справ у питаннях неплатоспроможності фізичних осіб), тощо.  

Підсумовуючи викладений матеріал, можна дійти до висновку про недосконалість 

того, як у чинному законодавстві врегульовуються питання неплатоспроможності фізичних 

осіб. Можна виділити декілька основних причин з яких регулювання даного виду правових 

відносин залишається проблемним – насамперед відносна новизна інституту права та доволі 

невелика судова практика. У майбутньому як теоретичні питання врегулювання справ  

банкрутства фізичних осіб так і судова практика повинні бути вдосконалені.  
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ЗМІСТ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ 

 

Договір банківського вкладу опосередковує відносини позики грошей, банківських 

металів фізичними та юридичними особами. Договір банківського вкладу (депозиту) – це 

домовленість, за якою одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або 

для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку 

суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених 
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договором. На відносини, що виникають із договору банківського вкладу, в якому 

вкладником є фізична особа, поширюється дія Закону України “Про захист прав 

споживачів”. Договір банківського вкладу є реальним, оскільки вважається укладеним з 

моменту передання грошей; одностороннім, оскільки обов’язки покладені лише на банк, а 

вкладник має право вимагати повернення вкладу та сплати процентів; відплатним. Частина 1 

ст. 1058 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 [1]  (далі – ЦК України) допускає 

можливість встановлення винагороди для вкладника не лише у вигляді відсотків, але й в 

інших формах. Наприклад, надання деяких банківських послуг безоплатно або на пільгових 

умовах. 

Договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа, є публічним 

договором (ст. 633 ЦК України), тобто банк укладає відповідний вид даного договору на 

рівних умовах зі всіма споживачами. Банк також не має права відмовитися від його 

укладення за наявності в нього можливостей надати дану послугу. У разі необґрунтованої 

відмови банк має відшкодувати споживачеві завдані такою відмовою збитки (ст. 633 ЦК 

України). Найімовірнішими збитками в даному випадку може бути упущена вигода в розмірі 

відсотків, які б міг одержати вкладник. Обґрунтованою може вважатися відмова банку від 

укладення даного договору за відсутності у нього на даний час відповідної ліцензії. 

Предметом даного договору можуть бути національна чи іноземна валюта, банківські 

метали, які надходять у власність банку, а у вкладника залишається зобов’язального 

характеру право вимоги такої ж їх кількості з перебігом певного строку чи на першу вимогу 

[2, с. 797].  

Наступною істотною умовою є вид банківського вкладу. Договір банківського вкладу 

укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах 

повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад). 

Договором може бути передбачено внесення грошової суми на інших умовах її повернення. 

За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов’язаний видати вклад або його 

частину на першу вимогу вкладника. Умова договору банківського вкладу на вимогу про 

відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною. 

За договором банківського строкового вкладу банк зобов’язаний видати вклад та 

нараховані проценти за цим вкладом із спливом строку, визначеного у договорі банківського 

вкладу. 

Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за 

цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених 

договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору 

банківського строкового вкладу. 

Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, 

встановленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на 

інших умовах повернення, після настання визначених договором обставин договір 

вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором. 

Проценти на банківський вклад не є істотною умовою договору. Банк виплачує 

вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського 

вкладу. Якщо договором не встановлений розмір процентів, банк зобов’язаний виплачувати 

проценти у розмірі облікової ставки Національного банку України. 

Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклади на вимогу, 

якщо інше не встановлено договором. 

У разі зменшення банком розміру процентів на вклади на вимогу новий розмір 

процентів застосовується до вкладів, внесених до повідомлення вкладників про зменшення 

процентів, зі спливом одного місяця з моменту відповідного повідомлення, якщо інше не 

встановлено договором. 

Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад або на вклад, внесений 

на умовах його повернення у разі настання визначених договором обставин, не може бути 

односторонньо зменшений банком, якщо інше не встановлено законом. Умова договору 
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щодо права банку змінювати розмір процентів на строковий вклад в односторонньому 

порядку є нікчемною. 

Проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем 

надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або 

списанню з рахунка вкладника з інших підстав. 

Проценти на банківський вклад виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом 

кожного кварталу окремо від суми вкладу, а невитребувані у цей строк проценти збільшують 

суму вкладу, на яку нараховуються проценти, якщо інше не встановлено договором 

банківського вкладу. У разі повернення вкладу виплачуються усі нараховані до цього 

моменту проценти. 
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ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ ЯК ВПЛИВОВА ФІЛОСОФСЬКА ТЕЧІЯ XX СТ. 

Екзистенціалізм або філософія існування – напрям у філософії XX століття, що 

позиціонує і досліджує людину як унікальну духовну істоту, що здатна до вибору власної 

долі. Основним проявом екзистенції є свобода, яка визначається як відповідальність за 

результат свого вибору. 

Наслідниками екзистенціалізму були С. Кʼєркегор, який ввів сам термін “екзистенція” 

(того, що ховається від розуміння шляхом абстракцій, внутрішньої передумови в зовнішній 

предметності буття), А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, В. Дільтей, А. Бергсон. Якщо погляди 

названих мислителів стали теоретичною основою екзистенціалізму, то його методом була 

феноменологія Е. Гуссерля. Маніфестом екзистенціалізму стали книги і статті К. Ясперса, Г. 

Марселя, М. Хайдеггера, написані ще в 20 – 30-х роках, які стали надбанням суспільства 

через десять років після розгрому фашизму. Новий поштовх екзистенціалізму надала 

діяльність Ж. П. Сартра та А. Камю, котрі, осмисливши боротьбу з фашизмом, політизували 

його, звʼязали з нагальними соціально-політичними проблемами повоєнного часу. З 

елементами екзистенціалізму ми зустрічаємося в поглядах Е. Хемінгуея, Ф. Кафки, Е.-М. 

Ремарка. Після Другої світової війни він розповсюдився по всьому світі і навіть в Японії при 

всій самобутності її культури з пануванням будистсько-конфунціанських традицій. Тут 

відбувається спроба синтезу екзистенціалізму з традиційними японськими вченнями. 

Розповсюдження екзистенціалізму не припинила навіть папська енцикліка 1950 р. про його 

заборону. Причиною популярності цього вчення стало те, що воно звертається до тих питань, 

які хвилюють кожну людину, а саме: про сутність буття, його справжність і несправжність, 

сенсу життя, долі людини, свободи, вибору та особистої відповідальності. 

Першою публікацією з філософії екзистенціалізму стала праця “Психологія 

світоглядів” К. Ясперса, видана в 1919 р. Карл Ясперс – німецький філософ, світогляд якого 

сформувався під впливом поглядів Платона, Плотіна, Т. Аквінського, М. Кузанського, Б. 

Спінози, І. Канта, Ф. Шеллінга, С. Кʼєркегора, Ф. Ніцше, Е. Гуссерля, М. Вебера. Він рішуче 

виступив проти раціоналістичної філософії Р. Декарта, Г. В. Ф. Гегеля, обґрунтовуючи нове 

розуміння філософії і її призначення. Для нього філософія постає як орієнтири для поведінки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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людини в світі, а її призначення полягає в тому, щоб висвітлювати екзистенцію, наближати 

людину до трансценденції, “здійснювати стрибок до безумовного буття”. 

Систематизатором філософії екзистенціалізму все ж таки вважається М. Хайдеггер. 

Мартін Хайдеггер – німецький філософ. В своїй праці “Буття і час” він відмовився від 

традиційного інструментарію післядекартівської філософії, від понять субʼєкта і обʼєкта, 

пізнання, духу, матерії і використав феноменологічний метод для деструкції (розбирання) 

історичних побудов розуму і для аналізу людського існування з метою виявлення їх 

передумов, продовживши цю роботу в курсах лекцій “Основні проблеми феноменології”, 

“Кант і проблеми метафізики”, “Основні поняття метафізики: світ – конечність – 

одинокість”. На його думку, дані науки нічого не дають нам про буття, бо вони мають справу 

з сущим, тими чи іншими галузями, які описуються в родово-видових відношеннях. 

У розвитку екзистенціальної філософії важливе місце займають погляди А. Камю. 

Альбер Камю – французький філософ, письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 

1957 р. В ранніх ессе він дотримувався своєрідної язичницької філософії, прославляючи 

єдність людини з природою, завдяки чому вона знаходить внутрішню гармонію і духовну 

цілісність і повноту, стає сама собою. Однак звертаючись до реальності свого часу, Камю все 

більше доходить висновку про суспільний світ як світ безправності, відчуження, 

приреченості, байдужості, в якому людина відчуває себе “сторонньою” і лише на порозі 

смерті постає вільною і щасливою. Для описання цього світу він вводить поняття “абсурду” 

– ясного розуму, що констатує свої межі. Якщо в цьому світі відсутній вищий смисл, то він 

має “істинну людину”, яка надає смисл життю. Від своєї анархічної самотності через 

індивідуальний бунт вона доходить до колективної людини, що виражає людську 

солідарність у боротьбі проти зла. Свободу і права людини Камю шукає в бунті – справжній 

людській інформованості, яка володіє свідомістю своїх прав. Він намагається дати відповідь 

на питання, як може людина залишатися людиною? що вона повинна робити, щоб 

встановити справедливість, знайти істину, вселити надію, створити умови для торжества 

добра і краси? Відповідь на ці питання Камю, як більшість представників екзистенціалізму, 

повʼязує з мистецтвом, вважаючи, що саме воно дає людині перспективу, а митець здатний 

перебудувати світ за власним бажанням і розумом. 

У формуванні екзистенціалізму та його поширенні значну роль відіграла творчість П. 

Сартра. Жав Поль Сартр – французький філософ, письменник. Основою його досліджень 

стали проблеми суверенності свідомості, смислу, структури людського існування та 

онтологічного статусу особи, специфічність людського існування як принципової 

“неповноти” і самосвідомості випадковості буття, безумовності свободи, авторства і 

відповідальності індивіду. В розробці цих проблем він спирався на ідеї Декарта, Кʼєркегора, 

Фрейда, Гуссерля, Хайдеггера Уже в ранніх роботах Сартр концентрує свою увагу на пошуку 

сфери “власне свідомості” як трансцендентальної свободи, умови і абсолютного джерела 

екзистенції, опису уявлень як засобу відриву свідомості від світу і потоку неіснуючого. 

Внаслідок очищення свідомості від рефлекторних конструкцій “Я” з їх якостями і 

системами, “власне свідомість” постає у нього “свідомістю свідомості трансцендентного 

обʼєкта”, що описується як прозорість для самого себе. 

Характеризуючи екзистенціалізм, неважко помітити ще одну тенденцію. Якщо раніше 

він часто ігнорував питання гносеології, то тепер звертається до неї, зазначаючи, що 

проблема відчуття, чуттєвої організації людини є ключовою проблемою філософії. 

Раціональна гносеологія недооцінювала відчуття як основу основ людських взаємин із 

світом, живого свідка активної належності людини до світу, що зберігають людську цінність 

та індивідуальність. Вони суть і спосіб буття разом з речами, існування з світом, 

невідчуженість взаємовідносин людини і її оточення. У відчуттях ми зливаємося з світом, 

усвідомлюємо про нього, про цілі, способи його синтезування. Звідси головна гносеологічна 

установка екзистенціалізму: свідомість, а не знання, сприйняття, а не уявлення, звернення до 

емоцій, які, на думку Сартра, означають “по-своєму свідомість загалом”. 
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Загострення екологічної ситуації, загроза глобальної екологічної кризи змусили 

екзистенціалізм звернути увагу і на питання взаємовідношення природи і суспільства. 

Екзистенціалізм вбачає причину дисгармонії відносин природи і людини в демонізації науки 

і техніки, а також неможливість “ratio” вирішувати. 

Таким чином, світ безпосередніх емоцій в екзистенціалізмі постає як ділянка 

допустимої людської самодіяльності, сфера, де ще зберігається можливість раптових 

потрясінь, непередбачених реакцій, сильних душевних поривів. Він немов би сховище для 

духовних здібностей людини, захищає її індивідуальність в житті від “вимог зовні”, які з усіх 

боків охоплені стандартизацією. 
 

Гринишина Ю. 

здобувач вищої освіти ступеня магістра 

ОПП “Право”  

спеціальність “Право” 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Оверко Г. Я. 
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ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ СЬОГОДНІ 

 

Сьогодні повномасштабне  військове вторгнення сусідів завдало потужного удару по 

всіх ланках економічної системи нашої держави. Так, знизилося  виробництво основних 

видів продукції, зокрема тієї, що становить основу експортного потенціалу України. Крім 

того, заблоковані порти, а відтак і  частка зовнішньої торгівлі. Нищиться транспортно-

логістична, соціальна, маркетингова та інженерна інфраструктура цілих регіонів. 

Відбувається відтік кадрів за кордон та їх часткова передислокація на захід держави, що 

тимчасово викидає з активного економічного життя сотні тисяч, або й мільйони людей. 

За офіційною інформацією, протягом першого місяця війни лише 17% великих 

підприємств продовжували працювати без будь-яких обмежень, ще 30% змогли перейти на 

роботу в онлайн, а решта або не працювали зовсім, або призупинили діяльність. 

Більше 10% орних земель країни виявились не доступними для проведення посівної 

кампанії, що суттєво вдарило як по експортному потенціалу країни, так і по наповнюваності 

державного бюджету. 

Зрозуміло, що в умовах воєнного стану неможливо підтримувати стабільність і 

незмінність в економіці, відповідно маємо наслідки. Щодо зазначеного вище, був 

проведений аналіз і оцінка, якщо групувати різні напрямки економіки,  маємо такі проблеми 

по кожному: 

- ВВП. В результаті повномасштабного вторгнення росії, падіння ВВП України у 

2022 році може становити від -10% ( прогноз МВФ) до -35-40% (попередній прогноз 

українського уряду) за умови, що окуповані росією території не розширюватимуться, а 

активна фаза війни не триватиме довше кількох місяців. 

- Ділова активність. Понад половина компаній-членів Європейської бізнес-асоціації 

в Україні припинили або призупинили свою діяльність у воєнний час (57%). Серед меншого 

бізнесу ситуація схожа. За даними опитування КШЕ та Gradus, близько 39% компаній 

зупинили свою діяльність і ще 20% практично не працюють. Наразі ділова активність 

відновлюється дуже повільно. 

- Експорт. Експорт товарів з України обмежений логістикою. Російські війська 

заблокували українські порти в Азовському та Чорному морях. Водночас дорожня та 

залізнична інфраструктура може переправити обмежені обсяги товарів в України в ЄС, в 

тому числі через масову евакуацію українців та блокпости. Залізниця була перевантажена 

евакуаційними поїздами. 

Морем Україна перевозила 62% загальної доларової вартості товарів, залізницею - 

12%, автомобільним транспортом - 23%. 
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В березні Україна експортувала 50% товарів від лютневого обсягу ( $2,7 млрд). Чверть 

експорту – залізна руда, водночас експорт металів майже припинився. Експорт 

сільськогосподарської продукції знизився вчетверо порівняно з лютим. 

- Імпорт. У березні імпорт товарів в Україну становив 30% ($1,8 млрд) від лютневого 

обсягу. 

Імпорт скоротився не лише через логістичні проблеми та скорочення попиту, а й через 

заборону на некритичні імпортні операції, запроваджену Національним банком, щоб 

уникнути девальвації гривні. 

У середньостроковій перспективі споживчий та інвестиційний попит залишиться дуже 

пригніченим, що не дозволить імпорту відновитись. 

- Інфляція. Дані інфляції, опубліковані Держслужбою статистики, показують 

зростання споживчих цін у березні на 4,5% порівняно з лютим. У річному вираженні 

зростання цін, ймовірно, опиниться у районі 15-20%. 

Зараз зростання цін стримується регульованими цінами на пальне, газ, опалення та 

електроенергію, а також фіксованим обмінним курсом. 

- Інвестиції. Всі інвестиції в Україну - заморожені. Нові інвестиції будуть пов'язані 

тільки з перебазуванням виробничих потужностей компаній (більше 1500 компаній подали 

заявки на релокацію) із “гарячих регіонів”, будівництвом житла для внутрішньо 

переміщених осіб та державними інвестиціями у відновлення інфраструктури. 

- Банківський сектор. За попередніми оцінками кількох банків, було втрачено 50-

70% грошового потоку від кредитів – відсотки та погашення. Однак проблеми з ліквідністю 

були вирішені завдяки наданню НБУ бланкових кредитів рефінансування. До кінця війни 

було скасовано норми пруденційного регулювання: вимоги до капіталу, ліквідності, 

кредитного ризику. 

До даного списку також слід додати і втрати за галузями, наприклад : Металургія, 

сільське господарство, паливо та енергетика, міграція та людський капітал. 

Вже  сьогодні має формуватися стратегія повоєнного економічного розвитку України. 

Вона має бути орієнтована на її максимальну дерегуляцію та демонополізацію. Як на мене, 

повоєнний економічний зріст  в Україні можливий лише в тому випадку, якщо заходи 

економічної політики держави реалізовуватимуться в напрямку чіткої та послідовної 

стратегії. 
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ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА  

 

Зобов’язання держави щодо захисту адвокатів від несправедливого або довільного 

дисциплінарного переслідування і стягнення беруть свій початок в міжнародному праві прав 

людини. Зобов’язання забезпечити справедливий судовий розгляд, закріплене, зокрема, у 
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статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та у статті 6 Європейської 

конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, передбачає, що як 

законодавство, так і правозастосовна практика мають забезпечувати дотримання 

процесуальних гарантій у межах дисциплінарного провадження, у тому числі – при 

оскарженні у вищестоящий орган. У випадках, коли адвокати не виконують свої професійні 

обов’язки, передбачені Кодексом поведінки або законодавством, відповідним міжнародним 

стандартам, таким як вірність інтересам клієнта, порядність, надання клієнтам допомоги 

всіма доступними засобами, підтримка гідності професії тощо, вони можуть бути притягнуті 

до справедливої дисциплінарної відповідальності із застосуванням домірних санкцій. 

Держава повинна гарантувати, що дисциплінарна відповідальність адвокатів може наступати 

лише у разі вчинення таких дій, які є порушенням встановлених правил [1, с.115]. 

Серед наукових точок зору, стосовно поняття дисциплінарної відповідальності 

адвокатів, цікавою є позиція О. О. Бусуріної, яка вважає, що під цим поняттям слід розуміти 

особливий вид юридичної відповідальності, який застосовується до спеціального суб’єкта 

дисциплінарних правовідносин за вчинення дисциплінарного проступку, який виявляється у 

невиконанні або неналежному виконанні адвокатом своїх професійних обов’язків і 

встановлює застосування передбачених законом або нормами адвокатської етики заходів 

дисциплінарного впливу у встановленому для цього процедурному порядку [ 2, с. 29]. 

Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку 

дисциплінарного провадження. Дисциплінарне провадження - процедура розгляду письмової 

скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного 

проступку. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в 

Єдиному реєстрі адвокатів України. 

За законодавством України, підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. 

Дисциплінарним проступком адвоката є: 

1) порушення вимог несумісності; 

2) порушення присяги адвоката України; 

3) порушення правил адвокатської етики; 

4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її 

розголошення; 

5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 

6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 

7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом. 

За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з 

таких дисциплінарних стягнень: 

1) попередження; 

2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до 

одного року; 

3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з 

наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних 

держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України [3]. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ 

ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

Публічні закупівлі – це придбання товарів, робіт і послуг, які здійснюють за кошти 

платників податків. Вони дозволяють органам влади та їхнім структурним підрозділам 

забезпечувати функціонування держави. Тож коли бюджетні установи замовляють ремонт 

дороги, стільці в театр чи картоплю для харчування військовослужбовців – вони здійснюють 

публічні закупівлі. 

У всьому світі цій сфері загрожує корупція. “Відкати”, “улюблені” постачальники та 

недопуск їхніх конкурентів на торги, прописування умов тендерів винятково під “свою” 

компанію – це далеко не повний перелік методів, за допомогою яких нечесні люди можуть 

вкрасти гроші з бюджету. Тож країни намагаються організовувати правила й процеси 

публічних закупівель так, щоб мінімізувати ризики службових зловживань. 

Одним із найбільш ефективних видів контролю у сфері публічних закупівель є контроль 

органів Державної казначейської служби України, оскільки він дає можливість виявити 

порушення норм законодавства у сфері публічних закупівель ще до проведення операцій із 

публічними коштами та дозволяє запобігти неправомірному використанню публічних коштів. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державну 

казначейську службу України” від 15 квітня 2015 р. № 215 одним із завдань органів ДКС 

України є здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за дотриманням 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами вимог законодавства у 

сфері закупівель в частині наявності документів шляхом їх перегляду в електронній системі 

закупівель. Так, органи казначейства ще до здійснення оплати за договором про закупівлю 

перевіряють наявність річного плану, договору про закупівлю та звіту про результати 

проведення процедури закупівлі, що підтверджують проведення процедури закупівлі/спрощеної 

закупівлі та за результатами якої укладено договір про закупівлю. 

На етапі здійснення платежів із рахунків замовників згідно із узятими ними фінансовими 

зобов’язаннями за договорами про закупівлю органи казначейства не допускають здійснення 

проплати якщо: -відсутні або не відповідають встановленим законодавством вимогам необхідні 

документи; – відмінено процедуру закупівлі/спрощеної закупівлі; – набрало законної сили 

рішення суду про визнання результатів процедури закупівлі/спрощеної закупівлі недійсною 

та/або договору про закупівлю нікчемним; – процедуру закупівлі оскаржено, відповідно на 

період призупинення процедури закупівлі; – є рішення органу оскарження щодо зобов’язання 

усунення замовником порушення процедури закупівлі [1, с. 5]. 

Державна аудиторська служба України є центральним органом виконавчої влади, який 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю. У сфері публічних 

закупівель органи Державної аудиторської служби України реалізують повноваження 

державного фінансового контролю шляхом здійснення перевірок та моніторингу закупівель. 

Питання здійснення закупівель перевіряються органами Держаудитслужби під час проведення 

інспектування та під час державного фінансового аудиту [2, с. 9]. 

Але не зважаючи на всю побудовану систему прозорості та довіри до держави, 

видимість якої надають нам “публічні закупівлі” не все так чудово як здається. Наприклад, 

зараз під час воєнного стану була оприлюднена постанова № 169 КМУ завдяки якій 

оприлюднювати договір про укладену закупівлю більше ніж на 50 тисяч гривень можна 

після закінчення воєнного стану, а самі домовленості між замовником і підрядником 
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виникають шляхом укладання прямих угод. Тобто, ми бачимо, що вже немає рівності між 

підрядниками, адже критерії за якими замовник здійснює вибір собі виконавця робіт не 

відомі. Далі ми не можемо бачити як раніше тендерні пропозиції учасників, які вони 

публікували зазначаючи усі відомості про себе, і це призводить до того, що ми спостерігаємо 

незрозумілих нам підрядників, які обираються без жодних дотримань процедури, і це 

спричиняє ускладнення здійснення фінансового контролю. Якщо колись ціна під час 

аукціону могла впасти, то зараз договори укладаються на чітко визначених підрядниками 

цінах, а це однозначний мінус для бюджету держави [3, с. 1]. 

Отже, якщо розібрати цю ситуацію то ми бачимо можливе виникнення корупційних 

схем задля отримання прибутку під час і так складної ситуації в країні.  

Звичайно не можна заперечувати, що в нашій країні все таки є чітка структура 

перевірок та звітностей щодо виконаних робіт та здійснення фінансового контролю і 

розтрачання коштів не здійснюється неаргументовано. Наприклад, на період воєнного стану 

почало з’являтися більше закупівель з попереднім авансом за роботи в розмірі 30%, хоча 

раніше такі випадки були поодинокі, вся причина в тому, що багато підрядників 

відмовляються від виконання робіт бо є загроза, що вони виконають роботи, а оплату за їх 

послуги здійснено не буде. І як показує постанова № 590 КМУ їх побоювання мають під 

собою певну аргументацію, адже черговість оплати є дуже неоднозначна і постійно 

відбуваються доповнення, які змінюють вимоги до оплати певної сфери послуг. Якщо 

розглядати вимоги на початку війни до оформлення договорів будівельного підряду, то воно 

здійснювалося під аргументацією “благоустрій територій”, і оплата за ці роботи відносилася 

до другої черги. Через певний час, коли підрядники почали здавати свої об’єкти виникає 

нове формулювання назви послуг, за які здійснюється виплата за другою чергою, а 

благоустрій є вже не актуальним [4, с. 3]. 

Отже, що виникає? Маніпуляція з боку держави шляхом внесення змін в 

законодавство, а також фінансові махінації казначейства, які призводять до банкрутства 

підприємств. 

А що ж з 30 % авансу, їх виплачують, а тому можна не жалітися. На нашу думку, це 

одна з найвлучніших нововведень, адже це дає можливість підрядним організаціям виконати 

свою роботу без особливих фінансово-критичних ситуацій для себе. А також законом чітко 

прописано, на що, і в який час має бути витрачений цей аванс, а також штрафні санкції, які 

застосовуються у разі не виконання умов договору. Вже зараз можна знайти в інтернеті 

судові справи якраз таки пов’язані з невикористанням підрядною організацією повної суми 

авансу, а привласненням якоїсь частки собі. 

Підсумовуючи все, можна зробити висновок, що результати дослідження свідчать, що 

незважаючи на значні досягнення у реформуванні сфери публічних закупівель за останні 

роки, на практиці залишається ще багато фактів виявлення порушень у сфері контролю 

публічних закупівель. Тому не варто зупинятися на досягнутому. Потрібно за результатами 

моніторингу зафіксованих порушень норм законодавства у сфері публічних закупівель 

напрацьовувати механізми, які б в подальшому сприяли зменшенню порушень норм 

законодавства у цій сфері. Задля мінімізації виникнення корупційних обхідних схем 

законодавства, має бути відсутнє маніпулювання з боку замовників, тоді здійснення 

фінансового контролю буде легше реалізовуватися. Не варто залишати поза увагою 

можливості проведення різного роду навчань для усіх учасників публічних закупівель, що 

мало б сприяти зменшенню порушень норм законодавства у сфері публічних закупівель, які 

спричинені недостатньою обізнаністю учасників.  
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ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ 

 

У Постанові Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. умисним 

вбивством, вчиненим на замовлення, згідно з п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу 

України (далі – КК України), визнано умисне позбавлення життя потерпілого, здійснене 

особою (виконавцем) за дорученням іншої особи (замовника). Таке доручення може мати 

форму наказу, розпорядження, а також угоди, відповідно до якої виконавець зобов’язується 

позбавити потерпілого життя, а замовник – вчинити в інтересах виконавця певні дії 

матеріального чи нематеріального характеру або ж не вчинювати їх [1]. 

Вбивства на замовлення дуже часто схожі з іншими видами вбивств, або взагалі з 

іншими складами злочинів. Для того, щоб детальніше розібратися в цьому, необхідно 

розглянути особливості кваліфікації вказаних вбивств. 

Якщо замовлення умисного вбивства мало форму угоди, відповідальність за п. 11 ч. 2 ст. 

115 КК України настає незалежно від того, коли були вчинені обіцяні виконавцеві дії – до чи 

після вбивства, виконав чи не виконав замовник свою обіцянку, збирався він це робити чи ні. 

До дій матеріального характеру, зокрема, належать сплата виконавцеві винагороди за 

вчинення вбивства, передача чи збереження прав на майно, звільнення від майнових зобов’язань 

тощо. Під діями нематеріального характеру розуміються будь-які дії, вчинення чи невчинення 

яких безпосередньо не пов’язане з матеріальними інтересами виконавця вбивства. 

У випадках, коли умисне вбивство на замовлення вчинюється з метою одержання від 

замовника грошей, матеріальних цінностей чи інших вигод матеріального характеру (тобто з 

корисливих мотивів), дії виконавця кваліфікуються за пунктами 6 і 11 ч. 2 ст. 115 КК України. 

Замовник умисного вбивства залежно від конкретних обставин справи повинен 

визнаватись або підбурювачем, або організатором злочину (якщо тільки він не є його 

співвиконавцем). Його дії належить кваліфікувати за відповідною частиною ст. 27, п. 11 ч. 2 

ст. 115 КК України, а за наявності до того підстав – і за іншими пунктами цієї статті 

(наприклад, за п. 6 – якщо виконавець позбавив особу життя з метою одержання вигод 

матеріального характеру, за п. 12 – коли вбивство було замовлено групі осіб) [2]. 

Дії замовника умисного вбивства, який одночасно був і співвиконавцем цього 

злочину, кваліфікуються за пунктами 11 і 12 ч. 2 ст. 115 КК України як умисне вбивство, 

вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб, а за наявності до того підстав – 

і за іншими пунктами цієї статті. 

Якщо замовник, який не є співвиконавцем убивства, керувався корисливими, а 

виконавець – іншими мотивами, дії замовника кваліфікуються за відповідною частиною ст. 

27, пунктами 6 і 11 ч. 2 ст. 115 КК України. 

Відповідальність за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України настає лише у випадках, коли 

замовляється саме умисне вбивство особи, а не якийсь іншій насильницький злочин щодо 
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неї. Якщо замовник доручив заподіяти потерпілому тілесні ушкодження, а виконавець 

умисно вбив його, замовник несе відповідальність за співучасть у тому злочині, який він 

організував чи до вчинення якого схилив виконавця, а останній – за той злочин, який він 

фактично вчинив. 

У разі, коли виконавець погодився позбавити потерпілого життя, але з причин, що не 

залежали від його волі, умисел на вбивство до кінця не довів, дії замовника залежно від 

конкретних обставин справи кваліфікуються як співучасть у готуванні до умисного вбивства 

на замовлення чи в замаху на вчинення цього злочину [1]. 

Особа, яка добровільно відмовилась від убивства потерпілого або заподіяння шкоди 

його здоров’ю, підлягає кримінальній відповідальності лише за умови, що фактично вчинене 

нею діяння містить склад іншого злочину. У цьому разі інші співучасники злочину 

відповідно до ч. 1 ст. 31 КК України несуть відповідальність за готування до того злочину 

або замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець. 

Якщо ж відмова мала місце вже після вчинення дій, які особа вважала за необхідне 

виконати для доведення злочину до кінця, але його не було закінчено з причин, що не 

залежали від її волі, діяння належить кваліфікувати відповідно до ч. 2 ст. 15 КК України як 

закінчений замах на злочин, який особа бажала вчинити. При цьому треба мати на увазі, що 

замах на злочин може бути вчинено лише з прямим умислом (коли особа усвідомлює 

суспільне небезпечний характер свого діяння, передбачає його суспільно небезпечні наслідки 

і бажає їх настання). 

У разі, коли до кримінальної відповідальності притягнуто кількох осіб, які діяли 

спільно з умислом, спрямованим на позбавлення життя потерпілого чи заподіяння шкоди 

його здоров’ю, належить з’ясовувати і зазначати у вироку характер їхніх дій, ступінь участі у 

вчиненні злочину кожної з них. Дії осіб, які безпосередньо брали участь у позбавленні життя 

потерпілого або заподіянні шкоди його здоров’ю, потрібно кваліфікувати за статтями КК 

України, що передбачають відповідальність за умисне вбивство чи умисне заподіяння шкоди 

здоров’ю, а дії організаторів, підбурювачів і пособників, які не були співвиконавцями 

злочинів, – за тими ж статтями з посиланням на відповідну частину ст. 27 КК України. 

При ексцесі виконавця, тобто коли один із співучасників вийшов за межі 

домовленості щодо обсягу злочинних дій і вчинив більш тяжкий або інший злочин 

(наприклад, при домовленості заподіяти потерпілому тілесні ушкодження позбавив його 

життя), за цей злочин повинен відповідати лише його виконавець, а інші особи – за злочини, 

вчинені ними в межах домовленості [1; 2]. 

Таким чином, незважаючи на те, що в Постанові Пленуму зазначено, що замовник 

умисного вбивства залежно від конкретних обставин справи повинен визнаватись або 

підбурювачем, або організатором злочину (якщо тільки він не є його співвиконавцем), 

дискусія навколо цього питання не припиняється. Тому варто визначити ознаки, що 

вирізнятимуть умисне вбивство, вчинене на замовлення, від інших видів вбивств: наявність 

доручення у формі наказу, розпорядження, угоди; наявність щонайменше двох суб’єктів – 

особи, яка доручає вчинити вбивство, та виконавця замовлення; у позбавленні життя 

конкретної особи зацікавленим є замовник вбивства (мотиви при цьому не мають значення); 

виконавець злочину не має зацікавленості у смерті конкретної особи, замовлення на 

вбивство якої отримує, натомість бажає одержати певну вигоду (матеріального чи 

нематеріального характеру) або ухилитися від якихось негативних обставин не внаслідок 

позбавлення життя потерпілого, а за виконання замовлення чи у зв’язку з його виконанням, 

тобто опосередковано через волю і дії (бездіяльність) замовника або уповноважених на те 

ним осіб [3, с.113-114]. 

Отже, умисне вбивство має кваліфікуватися за пунктом 11 ч. 2 ст. 115 КК України, як 

умисне вбивство, вчинене на замовлення, за наявності усіх обов’язкових, перелічених вище 

ознак (основною з яких є наявність доручення), а дії замовника – як підбурювача або 

організатора (за виключенням тих випадків, коли він виступає в ролі співвиконавця). 
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ОБ’ЄКТ ЯК ЕЛЕМЕНТ СКЛАДУ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ 

(ОБОВʼЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) 

 

Конституція України, а саме ст. 67 передбачає, що кожен зобов’язаний сплачувати 

податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом [1]. При цьому, Розділом VII 

Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК України) передбачено 

кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, серед яких виділяють 

кримінальні правопорушення проти системи оподаткування і системи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. До цієї групи правопорушень, зокрема відносять 

кримінальне правопорушення, передбачене ст. 212 КК України, а саме: “Ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів)”. 

Під ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) розуміють 

сукупність дій фізичних або юридичних осіб, які є чи не є суб’єктами підприємницької 

діяльності, спрямованих на навмисну несплату податків, зборів (обов’язкових платежів) 

шляхом порушення норм чинного податкового законодавства [4, с. 148].  

При цьому, слід звернути увагу на суспільну небезпечність цього кримінально-

протиправного посягання, яка полягає в недоотриманні коштів до бюджетів (як на 

державному рівні, так і на місцевому) чи державних цільових фондів, що утворюється 

внаслідок невиконання обов’язків щодо сплати законом встановлених податків та зборів.  

Відтак, у  даному науковому повідомленні ми вважаємо за доцільне приділити увагу 

одній з об’єктивних ознак складу цього кримінально-протиправного посягання – об’єкту.  

Загалом, визначення об’єкта дає змогу встановити місце відповідного кримінального 

правопорушення в структурі Особливої частини КК України, а також – усвідомити соціальну 

і правову сутність посягання. У науці кримінального права, як відомо, виділяють декілька 

видів об’єкта кримінального правопорушення. Зокрема, до них належать: загальний, родовий 

і безпосередній. 

Однак, варто звернути увагу на те, що при кримінально-правовій характеристиці 

кримінальних правопорушень, передбачених Розділом VII Особливої частини КК України, 

доцільно виділити видовий об’єкт, який науковці розглядають як структурний елемент 

родового об’єкта.  

Це пов’язано з тим, що ці кримінально-протиправні посягання є неоднорідними і, 

окрім цього, визначення даного виду об’єкта дає можливість відмежувати в загальній системі 

відносин, які охороняються кримінальним законом, що виникають в процесі господарської 

діяльності, ті з них, які мають місце саме в податковій сфері. Зокрема, для ухилення від 

сплати податків та зборів видовим об’єктом, на думку науковців, є сукупність охоронюваних 

кримінальним законом відносин щодо стягнення податків і зборів, також відносин, що 
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виникають в процесі здійснення податкового контролю та притягнення до відповідальності 

за вчинення податкових правопорушень [5, с. 116]. 

Водночас, безпосереднім об’єктом ухилення від сплати обов’язкових платежів є 

встановлений законодавством порядок оподаткування юридичних і фізичних осіб, який 

забезпечує за рахунок усіх платежів формування доходної частини бюджету або державних 

цільових фондів. 

Наступною ознакою об’єкта складу кримінального правопорушення, яку слід 

дослідити, є предмет, тобто речі матеріального світу (та/або інформація), на які здійснюється 

посягання.  

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 08.10.2004 року № 

15 “Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від 

сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів”, однією з обов’язкових умов настання 

кримінальної відповідальності за передбачене ст. 212 КК України кримінальне 

правопорушення є те, що предметом цього кримінально-протиправного посягання є не 

сплачені обов’язкові платежі (тобто податки, збори та ін.), які входять у систему 

оподаткування і введені в установленому законом порядку [3]. 

Варто зазначити, що диспозиція даної статті є бланкетною, тобто вона відсилає для 

встановлення, зокрема таких понять як податки, збори, перелік податків і зборів, механізму 

сплати обов’язкових платежів до іншого кодифікованого законодавчого акту – Податкового 

кодексу України. 

При цьому, науковці визначають предметом цього кримінального правопорушення 

саме грошові кошти, аргументуючи тим, що обов’язкові платежі (податки і збори) сплачують 

виключно у грошовій формі. 

Також слід відзначити, що у науковій літературі досить однозначно розкривають 

поняття предмету кримінально-протиправного посягання, передбаченого ст. 212 КК України. 

Так, переважна більшість вчених під предметом ухилення від сплати обов’язкових платежів 

розуміють грошові кошти, що підлягають сплаті до бюджетів або державних цільових 

фондів у виді податків, зборів (обов’язкових платежів) [5, с. 124]. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, варто зазначити, що при дослідженні об’єкта 

ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) більшість науковців найбільше 

уваги приділяють саме визначенню видового об’єкта цього кримінального правопорушення, 

під яким розуміють сукупність охоронюваних кримінальним законом відносин щодо 

стягнення податків і зборів, також відносин, що виникають в процесі здійснення податкового 

контролю та притягнення до відповідальності за вчинення податкових правопорушень. 

Водночас щодо предмета ухилення від сплати податків, зборів, то його визначають як 

грошові кошти, що підлягають сплаті до бюджетів або державних цільових фондів у виді 

податків, зборів (обов’язкових платежів). 
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ПІДСТАВИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІ 

 

Однією з гарантій незалежності суддів є особлива процедура притягнення їх до 

юридичної відповідальності, яка передбачена Основним законом України – Конституцією та 

Законом України “Про судоустрій і статус суддів”. Одним з видів юридичної 

відповідальності суддів є дисциплінарна відповідальність, яка безпосередньо пов’язана зі 

станом трудової дисципліни, рівнем культури та етики а також фахової підготовки їх 

працівників. 

Як зазначає Я. Сідей, дисциплінарна відповідальність суддів є одним із засобів 

забезпечення виконання їх професійних (службових) обов’язків, а відтак, суддівської 

дисципліни [4, с.171]. Підставою для притягнення до відповідальності є вчинення суддею 

дисциплінарного проступку, однак, в законодавстві відсутнє нормативно закріплене 

значення дисциплінарного проступку. 

Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів відрізняється від 

загального порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності громадян України за 

своїм суб’єктивним складом, видами стягнень, колом осіб, уповноважених притягувати до 

дисциплінарної відповідальності та накладати дисциплінарні стягнення, а також підставою і 

порядком накладення й оскарження дисциплінарних стягнень [3, с. 196]. 

Дисциплінарне провадження щодо судді передбачає здійснення перевірки даних про 

наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, відкриття 

дисциплінарної справи, її розгляд і прийняття рішення органом, який здійснює 

дисциплінарне провадження. Розгляд дисциплінарної справи стосовно судді відбувається на 

засадах змагальності [2, с.60] 

Відповідно до ст.106 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (далі - Закону), 

Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку 

дисциплінарного провадження з таких підстав: 

1) умисне або внаслідок недбалості: 

а) незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді 

по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм 

процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило реалізацію учасниками 

судового процесу наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або 

призвело до порушення правил щодо юрисдикції або складу суду; 

б) незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів 

сторін щодо суті спору; 

в) порушення засад гласності і відкритості судового процесу; 

г) порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, 

змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом 

їх переконливості; 

ґ) незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав 

інших учасників судового процесу; 

д) порушення правил щодо відводу (самовідводу); 

2) безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги 

чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням 

вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її 

внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень; 
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3) допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет 

правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу 

життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, 

які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, 

експертів, свідків чи інших учасників судового процесу; 

4) умисне або внаслідок грубої недбалості допущення суддею, який брав участь в 

ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод або інше 

грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків; 

5) розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці 

нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою судді під час розгляду справи у 

закритому судовому засіданні; 

6) неповідомлення суддею Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора про 

випадок втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, у тому числі про 

звернення до нього учасників судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, з приводу конкретних справ, що 

перебувають у провадженні судді, якщо таке звернення здійснено в інший, ніж передбачено 

процесуальним законодавством спосіб, упродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо 

про такий випадок; 

7) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про реальний 

чи потенційний конфлікт інтересів судді (крім випадків, коли конфлікт інтересів 

врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом); 

8) втручання у процес здійснення правосуддя іншими суддями; 

9) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, 

встановленому законодавством у сфері запобігання корупції; 

10) зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення 

відомостей, визначених законодавством та інші [1]. 

Однією з гарантій незалежності судді є особлива процедура притягнення 

його до дисциплінарної відповідальності, яка регламентується ст. 126 Конституції України та 

ст. 107 Закону України “Про статус суддів та судоустрій”. Право на звернення із скаргою 

щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного 

проступку суддею (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа. Громадяни здійснюють 

зазначене право особисто або через адвоката, юридичні особи - через адвоката, органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування - через своїх керівників або 

представників[1] вимоги щодо заяви зазначені у ч.2 ст.107 Закону України “Про статус 

суддів та судоустрій”. Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні 

палати Вищої ради правосуддя. 

Підсумовуючи вище наведене, варто звернути увагу, що у чинному законодавстві 

існує вичерпний перелік підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, 

разом з тим, на нашу думку сама процедура розгляду скарги на суддю потребує 

удосконалення. 
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Аналізуючи національне законодавство та проблемні питання теоретичного та 

практичного змісту єдиного майнового комплексу як об’єкта нерухомості, слід розглянути 

найбільш проблемні та найбільш дискусійні з них. 

Сьогодні українським законодавством не передбачено державної реєстрації прав на 

підприємство як на єдиний майновий комплекс, хоча воно віднесене до нерухомих речей. 

Проблемою є й нотаріальне посвідчення правочинів із таким об’єктом нерухомості, оскільки 

не існує правовстановлюючих документів на нього як на окрему річ. Водночас, до складу 

єдиного майнового комплексу (далі – ЄМК) входять інші об’єкти нерухомості, які мають 

свої правовстановлюючі документи і стосовно яких укладаються, як правило, окремі 

правочини. Тобто на практиці здебільшого кожен об’єкт ЄМК реєструється окремо із 

застосуванням різних моделей правочинів, відмінних від правочинів з нерухомим майном. 

Це, зокрема, особливий порядок набуття права власності на земельні ділянки, зобов’язальні 

права вимоги і борги, об’єкти інтелектуальної власності, що входять до складу майнового 

комплексу тощо. Все це не сприяє цивільному обороту підприємств як ЄМК. Такий стан 

речей суперечить самій природі нерухомих речей, тому що будь-яка річ, яка належить до 

нерухомості, обов’язково мусить проходити процедуру державної реєстрації, адже згідно з ч. 

1 ст. 182 ЦК та ст. 4 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їхніх обмежень” від 01 липня 2004 р. право власності на нерухоме майно підлягає 

обов’язковій державній реєстрації без жодних винятків щодо ЄМК [1, с. 3-4]. 

Відтак, право власності на цей вид нерухомого майна підлягає обов’язковій державній 

реєстрації, а саме: право власності на підприємство як ЄМК при його створенні (формуванні 

активів, що дають змогу здійснювати певний вид господарської діяльності) виникає після 

державної реєстрації цього права. Отже, особа, яка створила ЄМК і не отримала державної 

реєстрації права власності на нього як на ЄМК, а лише провела державну реєстрацію права 

власності на окремі об’єкти нерухомого майна, що входять до його складу (земельні ділянки, 

будівлі, споруди тощо), не може вважатися відповідно до зазначених положень 

законодавства власником ЄМК. У разі продажу такою особою ЄМК існує високий ризик 

визнання договору купівлі-продажу недійсним на підставі невідповідності його змісту актам 

цивільного законодавства [2, с. 280]. 

Чи тільки підприємство може визначатися як ЄМК або ще є якісь об’єкти, які також 

можуть підпадати під це визначення? Чинний ЦК прямо не перелічує майнові комплекси серед 

об’єктів цивільних прав, однак системний аналіз цивільно-правових норм дає нам підстави для 

висновку, що майновими комплексами також можуть бути: садиба, житловий комплекс, комплекс 

нежитлових будівель і споруд тощо (перелік не є виключним). Наприклад, за договором між 

сторонами, в силу волевиявлення власника земельна ділянка разом із розташованими на ній 

житловим будинком, іншими будівлями, спорудами, комунікаціями, багаторічними насадженнями 

може бути визнана садибою як єдиним об’єктом [3, с. 27-36]. 

Чи можливе відчуження прав інтелектуальної власності, які перебувають в складі 

ЄМК, адже до таких прав, зокрема, можуть належати виключне право на використання 

охоронюваних патентом винаходу, промислового зразка, корисної моделі, майнове право 

інтелектуальної власності на твори літератури, науки, мистецтва тощо? Невизначеним 

залишається й питання про комерційне (фірмове) найменування, тобто чи може воно бути в 

складі майна підприємства. Звісно, тут необхідно враховувати вимоги законодавця щодо 



411 
 

особливостей укладання правочинів щодо об’єктів права інтелектуальної власності та 

специфіку відповідних правочинів. 

Чи може майно соціально-побутового, культурного та подібного призначення входити 

до складу ЄМК? Поширеною практикою в наших економічних умовах було будівництво та 

утримання підприємствами за рахунок власних коштів баз відпочинку, профілакторіїв або 

інших аналогічних об’єктів невиробничого призначення. Чи можуть вони входити до 

майнового комплексу підприємства? Однозначну відповідь на це питання дати складно, 

проте за логікою та призначенням його використання можна стверджувати, що такі об’єкти 

не варто відносити до складу підприємства як ЄМК, адже вони не можуть вважатися 

частиною підприємства не тільки за своїм призначенням, а й тому, що кожен з них здатний 

функціонувати самостійно (наприклад, база відпочинку, дитячий літній табір, клуб, їдальня 

та ін.). До складу підприємства як ЄМК має входити лише те майно, яке необхідне для 

нормального функціонування підприємства, тобто все те, що покликане забезпечити 

діяльність конкретного майнового комплексу. 

Чи може ЄМК бути об’єктом спадкування? Відповідно до чинного ЦК України 

підприємство вважається майном – об’єктом правовідносин, воно автоматично включається 

до складу об’єктів спадкування. Але дискусійним залишається момент виникнення права 

власності на ЄМК у спадкоємців. Відповідно до ч. 2 ст. 1299 ЦК України право власності на 

нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього майна. Отже, 

спадкоємець стане правонаступником майнового комплексу підприємства не з моменту 

відкриття спадщини, а не раніше ніж буде здійснено реєстрацію свідоцтва про право на 

спадщину на ЄМК. Також, виходячи із правової природи ЄМК як єдиного об’єкта, нотаріуси 

мають оформляти свідоцтва про право на спадщину на ЄМК, а не на окремі види майна, які 

входять до складу майнового комплексу підприємства. 

Отже, в підсумку варто зазначити, що оцінка дії тієї чи іншої правової норми можлива 

лише шляхом внесення змін у законодавство та використання цієї норми на практиці, і тільки 

так можна оцінити ефективність такої норми. Відсутність на сьогодні практики по вчиненню 

правочинів з підприємством, та двояке розуміння його правового становища, свідчить про 

законодавчу незавершеність трансформації підприємства в об’єкт цивільних прав. 
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ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИ: ПОНЯТТЯ,  
СКЛАД ТА ЗНАЧЕННЯ 

 

Правова культура являє собою один із складових компонентів духовної культури 

людства. Її характерною ознакою є прояв розумових здобутків та цінностей населення, 

зокрема, у правовій сфері. На відміну від інших компонентів, правова культура перебуває у 
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тісному звʼязку з державою та законодавством. Вона слугує інструментом для покращення 

правового життя у суспільстві. Таким чином, відіграє значну роль у спілкуванні субʼєктів 

політичного та правового життя у різних його проявах. Г. Попадинець та М. Цвік трактують 

поняття правової культури як стан правового життя суспільства відповідно до досягнутого 

рівня розвитку правової системи – станом правової свідомості, юридичної науки, системи 

законодавства, законності й правопорядку, правової освіти, а найголовніше, ступеня 

гарантованості основних прав і свобод людини  [5,с.424] 

Рівень правової культури в загальному, можна визначити за низкою факторів. 

Наприклад, активна участь громадян в управлінні державою, висока якість системи 

законодавства, ефективна робота правоохоронних органів, авторитет та здобутки юридичної 

науки, свідчать про невимовно високий рівень правової культури в даному суспільстві. 

Залежно від носія, можна вирізнити три рівні правової культури: суспільства, професійної 

групи та особи. В реаліях життя, ці три види тісно взаємодіють між собою, адже загальний 

рівень правової культури в суспільстві залежить від рівня цієї ж культури в професійних 

групах, учасниками яких є окремі особи. 

Правова культура особи –  це рівень та характер розвитку особи, який виражається у 

якості її правомірної поведінки та формується на основі правової культури суспільства. Слід 

зазначити, що цей вид культури означає не тільки знання і розуміння права, а й правові 

судження про нього,а основне зміцнення законності і правопорядку. 

Макарова О. В. визначає правову культуру особи в достатньому рівні знань про право, повазі 

до правових цінностей, високому рівні правосвідомості, а також в усвідомленій необхідності 

та внутрішній переконаності виконання приписів нормативно-правових актів у всіх, без 

винятку, життєвих ситуаціях  [1, с. 114]. 

Щодо складових елементів правової культури особи, то можна виділити знання 

законодавства, що являє собою інтелектуальних зріз. Також вагомими факторами є 

переконаність у необхідності і соціальній корисності законів і підзаконних актів. Цим, у 

свою чергу, проявляється емоційно-психологічний зріз. Якщо розглянути уміння 

користуватися правовим інструментарієм – законами та іншими актами – у практичній 

діяльності, то це прояв поведінкового зрізу. 

В якості змісту правової культури особи можна виділити правосвідомість і правове 

мислення. Також невідʼємним поняттям в культурі є правомірна поведінка. І сумуючи ці два 

поняття, найважливішими у висновку є результи правомірної поведінки та правового 

мислення. 

Рівень правової культури особи визначається за допомогою аналізу її правомірної 

поведінки. До прикладу, вища від загальних вимог ініціативність у правомірній діяльності, 

яка спрямована на демократизацію і зміцнення правопорядку. Ці наведені аспекти, в 

загальному, є зовнішніми.  Щодо внутрішніх, то доречними прикладами можуть стати такі 

поняття як повага до права, переконаність у важливому значенні панування справедливості у 

нормах права, а також досконале знання права. 

Основним способом вираження правомірної поведінки, про яку зазначалося вище, є 

правова активність особи. Це поняття містить в собі характеристику особи, яка проявляє 

інтерес, а також бере активну участь у реалізації правових засад в різноманітних сферах 

життя суспільства. Формою прояву такого типу активності на практиці, може стати сумлінна 

службова діяльність. Також, поширеним прикладом є участь у передвиборній боротьбі як 

довірена особа кандидата в депутати. 

Значення рівня правової культури відіграє важливу роль в можливості формування 

держави. Так, якщо цей рівень не є достатнім, то ефективність процесу формування саме 

правової держави, знижується на немалу кількість відсотків. Поясненням цього 

взаємозвʼязку слулгує те, що для такої держави головним є демократичне громадянське 

суспільство. А воно, в свою чергу, ніяк не може існувати без правової культури його членів. 

В Україні, перші прояви існування правової культури датуються ще періодом Київської Русі, 

завдяки Нестору Літописцю. В той час під правовою культурою трактували організацію 
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суспільства зі сторони правового регулювання. Таким чином, всі норми,у яких зазначалися 

правила поведінки тогочасного суспільства, знайшли своє відображення в найдавнішій 

памʼятці права Русі – Руській Правді.  Щодо сучасного суспільства, то пануючу правову 

культуру називають індустріальною та постіндустріальною. Водночас, вчені характеризують 

цей етап в розвитку культури стрімкими економічними процесами, які роблять вагомий 

внесок у світобачення особи, що, з часом, тяне за собою і зміну правової культури тієї особи, 

А, як зазначалося раніше, такі зміни відіграють важливу роль в подальшому формуванні 

демократичної держави. 

Третяк С. у своїй праці зазначив: “Правовий прогрес, до якого прагне Україна, 

здійснюючи запровадження в життя ідей створення громадянського суспільства та 

демократичної, соціальної, правової держави, може бути реальністю лише за умови, що 

політична і правова реформи поєднуватимуться з формуванням правової культури 

українського суспільства, усіх його соціальних груп” [2] 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ РАДИ ЄВРОПИ ЯК  

ДЖЕРЕЛА ПРОФЕСІЙНИХ ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Регулюванню організації та професійної діяльності інституту адвокатури присвячено ряд 

актів, прийнятих на глобальному, регіональному та національному рівнях, на рівні міжнародних 

професійних об’єднань юристів (адвокатів), а також  судової практики. Такі акти є джерелами 

стандартів адвокатури в організаційному та функціональному аспектах. До них належать: 

міжнародно-правові угоди, як       європейські, так і універсальні, що регламентують організацію 

та професійну діяльність адвокатури; рекомендаційні акти міжнародних неурядових 

організацій й міжнародних асоціацій адвокатів, які стосуються адвокатури;  рішення судів, у 

тому числі Європейського суду з прав людини та Суду Європейського Союзу, у яких 

викладені правові позиції щодо окремих питань адвокатури; національні акти, що 

врегульовують організацію та професійну діяльність адвокатури; рішення національних 

судів (Конституційного Суду України і судів загальної юрисдикції); національні звичаї та 

традиції (особливості культури) [1, c. 168]. 

 Роль інституту адвокатури є на сьогодні вагомою у здійсненні правосуддя, захисті прав 

людини, демократії та верховенства права. Проте адвокати все частіше стають об’єктом 

політичних переслідувань та нападів усіх видів, які ставлять здійснення ними професійних 

обов’язків під загрозу. Така ситуація є предметом особливого розгляду Парламентською 

асамблеєю Ради Європи. 24 січня 2018 року Парламентська асамблея прийняла 
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Рекомендацію щодо “Справи щодо розробки проекту Європейської конвенції про професію 

адвоката” ) [2], в якій закликає Комітет міністрів організації скласти та прийняти конвенцію 

про професію юриста. У відповіді від 30 січня 2019 року Комітету міністрів до 

Парламентської асамблеї Ради Європи висвітлено проблематику та питання, що викликають 

занепокоєння. Перш ніж приступити до розробки можливої конвенції, спрямованої на 

підвищення рівня захисту адвокатської професії, необхідно вивчити додані значення та 

ефективність такого обов’язкового інструменту, а також вжити усіх необхідних заходів для 

вивчення інших можливих шляхів. Позиція  Комітету міністрів містить конструктивну 

відповідь, що зазначено в його Рекомендації 2188 (2020) “Принципи та гарантії, що 

застосовуються до адвокатів” [3]. Європейський комітет з правового співробітництва (CDCJ) 

провів у 2020 році дослідження щодо доцільності нового, обов’язкового європейського 

правового інструменту щодо професії юриста – можлива додаткова вартість та ефективність. 

Водночас комітет депутатів міністрів на черговому засіданні 31 березня 2021 року, взяв до 

відома дослідження, а також проект повноважень підпорядкованої комісії експертів, на яку 

поставлено завдання розробити проект документа, який буде запропоновано в контексті 

розгляду наступної програми Ради Європи (2022-2025). Враховуючи вищенаведені 

обставини 30 червня 2021 року на засіданні заступників міністрів Комітет міністрів 

сформував відповідь Парламентській асамблеї на рекомендацію 2188 (2020) - CM/AS(2021) 

Rec2188-final. 

Порушення прав адвокатів та перешкоджання їх професійній діяльності є  глобальною 

проблемою не лише в Україні, а й в країнах учасницях Європейського Союзу та Ради Європи. Це 

викликає стурбованість та підштовхує до посилення захисту прав адвокатів і  гарантій їхньої 

професійної діяльності на міжнародному та національному рівнях . 
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КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

 

 Відповідно до частини шостої ст. 41 Конституції України конфіскація майна може 

бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених 

законом [1].  

У діючому Кримінальному Кодексі (далі –КК) України поняття  конфіскації 

вживається у трьох значеннях: 

а) конфіскація майна  як додатковий вид кримінального покарання (частина друга ст. 

52 розділу X “Покарання та його види”);  

б) спеціальна конфіскація,  що є різновидом інших заходів кримінально-правового 

характеру (ст. 96-1, 96-2 розділу XIV “Інші заходи кримінально-правового характеру”); 

в) конфіскація майна як різновид заходів кримінально-правового характеру, що 

застосовується до юридичних осіб (ст. 96-8 розділу XIV
-1

  “Заходи кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб”). 
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Розглянемо кримінально-правове значення цих видів конфіскації. 

У частині першій ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна визначено як 

примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна, яке є 

власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме 

частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються [2]. 

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а 

також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки 

незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально 

передбачених в Особливій частині КК України. При цьому, перелік майна, що не підлягає 

конфіскації, визначається законом України.  Конфіскація майна вказується у понад 40 

санкціях Особливої частини КК України, а також у 21 санкції, що передбачені за злочини 

проти основ національної безпеки України.        

Конфіскація майна, так само як і службові обмеження для військовослужбовців, є 

додатковим покаранням, що не може бути призначено окремо і самостійно, а тільки –  на 

додаток до основного покарання. Відповідно до частини четвертої  ст. 52 КК України, до 

основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань [2].  

Конфіскація майна як додатковий  вид покарання характеризується специфічними 

особливостями, не властивими іншим видам покарання. А саме: 

– примусовий арешт – воля власника майна, що підлягає конфіскації, не враховується 

під час призначення покарання, не передбачається заміна майна, що підлягає конфіскації, 

грошовою сумою чи іншим еквівалентним за вартістю майном; 

– безоплатність, тобто право засудженого на майно обмежується без відшкодування 

вартості майна; саме ця ознака характеризує кримінально-протиправний  характер 

конфіскації майна; 

–  об’єктом конфіскації може лише майно засудженого, частина майна, що у спільної 

часткової власності, що належить засудженому; 

– конфісковане майно спрямовується у дохід держави. Конфісковане виконавчою 

службою України майно реалізується на публічних торгах, а отримані кошти надходять у 

дохід держави. Ця особливість наголошує, що конфіскація майна належить до норм 

кримінального права; 

–  обмеження права власності здійснюється повністю чи частково. У разі конфіскації 

частини майна суд має зазначити, яка частина майна підлягає конфіскації, або перерахувати 

предмети, що підлягають конфіскації. Конфіскація майна може бути накладена на все майно, 

що належить засудженому на правах приватної власності, з урахуванням частки у спільній 

власності; 

–  застосовується за злочини, скоєні з корисливих спонукань та за злочини проти 

основ національної безпеки України та громадської безпеки, незалежно від їхньої тяжкості 

(корисливий мотив – прагнення особи до отримання матеріальної вигоди внаслідок вчинення 

певних суспільно небезпечних діянь); 

– конфіскація майна не є абсолютною; не підлягає конфіскації майно, необхідне 

засудженому та особам, які перебувають під його вартою, згідно з переліком майна, яке не 

підлягає конфіскації за вироком суду [4, с. 80]. 

Поняття спеціальної конфіскації міститься у ст. 96-1 КК України, відповідно – це 

 примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей 

та іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення умисного 

кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки 

діяння передбаченого Особливою частиною КК України, за які передбачено основне 

покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 

154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, 

частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, 

частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n954
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n994
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n994
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першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою 

статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-

1, 364-1, 365-2 КК України [2].   

Підстави застосування спеціальної конфіскації вказані у частинах другою і третьою 

ст. 96-1 КК України. 

Закон передбачає низку альтернативних випадків застосування спеціальної 

конфіскації, що містяться у ст. 96-2 КК України. 

Конфіскація майна юридичної особи –  окремий вид конфіскації майна, що є одним із 

видів кримінально-правових заходів щодо юридичних осіб, визначених у розділі XIV
-1

 

“Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб”, поряд із штрафом та 

ліквідацією майна. Відповідно до ст. 96-8 КК України цей вид конфіскації полягає у 

примусовому безпідставному заволодінні майном юридичної особи та застосовується судом 

у разі ліквідації юридичної особи відповідно до  вчинення її уповноваженої особи злочинів, 

передбачених  такими статтями: 109-110, 113, 146-147, 160, 260,262, 258-258-5, 436-436-1, 

437-438, 442, 444, 447 КК України.  Як зазначають М.І. Панов та С.О. Харитонов, у законі не 

визначена юридична природа і сутність заходів кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб [3, с.47]. Відтак, ці проблеми вимагають окремого дослідження. 

 Таким чином, доходимо висновку, що конфіскація майна у кримінальному 

законодавстві України застосовується як додаткове покарання, а також  як інший захід 

кримінального характеру у двох значеннях –  спеціальна конфіскація та  конфіскація майна  

юридичних осіб.  У всіх випадках конфіскація – це примусове безоплатне вилучення майна в 

дохід держави. Щодо відмінностей, то у першому і другому значенні конфісковане майно 

належить засудженій фізичній особі, а у третьому – юридичній особі. Всі різновиди 

конфіскації відрізняються між собою за метою застосування. Метою покаранні є кара, а 

заходи кримінально-правового характеру є превентивним засобом. Крім цього, види 

конфіскації  відрізняється умовами їх  застосування. 
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Одним із важливих сфер розбудови проєвропейської держави є трансформація 

економіки та її розвиток з урахуванням сучасних підходів та тенденцій[3]. 

Належне функціонування економіки як мета держави виражається в Конституції 

України. Зокрема стаття 15 Конституції України зазначає, що суспільне життя в Україні 

ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Також 

стаття 42 Конституції України закріплює право займатися підприємницькою діяльністю, яка 

не заборонена законом[1]. 

Вищезазначені статті вказують на те, що держава зацікавлена в ефективному 

регулюванні економіки. Економіка – це життєво важлива сфера, без якої не може 

функціонувати жодна країна, тому уряди повинні враховувати актуальні стандарти і 

вдосконалювати програми та підходи, щоб забезпечити функціонування економіки. 

Для належної трансформації та розвитку економіки в сучасних умовах важливим є 

правова охорона економіки загалом та її економічних інститутів зокрема. 

Для визначення проблем протидії кримінальним правопорушенням у сфері 

господарської діяльності слід розуміти сутність цих кримінальних правопорушень.  

Кримінальні правопорушенням у сфері господарської діяльності є частиною 

кримінальних правопорушень в економічній сфері. Аналізуючи кримінальне законодавство, 

можна виокремити загальні ознаки економічної злочинності, а саме: 

— економічна злочинність – це сукупність корисливих діянь, вчинюваних особами, 

які виконують певні функції у сфері виробництва, товарообігу чи фінансової діяльності і 

спрямовані на отримання незаконного прибутку;  

— високий ступінь поширеності кримінальних правопорушень у сфері господарської 

діяльності, які завдають шкоди економічним відносинам, в основі яких є охоронюваний 

законом інтерес громадян, суб’єктів господарювання та держави;  

— здатність до швидких змін на ґрунті професійної діяльності з використанням 

необхідних фахівців;  

— вчинення їх особами, які здійснюють господарську діяльність та залучені в систему 

економічних відносин, або іншими особми, які формально перебувають поза сферою 

економічної діяльності, проте фактично здатні впливати на прийняття економічних рішень; 

— активний перехід до нових організаційних і структурних перетворень та злісна  

протидія правоохоронним органам[3]. 

За всієї значущості організаційних і процесуальних чинників, спрямованих на 

запобігання господарських кримінальних правопорушень, насамперед слід приділяти увагу 

матеріальному кримінальному закону, адже саме він, визначаючи, які акти поведінки в 

економічній сфері заборонено та які кримінально-правові наслідки повинні наставати в разі 

порушення відповідних заборон, покликаний спрямовувати професійну діяльність 

правоохоронних органів. На сьогодні таким інструментом у руках правозастосувачів є розділ 

VІІ Особливої частини Кримінального кодексу (далі – КК) України “Кримінальні 

правопорушення у сфері господарської діяльності”. Щоправда, через відсутність виваженої, 

осмисленої і прогнозованої кримінально-правової політики в цій сфері згаданий розділ 

протягом усього часу дії чинного КК України перебуває у фазі перманентного 

“удосконалення”. Як наслідок, він поступово перетворився на безсистемний і 

розбалансований набір недостатньо якісних заборон, який не здатен виконувати своє основне 

призначення – забезпечувати ефективну кримінально-правову охорону господарської та 

фінансової діяльності [2]. 

Проблеми протидії кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності 

ускладнюється насамперед їхнім високим рівнем латентності, яка за статистичними 

підрахунками сягає 70-90 %. Такий рівень латентності ускладнює виявлення і розслідування 

кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та не дозволяє ефективно 

протидіяти економічній  злочинності. 

Актуальним питанням у боротьбі з кримінальними правопорушеннями у сфері 

господарської діяльності є гармонізація законодавства України відповідно до сучасного 
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стану в економіці для належної правової охорони економічної сфери та врахування досвіду 

європейських країн у боротьбі з економічною злочинністю. 

Також проблемним чинником у протидії кримінальним правопорушенням у сфері 

господарської діяльності є надання переваги спеціальним (казуїстичним) кримінально -

правовим заборонам, використання якого дозволяє лише інтуїтивно та фрагментарно 

реагувати на наявність тих чи інших економічних зловживань[3]. 

Окрім того, за останні десять років помічається збільшення кількості вчинення 

окремих кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних технологій, що збільшує як латентність вчинюваних 

кримінальних правопорушень, так і ускладнює їх виявлення та розслідування. 

Ще одним чинником, який теж ускладнює протидію кримінальним правопорушенням 

у сфері господарської діяльності є зменшення кількості зареєстрованих кримінальних 

правопорушень, що свідчить про значне зниження активності правоохоронців у виявленні 

кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. 

Також слід виділити політичний фактор, який полягає у здійсненні незваженої 

державної політики у сфері економіки та гальмуванні економічних реформ. 

Наявність прогалин і колізій в окремих положеннях законодавства, що регулює 

господарську діяльність також є фактором, що ускладнює протидію кримінальним 

правопорушенням у сфері господарської діяльності. 

Аналіз поточних кількісних і якісних показників економічної злочинності та 

порівняння з відповідними даними за попередні роки загалом засвідчують наявність низки 

негативних тенденцій у поширенні саме кримінальних правопорушень у сфері господарської 

діяльності, що пояснюється неефективністю контролю з боку правоохоронних органів та 

потребою  вдосконалення методів розслідування кримінальних правопорушень[2]. 

Для належного функціонування економіки в умовах її розвитку та трансформації 

необхідно забезпечити гармонізацію законодавства, що регулює господарську діяльність 

відповідно до сучасних проблем в економічній сфері, проаналізувати чинники, що 

ускладнюють протидію кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності та 

виробити нові методи боротьби з даними кримінальними правопорушеннями. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА  

“ЯДЕРНИЙ ТЕРОРИЗМ” 

 

Проблеми ядерної і радіаційної безпеки  набувають на даний час особливої 

актуальності. В Україні експлуатується 15 енергоблоків АЕС, що забезпечує  використання 

радіаційних технологій в багатьох галузях промисловості, науки, медицини, тощо, та 

безсумнівно потребує  особливого правового забезпечення. Питання забезпечення ядерної і 

радіаційної безпеки, тобто не лише безпека на атомних електростанціях, але й на інших 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
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об’єктах, що можуть нести загрозу суспільству чи навколишньому середовищу, є головним 

завданням Державної інспекції ядерного регулювання України, що визначено відповідним 

положенням [6, с.1] 

Екологічна катастрофа, якою була аварія на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року,  

вплинула на життя цілого покоління, таким чином проблема подолання її наслідків – це не 

лише проблема, яка потребує застосування низки правових заходів, а й науково-

стратегічного екологічного бачення, одним із яких є запобігання поширенню іонізуючого 

випромінювання на людей, навколишнє середовище, продукти харчування, воду тощо. Як 

відомо, після Чорнобильської катастрофи деякі частини України були визначені зонами 

обмеженого доступу з особливим режимом та на сьогодні набули вигляду нової загрози, в 

зв’язку з воєнною агресією та неправомірними військовими діями Російської Федерації на 

цій території України. Ефективність усунення наслідків цієї катастрофи, в тому числі 

незаконного порушення верхніх шарів ґрунту, внаслідок перебування ворожих військ в зоні 

відчуження, залежить від  еколого-правової оцінки, залучення експертних висновків 

спеціальних міжнародних комісій, а також дієвого законодавчого застосування правової 

системи на територіях з різним рівнем радіоактивного забруднення та впровадження заходів 

щодо його забезпечення. 

Згідно статті 3 Закону України “Про захист людини від впливу іонізуючого 

випромінювання”: кожен, хто проживає або тимчасово перебуває на території України, має 

право на захист від впливу іонізуючого випромінювання. Це право забезпечується здійсненням 

низки заходів щодо запобігання впливу іонізуючого випромінювання на організм людини у 

встановленому ліміті доз, компенсацію за перевищення встановлених дозованих меж і 

відшкодуванням шкоди, завданої впливом іонізуючого випромінювання. [5, с.1] 

Статтею 4 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки” 

чітко визначені основні принципи радіаційного захисту, якими не може бути дозволена 

жодна діяльність, пов’язана з іонізуючим випромінюванням, якщо кінцева вигода від такої 

діяльності не перевищує заподіяної нею шкоди; величина індивідуальних доз, кількість осіб, 

які опромінюються, та ймовірність опромінення від будь-якого з видів іонізуючого 

випромінювання повинні бути найнижчими з тих, що їх можна практично досягти, 

враховуючи економічні і соціальні фактори;  опромінення окремих осіб від усіх джерел та 

видів діяльності у підсумку не  повинно перевищувати встановлених дозованих меж. [4, с.3] 

Щодо поняття ядерного тероризму, то це певний гіпотетичний вид тероризму, у якому 

використовується ядерна зброя або радіоактивні матеріали, для ширшої правової оцінки 

також слід звернутись до терміну “акт ядерного тероризму”, визначеного Є.В. Столярчуком,  

а саме: акти ядерного тероризму – це низка злочинних дій, в яких особи або організації, які 

не мають законного права на виготовлення, використання або придбання ядерних чи інших 

радіоактивних матеріалів, незаконно купують і використовують ядерні чи інші радіоактивні 

матеріали з метою спричинити смерть великої кількості осіб або тяжкі тілесні ушкодження, 

знищити майно чи створити обставини для залякування населення та посилення тиску на 

владу. [1, с.1] Столярчуком Є.В. поділяє акти ядерного тероризму на наступні категорії: 

радіоактивне забруднення, як правило, підрив ядерного вибухового пристрою; зараження; 

диверсія на ядерних об’єктах як цивільного, так і військового призначення. [1, с.1] Експерти 

у галузі радіаційної безпеки вважають, що найбільш реальною загрозою ядерного тероризму 

сьогодні – є напади на АЕС. Безсумнівно, напад або навіть просто загроза вибуху на атомній 

електростанції є загрозою нової екологічної катастрофи, а також може мати надзвичайно 

сильний психологічний вплив на населення.  

Ядерний тероризм є одним із найсерйозніших новітніх викликів безпеки, з якими 

сьогодні стикається весь світ, і йому приділено особливу увагу через високий ризик викидів 

радіоактивних матеріалів та величезні людські жертви, які він може спричинити. Слід 

зазначити, що такого роду тероризм ще не був здійснений в реальності, проте, враховуючи 

ситуацію в Україні сьогодні, ядерний тероризм можна чітко побачити у діях держави-

агресора, якою є Російська Федерація. 16 квітня та 26 квітня 2022 року крилаті ракети, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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випущені збройними силами Російської Федерації, поставили під загрозу глобальну ядерну 

безпеку. Їх зафіксували у критичній близькості до ядерних реакторів Південноукраїнської 

АЕС та водойм-охолоджувачів Хмельницької АЕС, а також над  Запорізькою АЕС, що 

безперечно є реальною загрозою глобальній ядерній безпеці та становить злочинну форму 

ядерного тероризму [2, с.1] ДП “НАЕК “Енергоатом” зазначає, що “проліт ракет на низькій 

висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані 7 ядерних установок, створює 

суттєві ризики, що загрожує світовою ядерною та радіаційною катастрофою”. [3, с.1] 

   Розглянуті питання правової оцінки понять “ядерного тероризму” та “акту ядерного 

тероризму” внаслідок воєнних дій на території України є найбільш гострими проблемами 

сучасності, які потребують негайного вирішення, а їхні найнебезпечніші форми, пов’язані з 

використанням зброї масового знищення, а насамперед ядерної, потребують визнання 

загрозою самому існуванню всього цивілізованого людства. Підвищення ролі України у 

міжнародних зусиллях, спрямованих на протидію загрозам тероризму, зокрема ядерного, на 

захист від зброї масового ураження, сприятиме подальшому розвитку правової бази та 

практичної реалізації міжнародної взаємодії з напрацювання ефективних організаційно-

управлінських рішень. Задля наближення до найбільш повної оцінки загроз ядерного і 

радіаційного тероризму слід, насамперед, посилити аналітичну та розвідувальну діяльність в 

цьому напрямі.  
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РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ НА ВИМОГУ ДАРУВАЛЬНИКА 

 

Договір дарування – це домовленість про те, що одна сторона (дарувальник) передає 

або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно 

майно (дарунок) у власність. У Цивільному кодексі України від 16.01.2003 [1] (далі – ЦК 

України) визначені загальні підстави розірвання договору: розірвання договору за згодою 

сторін, у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, 

встановлених договором або законом (ст. 651) та у зв’язку з істотною зміною обставин (ст. 

652). 

Крім загальних підстав розірвання договору, в законі містяться спеціальні підстави 

розірвання договору дарування, як не можуть застосовуватися до інших договорів. 

Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника може бути здійснене при наявності 

підстав, визначених законом:  

1) дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей 

чи іншого особливо цінного майна, якщо обдаровуваний умисно вчинив кримінальне 

http://www.golos.com.ua/article/359130
http://www.golos.com.ua/article/359130
http://www.golos.com.ua/article/359130
https://www.5.ua/regiony/novyi-akt-iadernoho-teroryzmu-dvi-rakety-rf-shcho-potsilyly-po-zaporizkii-oblasti-maly-prolit-nad-zaes-275499.html
https://www.5.ua/regiony/novyi-akt-iadernoho-teroryzmu-dvi-rakety-rf-shcho-potsilyly-po-zaporizkii-oblasti-maly-prolit-nad-zaes-275499.html
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правопорушення проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його батьків, дружини 

(чоловіка) або дітей. Якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника, 

спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування. Відповідно 

до постанови Верховного Суду від 19.05.2020 у справі № 523/9855/17, провадження N 61-

14945св19 злочин сам по собі є аморальним явищем. Тому вчинення злочину має тягнути 

настання цивільно-правових наслідків. Такими наслідками закон визначає розірвання 

договору дарування, предметом якого є нерухоме майно. У таких випадках дарувальник 

вправі вимагати розірвання договору дарування та повернення дарунка. Законом чітко 

сформульовані умови (підстави) виникнення такого права у дарувальника, причому 

незалежно від того, чи був договір дарування укладений з обов’язком передати дарунок у 

майбутньому, чи дарунок вже був переданий дарувальником та прийнятий обдаровуваним. У 

випадку смерті дарувальника, яка була спричинена умисними злочинними діями 

обдаровуваного - позбавленням життя дарувальника, право вимагати розірвання договору 

дарування одержують спадкоємці дарувальника [2]. 

2) дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо 

обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника 

велику немайнову цінність;  

3) дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо внаслідок 

недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може 

бути знищена або істотно пошкоджена. 

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент 

пред’явлення вимоги дарунок є збереженим. У разі розірвання договору дарування 

обдаровуваний зобов’язаний повернути дарунок у натурі. Для розуміння такої вимоги закону 

слід звернутися до практики Верховного Суду, зокрема, до постанови від 26.09.2019 року по 

справі № 464/1509/17, провадження N 61-34669св18. У ній суд касаційної інстанції вказав, 

що дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент 

пред’явлення вимоги дарунок є збереженим. У разі розірвання договору дарування 

обдаровуваний зобов’язаний повернути дарунок у натурі. Системний аналіз ст. 727 ЦК 

України дає підстави дійти висновку про те, що предмет договору дарування повинен бути 

річчю індивідуально визначеною, неспоживчою, відповідної цінності для дарувальника. А 

якщо річ була відчужена третій особі, її повернення є неможливим. Дарувальник може 

вимагати розірвання договору дарування лише у тому разі, коли дарунок на момент 

пред’явлення вимоги є збереженим, тобто знаходиться у власності обдаровуваного і його 

стан відповідає його призначенню. Наявність у обдаровуваного права власності на предмет 

дарунка є невід’ємною складовою збереженості дарунку на момент пред’явлення 

дарувальником вимоги про розірвання договору. Збереженість дарунка передбачає 

знаходження дарунка у власності саме обдаровуваного, а не лише його фізична наявність як 

речі – предмета матеріального світу. Відсутність дарунка у власності обдаровуваного не 

відповідатиме критерію збереженості дарунка (ч. 4 ст. 727 ЦК України) [3]. 

До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в один 

рік. Оскільки у нормах ст. 728 ЦК України не визначено з якого моменту починає спливати 

позовна давність до даних вимог, то необхідно керуватися загальними положеннями про 

позовну давність. Так, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася 

або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 

261 ЦК України). 
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ЩОДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ, ЯКІ 

ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ОСІБ, ЩО ВЧИНИЛИ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ЗА 

ЗАКОНОДАВСТОМ ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА США 

 

В наші часи проблема домашнього насильства достатньо актуальна, особливо, в 

наслідок пандемії гострої респіраторної хвороби COVID 19, що на початку пандемії 

вимусило більшість сімей, зокрема, в Україні перебувати постійно у своїх домівках, у зв’язку 

з переведенням більшості працездатних осіб на дистанційну форму роботи. 

У вітчизняному законодавстві, зокрема в ч. 1 ст. 91-1 Кримінального Кодексу України 

(далі – ККУ), зазначено, що обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили 

домашнє насильство, – це застосування в інтересах потерпілого від злочину, пов’язаного з 

домашнім насильством, одночасно з призначенням покарання, не пов’язаного з 

позбавленням волі, або звільненням з підстав, передбачених цим Кодексом, від кримінальної 

відповідальності чи покарання. Суд може застосувати до особи, яка вчинила домашнє 

насильство, один або декілька обмежувальних заходів, відповідно до якого (яких) на 

засудженого можуть бути покладені обов’язки, перелік яких міститься у ч. 1 ст. 91-1 ККУ  

[1].  До таких обов’язків законодавцем віднесено:  

– заборону перебувати в місці спільного проживання з особою, яка постраждала від 

домашнього насильства;  

– обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо домашнє насильство вчинено 

стосовно дитини або у її присутності; 

–  заборону наближатися на визначену відстань до місця, де особа, яка постраждала 

від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи 

систематично перебувати у зв’язку з роботою, навчанням, лікуванням чи з інших причин; 

– заборону листування, телефонних переговорів з особою, яка постраждала від 

домашнього насильства, інших контактів через засоби зв’язку чи електронних комунікацій 

особисто або через третіх осіб;  

– направлення для проходження програми для кривдників або пробаційної 

програми [1]. 

Цей перелік є вичерпним, що в означає неприпустимість застосування інших 

обмежувальних заходів,  ніж ті, що перелічені в ст. 91-1 ККУ.  

У законодавстві окремих держав Європейського Союзу (далі – ЄС) та у США, щодо 

осіб, які вчинили  домашнє насильство, також застосовуються  обмежувальні заходи, які 

мають свою специфіку, на яку варто звернути увагу. 

Вихідні положення міжнародних стандартів у сфері боротьби з домашнім 

насильством ґрунтуються на глибокому усвідомленні неприпустимості домашнього 

насильства, яке є грубим порушенням прав людини [2, с. 113]. 

Спочатку проаналізуємо обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які 

вчинили домашнє насильство,  які застосовуються в різних штатах у США.  

Так, Верховний суд Міннесоти постановив, що за клопотанням особи, постраждалої 

від домашнього насильства, суд має право: заборонити перебувати, наближатись на певну 

дистанцію до спільного помешкання подружжя, а також заборонити листуватись повністю, 

https://verdictum.ligazakon.net/
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або частково. Також суд в праві обмежити повністю або частково будь-які контакти на 

визначений строк щодо дитини, яка була свідком домашнього насильства [3]. 

Цей перелік не є вичерпним, адже, як відомо, у США домінуючу роль відіграє 

прецедент, що своєю чергою робить національні суди більш мобільними за потреби 

ухвалення справедливого рішення. 

Наступним прикладом є постанова Верховного суду Південної Кароліни, в якій 

зазначено, що до осіб, які вчинили домашнє насильство, повинно бути застосовано негайне 

попередження про залишення місця спільного перебування на невизначений термін до 

моменту коли не буде встановлений чи присутній в діях кривдника склад кримінального  чи 

іншого правопорушення [3]. 

Тепер варто проаналізувати обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб які 

вчинили домашнє насильство, в окремих країнах ЄС. 

Так, Кримінальний Кодекс Сербії передбачає заборону листувань, перебування чи 

наближення до спільного помешкання тощо. Також там закріплено, що термін ув’язнення 

збільшується, якщо, особа якій була вручено повідомлення про негайне залишення спільного 

проживання внаслідок вчинення домашнє насильство, вчиняє його повторно до моменту 

спливу обмеження, що забороняє перебувати в спільному помешканні [3]. 

Досліджуючи досвід Німеччини у сфері протидії насильству в сім’ї, слід зауважити, 

що в цій країні діє спеціальний Закон від 1 січня 2002 року “Про захист від насильства в 

сім’ї”. Особливою ознакою законодавчої політики  у сфері, що досліджується, є тенденція  

до  вилучення особи, яка здійснила насильство в сім’ї, з родини на певний строк. Слід 

зауважити, що досвід вилучення з родини особи, що здійснила насильство в сім’ї, 

практикують такі європейські країни  як Австрія, Іспанія, Нідерланди, Чехія, 

Великобританія, Швеція та інші [4, с. 46]. 

Також, в Німеччині досить позитивним моментом є діяльність органів у складі 

підрозділів кримінальної поліції, так званих відділів уповноважених у справах про 

насильство в сім’ї, які й розглядають справи про домашнє насильство, оскільки, пройшовши 

відповідну підготовку і поглибивши знання саме в досліджуваній сфері, працівники 

зазначених підрозділів можуть ефективно провести розслідування, виявити обставини 

вчинення факту насильства в сім’ї та ухвалити правильне рішення у справі, налагодити 

контакти з жертвою та особою-агресором, громадськими організаціями для припинення 

випадків домашнього насильства та недопущення дій у майбутніх ситуаціях [4, с. 44]. 

Законодавче регулювання обмежувальних заходів щодо осіб, які вчинили домашнє 

насильство, в Україні та державах ЄС є подібними. Тобто, заборона перебування в місці 

спільного проживання; обмеження спілкування; направлення на проходження спеціальних 

програм та інше. Також, спільною рисою є застосування виключно тих обмежувальних заходів, 

які безпосередньо передбачені в національному законодавстві. Варто зазначити, що  в деяких 

державах ЄС, зокрема у Німеччині, вже почали функціонувати спеціальні підрозділи 

кримінальної поліції, які спеціалізується на випадках виявлення домашнього насильства. 

Зовсім іншу ситуацію можна спостерігати у США,  де у зв’язку з домінуючою роллю 

прецедентного права, судом можуть запроваджуватись й інші обмежувальні заходи щодо 

осіб, які вчинили домашнє насильство. Тобто національну судову систему у США не 

обмежує пряма вказівка в законі, що своєю чергою демонструє практичну ефективність 

судового  впливу на осіб, які вчинили домашнє насильство. 

Підсумовуючи вищенаведене можна дійти висновку, що правове закріплення такого 

важливого інституту кримінального права як обмежувальні заходи щодо осіб, які вчинили 

домашнє насильство, має свої особливості в різних державах світу. Регламентація 

обмежувальних заходів у новій ст. 91-1 ККУ є наслідком імплементації положень Конвенції 

Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами. Протидія домашньому насильству може бути забезпечена лише 

реалізацією поряд із покаранням або замість нього альтернативних, тобто інших заходів 

кримінально-правового характеру.  
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ СІМЕЙНО-ПОБУТОВИХ КОНФЛІКТІВ, ЇХ 

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 

Перед тим як дати відповідь на поставлене питання, варто встановити, що сімейно-

побутовий конфлікт – це, в першу чергу, протиборство між членами сім’ї на основі зіткнення 

протилежно направлених мотивів і поглядів, які можуть бути поєднані з психологічним, 

фізичним, економічним, сексуальним насильством, що, перш за все, становить крайню 

небезпеку для одного з учасників даного конфлікту. 

Реалії життя людини, як соціального феномену передбачають наявність безлічі 

суспільних взаємодій, у які включений індивід. Протягом життя, людина намагається 

самовизначитись і самоутвердитись, перебуваючи при цьому у центрі суспільних процесів. 

Такі процеси пронизані протиріччями та суперечностями, досить часто суб’єкти суспільних 

відносин протидіють один одному в процесі досягнення своїх антагоністичних цілей. [1] 

Тепер ми плавно переходимо до питання конкретних, а головне дієвих шляхів 

вирішення сімейно-побутових конфліктів. Якщо даний конфлікт не поєднується з одним із 

видів насильства, то, в такому випадку перше, що необхідно зробити то це не продовжувати 

конфлікт, якщо він, звісно, починає набувати деструктивних ознак. Тобто, якщо опонент не 

хоче дослухатись до ваших доводів та не бажає досягнути компромісу, цілеспрямовано не 

дає вам можливості висловити свою точку зору, починає підвищувати голос та агресивно 

жестикулювати тощо. В такому випадку необхідно відразу дистанціюватись від опонента та 

трохи почекати поки він заспокоїться. 

Основними причинами сімейних конфліктів, як правило, є:  

— обмеження свободи активності, дій, самовираження членів сім’ї; 

— ненормативна поведінка одного або декількох членів сім’ї (алкоголізм, наркоманія і т. д.); 

— наявність протилежних інтересів, прагнень, обмеженість можливостей для 

задоволення потреби одного з членів сім’ї (з його точки зору); 

— авторитарний, жорсткий тип взаємостосунків, що склалися в сім’ї; 

— наявність важковирішувальних матеріальних проблем; 

— авторитарне втручання родичів у подружні відносини; 

— сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі й ін. 

Якщо опонент поводитися таким чином протягом тривалого часу, або застосовує силу 

для досягнення своєї правоти, то даний конфлікт набуває характерних ознак, що властиві 

психологічному, або фізичному насильству, і це, в свою чергу вже не сімейно-побутовий 

конфлікт, а конфлікт з ознаками домашнього насильства, що кримінально-караним діянням. 

На нашу думку, коли сімейно-побутовий конфлікт переростає в конфлікт, з ознаками 
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домашнього насильства в першу чергу необхідно повідомити про це уповноваженому 

підрозділу Національної поліції, який зобов’язаний: роз’єднати конфліктуючі сторони, 

ізолювати їх одна від одної; вислухати конфліктуючі сторони, щоб дати їм змогу 

виговоритись; з’ясувати думку свідків якщо такі були присутні, наприклад: чоловік, 

дружина, пасинок, падчерка, дід, баба тощо; прийняти виважене рішення про застосування 

певних обмежувальних заходів, наприклад: терміновий заборонний припис, до кривдника – 

особи, яка застосувала в конфлікті один з видів насильства; тощо. 

Конфлікт з ознаками домашнього насильства кримінально, та адміністративно каране 

діяння, за яке у вітчизняному законодавстві передбачена відповідна міра покарання.  

Насильство є характерним для багатьох юридичних (особливо кримінальних) 

конфліктів, його застосовують у разі, коли протилежна сторона насправді є слабкіша і тому 

з’являється шанс швидко закінчити боротьбу. Але це, мабуть, чи не єдина перевага 

насильства, адже стратегічно силове розв’язання конфлікту частіше за все є 

малоефективним, та може призвести до відповідальності за ст. 126-1 Кримінального кодексу 

України, та іншими нормативно правовими актами. [2] 

Найбільш ефективні правила попередження сімейно-побутових конфліктів, які не набули 

рис конфлікту з ознаками домашнього насильства наступні: непотрібно прагнути принизити 

співбесідника, бо в цьому випадку дуже велика ймовірність отримати зворотною реакцію; 

необхідно керуватись здоровим глуздом і завжди обирати розумну лінію поведінка, та інше. [3] 

Отож, сімейно-побутові конфлікти можуть бути вкрай небезпечні для однієї з сторін, 

тому, необхідно завчасно попереджати даний вид конфлікту, щоб він не переріс в конфлікт з 

ознаками домашнього насильства. Головне бажання та обізнаність громадян про те, як 

необхідно боротись з цим явищем.   
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Податкові перевірки відіграють значну роль у системі податкового контролю, завдяки 

яким можна найбільш ґрунтовно та точно перевірити правильність сплати податків та зборів. 

Однак, в податковому законодавстві міститься значна кількість неврегульованих 

організаційно-правових аспектів проведення таких перевірок. 

Так як дотримання норм податкового законодавства є необхідною умовою 

забезпечення впровадження реформ в економіці, то держава в особі контролюючих органів 

повинна забезпечити налагодження механізму взаємовідносин, котрий дасть змогу 

платникам податків належним чином виконувати покладені на них податкові обов’язки. В 

Україні таким механізмом є податковий контроль, ефективне впровадження якого сприятиме 

систематичному наповненню дохідної частини бюджету держави. Існує досить широкий 
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перелік способів податкового контролю, однак найбільш дієвим є податкова перевірка. 

Зокрема проведення документальних перевірок на практиці відіграє важливу роль та 

породжує настання певних правових наслідків для суб’єктів податкових правовідносин. 

Питання проведення документальних перевірок досить широко висвітлювалося в 

науковій літературі. Варто виділити окремих авторів таких як М. П. Кучерявенка, О. М. 

Бандурки, О. М. Корецького, А. В. Логвина та інших. Викладені в їхніх роботах наукові 

погляди послужили концептуальною основою дослідження розглянутих проблем. 

Предметом документальних перевірок є вчасність нарахування та сплати податків та 

зборів у повному обсязі, дотримання податкового та частково трудового (в частині сплати 

податків за найманих працівників) законодавства, а також фінансова звітність, податкові 

декларації та первинні документи. Згідно Податкового кодексу України (далі – ПК України) 

документальні перевірки бувають планові та позапланові. 

Проте протягом 2020 року та 2021 року в Україні вводились певні обмеження, тобто 

запровадження карантину, які вплинули також на можливість проведення податкових 

перевірок (заборона, мораторій на проведення перевірок). Це, в свою чергу, торкнулось і 

планових та позапланових перевірок органами Державної податкової служби України (далі – 

ДПС України). Це супроводжувалось внесенням змін в ПК України, згодом в 2021 році було 

частково знято обмеження щодо проведення документальних планових та позапланових 

перевірок, що відбувалось на підставі постанови Кабінету Міністрів України без внесення 

змін до ПК України. Тому обмеження стосовно проведення перевірок контролюючими 

органами все ще передбачено ПК України. Звідси випливає, що існує певна колізія 

нормативно-правових актів щодо підстав та правомірності проведення документальних 

планових та позапланових перевірок контролюючими органами. 

Однак, у зв’язку з запровадженням воєнного стану в Україні, Кабінетом Міністрів 

України було прийнято 13 березня 2022 року постанову № 303 “Про запровадження заходів 

державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану”, 

якою встановлювалося припинення проведення планових та позапланових заходів 

державного контролю. Проте вказана постанова містить певні виключення щодо дозволу на 

здійснення державного контролю в окремих сферах. Згодом, Законом України від 15 березня 

2022 року № 2120-ІХ були внесенні зміни до ПК України, які передбачали що податкові 

перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім фактичних перевірок 

та камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків до яких подано заяву про 

повернення суми бюджетного відшкодування, показники яких сформовані на підставі 

податкових накладних або розрахунків коригування, які складені та зареєстровані в Єдиному 

реєстрі податкових накладних або митних декларацій, за виключенням товарів, котрі 

визначені окремими положеннями ПК України та камеральних перевірок податкових 

декларацій платників єдиного податку четвертої групи. 

Також слід зазначити, що згідно пункту 52
2
 підрозділу 10 розділу ХХ було 

встановлено мораторій на проведення документальних перевірок на період з 18 березня 2020 

року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання 

поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), який на період 

воєнного стану зупинений. Тобто за теперішньою редакцією ПК України заборона певних 

видів перевірок пов’язана тільки із запровадженням воєнного стану в Україні. А 

Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, 

розпочаті до 24 лютого 2022 року та не завершені, зупиняються по останній календарний 

день третього місяця з дня припинення (скасування) воєнного, надзвичайного стану. 

Отже, обов’язки щодо подачі податкової звітності, сплати необхідних податків та зборів 

повинні бути виконанні протягом трьох місяців з дня завершення воєнного стану. Також варто 

врахувати, що термін виконання зобов’язань може бути продовжений для платників податків, які 

брали участь в воєнних діях і не мали змоги виконати свої податкові зобов’язання. 
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На теперішній час податкові органи опрацьовують питання призначення у 

майбутньому документальної перевірки (проведення яких зупинили) за результатами 

камеральних перевірок. Після його узгодження визначать порядок опрацювання виявлених 

ризиків і процедуру відображення результатів камеральних перевірок у Реєстрі заяв на 

бюджетне відшкодування. 

Що стосується обмежень, які були запровадженні у зв’язку з карантином, то на 

сьогоднішній день існує судова практика розгляду судами справ, предметом яких є 

необґрунтованість  призначення, а саме проведення та прийняття наказів щодо планових та 

позапланових документальних перевірок. 

До прикладу, судом першої інстанції було задоволено позов платника податків про 

скасування наказу про призначення позапланової документальної перевірки у зв’язку з 

відсутністю підстав для прийняття такого наказу, адже податковим органом під час розгляду 

справи не було надано ніяких доказів на підтвердження направлення запиту позивачу щодо 

надання інформації та її документального підтвердження. Зазначена позиція суду в 

подальшому була підтверджена апеляційним адміністративним судом. 

Так, в ще одній справі суд встановив, що платник податків не зобов’язаний нести 

відповідальність за наслідками висновків позапланової документальної перевірки, тому що 

відсутні підстави для призначення та проведення зазначеної перевірки. 

Відтак, необхідним є врегулювання правових колізій положень законодавчих 

документів, які призводять до суперечок між контролюючими органами податкової служби 

та платниками податків. Проведення контролюючим органом перевірки суб’єкта 

господарювання є способом реалізації податковими органами владних управлінських 

функцій шляхом видання наказу про її проведення в межах наданих законодавством 

повноважень, при цьому недотримання порядку призначення та проведення перевірок 

призводить до порушення балансу публічних та приватних інтересів. 
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ПОНЯТТЯ ПРОБАЦІЇ 

 

У перекладі з англійської probation, тобто пробація, це випробовування, умовне 

звільнення. Згідно з Правилами Ради Європи “Про пробацію” пробація відноситься до 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2022-%D0%BF#Text
http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2021/3/5.pdf
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застосування у суспільстві санкцій та заходів, визначених законом і накладених на 

правопорушника. Вона включає в себе ряд заходів і впливових дій, таких як нагляд, 

керівництво і допомога, спрямованих на соціальну реінтеграцію правопорушника, а також на 

сприяння суспільній безпеці [1]. 

Стаття 4 Закону “Про пробацію” визначає, що метою пробації є забезпечення безпеки 

суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних 

кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує 

обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру їхньої відповідальності. 

Виходячи з наведеного в законі визначення, можемо дійти висновку, що мета пробації багато 

в чому співпадає з метою кримінального покарання. Частина 2 статті 50 Кримінального 

кодексу вказує, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а 

також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Як 

кримінальне покарання, так і пробація переслідують майже однакові цілі. Проте цілком 

зрозуміло, що ці види діяльності не є однаковими. В іншому випадку було б недоцільним 

формувати і впроваджувати цей інститут до правозастосовної діяльності. З’ясуємо в чому 

полягає різниця між діяльністю з виконання кримінальних покарань і пробації. Стаття 6 

Закону “Про пробацію” формулює завдання пробації, фактично окреслюючи зміст цієї 

діяльності. Отже, пробаційна діяльність включає: підготовка досудових доповідей щодо 

обвинувачених; здійснення нагляду за засудженими до покарань у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних 

робіт, особами, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк 

замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт, особами, звільненими 

від відбування покарання з випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними 

жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років; виконання певних видів покарань, 

не пов’язаних з позбавленням волі; направлення засуджених до обмеження волі для 

відбування покарання до виправних центрів; реалізація пробаційних програм стосовно осіб, 

звільнених від відбування покарання з випробуванням; проведення соціально-виховної 

роботи із засудженими; здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у 

виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення; реалізація інших 

заходів, спрямованих на виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних 

кримінальних правопорушень. Законодавець бачить пробацію багатовекторною діяльністю, 

яка передбачає в своєму об’ємі і кримінальні процесуальні правовідносини, і правовідносини 

з виконання окремих покарань, і правовідносини з соціального патронажу та адаптації. 

Такий підхід грунтується на положеннях рекомендації CM/Rec (2010)1 Комітету Міністрів 

Ради Європи (Європейські правила пробації). Цей документ визначає зміст пробації і вказує, 

що пробація відноситься до процесу виконання в суспільстві покарань і заходів, 

передбачених законом і призначених правопорушникові. Вона включає широке коло дій та 

заходів виховного впливу, таких як нагляд, контроль і надання допомоги, метою яких є 

залучення засудженого до громадського життя, а також забезпечення безпеки суспільства [1].  

Виділяють такі види пробації: 

Досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка 

обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для 

прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення досудової 

доповіді). 

Наглядова пробація - здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання 

психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення 

до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення 

індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація. 

Пенітенціарна пробація – це допомога особі, яка готується до звільнення з місць 

позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, 

влаштування до закладів охорони здоров"я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві. 
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Слід зазначити - закон виокремлює пробацію стосовно неповнолітніх та визначає, що 

вона спрямована на забезпечення їх нормального фізичного і психічного розвитку, 

профілактику агресивної поведінки, мотивацію позитивних змін особистості та поліпшення 

соціальних стосунків. Пробація стосовно неповнолітніх здійснюється спільно з органами і 

службами у справах дітей, спеціальними установами та закладами, що здійснюють їх 

соціальний захист і профілактику правопорушень. Для роботи з неповнолітніми персонал 

пробації проходить спеціальну навчальну програму, інструменти та методики роботи, що 

також розроблені спеціально для цієї категорії суб’єктів пробації. У великих містах України 

створено 14 спеціалізованих центрів ювенальної пробації, в яких працюють виключно з 

неповнолітніми, на обліку в яких наразі перебуває 133 із 756 неповнолітніх, щодо яких 

проводяться заходи пробації. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРОКУРОРА 

 

Прокурор – самостійний і незалежний учасник судового процесу, який виступає від 

імені держави та здійснює свої повноваження на підставі законодавства України. Відповідно 

до ст.131-1 Конституції України прокуратура здійснює: 

1) підтримання публічного обвинувачення в суді; 

2) організацію та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення 

відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за 

негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; 

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що 

визначені законом [3]. 

Саме на прокуратуру покладено функції та обов’язки, які передбачають дотримання 

професійних якостей службовими особами, як найвищим стандартам поведінки людини. Адже, 

перша за все, діяльність прокурора має бути свідомою та наповненою морально-етичними 

нормами та бут на такому ж високому рівні як і знання законодавства та досвід його застосування. 

Професійна етика прокурора – це зведення правил етичної поведінки під час 

здійснення функцій прокуратури у відносинах з пересічними громадянами, суддями, іншими 

сторонами судового процесу, представниками правоохоронних органів та інших державних 

органів та установ, органами місцевого самоврядування, зарубіжними органами 

прокуратури, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, колегами-прокурорами 

для підтримання авторитету в суспільстві [1, с.18]. Адже прокурор не лише керується 
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нормами етики, але і здійснює свою професійну діяльність шляхом обрання належної 

поведінки, яка відповідає його внутрішньому моральному переконанню та може нести 

відповідальність за порушення етичних норм, залежно від характеру порушень. 

Важливе значення професійної етики прокурора як її окремої галузі полягає в тому, 

що її основною функцією є регулювання моральних відносин прокурора, що виникають під 

час здійснення ним своїх професійних обов’язків. Крім цього, вона включає в себе: 

– ставлення прокурорських працівників до суспільства; 

– взаємовідносини всередині прокурорського колективу, тобто взаємовідносини як 

між самими працівниками, так і між працівником і керівником та специфічні моральні 

норми, які притаманні лише прокурорській професії; 

– особливості професійного виховання майбутніх прокурорських кадрів; 

– моральні якості прокурорів, наявність яких забезпечить найкраще виконання 

професійного обов’язку, професіоналізм працівника прокуратури. 

Надзвичайно важливою є роль професійної етики і для виховного процесу у 

прокурорській системі. Кожній людині в суспільстві притаманні різноманітні соціальні ролі і 

функції. Варто звернути увагу, що морально-етичним цінностям фахових юристів, особливо 

прокурорів, протистоять норми поведінки кримінального світу, особливо членів 

організованих злочинних угруповань, злочинних організацій коли кримінально-карані норми 

поведінки проявляються у вигляді неправомірної поведінки і виражаються у певній 

словесній формі та настанні індивідуальних санкцій за невиконання цих норм, заснованих на 

проявах жорстокості. 

Практика застосування морально-етичних вимог до поведінки прокурорів в Україні 

була встановлена у 2012 році з запровадженням Кодексу професійної етики та поведінки 

працівників прокуратури, який визначив норми професійної етики, етичні принципи та 

уявлення про правильну і неправильну поведінку, які вимагають виконання одних дій і 

забороняють інші. Моральні норми, правила прокурорської етики та вимоги до поведінки 

прокурорів закріплені у Кодексі професійної етики та поведінки прокурорів і є зводом 

відповідних морально-етичних положень за допомогою яких можна оцінити поведінку та 

діяльність прокурора з погляду таких цінностей як справедливість, об’єктивність. 

Непідкупність, гідність, доброчесність тощо [4, с. 25]. Зокрема, в ст. 4 Кодексу закріплено, 

що професійна діяльність працівників прокуратури ґрунтується на принципах: 

- верховенства права і законності; поваги до прав і свобод людини і громадянина; 

- незалежності та самостійності;  

- політичної неупередженості та нейтральності;  

- справедливості та об’єктивності;  

- утримання від виконання незаконних рішень чи доручень;  

- недопущення конфлікту інтересів та ін [2]. 

Надзвичайно важливою властивістю прокурора є його принциповість, тобто 

готовність за будь-яких обставин та умов відстоювати вимоги закону, здатність проявляти 

громадянську позицію у протидії кримінальним правопорушенням, притягувати у 

встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які вчинили ці правопорушення та 

доводити їх винуватість у встановленому законом порядку. 

Заслуговує на особливу увагу положення, що, у вільний від роботи час, прокурори 

також мають керуватися нормами прокурорської етики. Це означає, що державному 

службовцю слід уникати особистих зв’язків, фінансових і ділових взаємовідносин, що 

можуть вплинути на неупередженість і об’єктивність виконання професійних обов’язків, 

скомпрометувати звання прокурора, не допускати дій, висловлювань і поведінки, які можуть 

зашкодити його репутації та авторитету прокуратури, ви- кликати негативний суспільний 

резонанс [2]. Не варто використовувати свій службовий статус у разі виникнення проблем з 

представниками державних органів, особливо з метою впливу на них. Прокурор не може 

брати участі у будь-якій політичній діяльності та відкрито демонструвати свою політичну 

позицію. Поза службою прокурор може бути членом релігійних організацій, які діють на 
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законних підставах. Таким чином, після робочого дня метою державного службовця є 

збереження своєї репутації  

Отже, професійна етика прокурора України – це правила поведінки прокурора під час 

служби та у вільний час. Прокурорська етика – це наявність у працівників прокуратури високого 

рівня загальноосвітньої і теоретичної підготовки, володіння глибокими знаннями в різних сферах 

діяльності, духовними та моральними якостями, прояв високого професіоналізму при виконанні 

своїх професійних обов’язків, неухильне дотримання при цьому правил моральності, принципів 

діяльності органів прокуратури і гуманне відношення до людей. 
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МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СІМЕЙНИХ СПОРІВ 

 

Остання статистика говорить про те, що в Україні на 100% укладених шлюбів 

припадає 70% розірваних. Зазвичай українці звертаються до органів правосуддя для 

вирішення спорів, навіть не замислюючись про те, що безліч таких спорів можна було б 

вирішити в досудовий або позасудовий спосіб. Це призводить до перевантаження судової 

системи, великих бюджетних видатків на утримання цієї системи, а також занадто тривалого 

розгляду справ у суді. 

Як відомо, національне законодавство розрізняє судові та несудові форми вирішення 

будь-яких спорів, у тому числі – сімейних. У світовій практиці вирішення спорів 

(врегулювання конфліктів) одне з провідних місць посідає медіація. Медіація в Україні існує 

вже понад 25 років і привертає дедалі більше уваги юридичної спільноти як ефективний 

спосіб вирішення конфліктів. 

У грудні 2021 року наша держава зробила важливий крок до втілення європейських 

практик із врегулювання конфліктів альтернативними методами. Йдеться про Закон України 

“Про медіацію” (далі – Закон), що набув чинності 15 грудня 2021 року, відповідно до якого 

медіація – позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої 

сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або 

врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів [1]. 

Розірвання шлюбу, розподіл майна подружжя, стягнення аліментів, визначення місця 

проживання дитини, встановлення порядку участі кожного з батьків в її вихованні, визнання 

батьківства, позбавлення батьківських прав, встановлення опіки чи піклування, усиновлення, 

припинення шлюбного договору, питання спадкування тощо, все це є предметом спорів, які 

можуть виникати між учасниками сімейних правовідносин, які викликають гострі емоційні 

переживання у сторін, тому що в їх основі лежать відносини, які на певному етапі стали 

завдавати болю, страждань. Сімейна медіація допомагає сторонам усунути розбіжності та 

добровільно співпрацювати для прийняття усвідомленого рішення. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/
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Окрім цього, медіація працює і з тими категоріями справ, які не можуть бути 

предметом спору в суді, тобто про конфлікти поколінь, міжособистісні непорозуміння в колі 

сім’ї, деякі категорії спадкових справ, тощо.  

На відміну від судового вирішення конфлікту, який базується на прямому 

правозастосуванні, медіація здійснюється з використанням права на основі справедливості та 

з урахуванням інтересів сторін.  

Медіація є структурованою процедурою. Традиційно процедура медіації проводиться 

у 5 етапів: підготовка до медіації (передбачає укладення договору про проведення медіації 

сторін з особою медіатора); вступна частина, на якому вже здійснюється обговорення 

проблеми (медіатор збирає всю необхідну інформацію та роз’ясняє сторонам їхні права та 

обов’язки, однак варто зазначити, що згідно з Законом, медіатор не має права проводити 

юридичні консультації); третій етап – розповіді сторін (завданням цього етапу є надати 

сторонам можливість висловитися стосовно конфліктної ситуації); наступний етап – 

вирішення проблеми (сімейна медіація допомагає сторонам конфлікту усунути розбіжності 

та добровільно співпрацювати для прийняття усвідомленого вирішення майнових та інших 

спорів); завершальним є укладання та підписання медіаційної угоди: договору, спрямованого 

на збереження сімейних прав і обов’язків та подальше направлення цього договору для 

засвідчення [1]. Наявність чіткої послідовності проходження стадій є тим, що відрізняє 

медіацію від переговорів. Стадійний характер процедури медіації дає можливість її 

сторонам, з допомогою медіатора, опрацювати усі розбіжності, які лежать в основі конфлікту 

та знайти оптимальні варіанти вирішення конфлікту. 

Залучення посередника (медіатора) дає можливість усунути психологічний бар’єр, що 

існує при прямому спілкуванні “ворогуючих” сторін. Дана особа, відповідно до Закону, діє 

на принципах добровільності, конфіденційності, нейтральності, незалежності та 

неупередженості, що сприяє встановленню атмосфери довіри між самим медіатором та 

конфліктуючими сторонами [1]. 

Основним принципом медіації є принцип “win-win”, тобто за результатами медіації 

задоволеними повинні залишитися обидва клієнти, що кардинально відрізняє медіацію від 

суду, де задовольнити інтереси відразу обох не вдасться [2]. 

З огляду на перелічені позитивні особливості медіації, можна зробити висновок, що 

застосування сімейної медіації у процесі вирішення сімейно правових спорів матиме лише 

позитивний ефект. Даний факт підтверджує вже наявний досвід застосування присудової 

сімейної медіації США, відповідно до якого відсоток успішного вирішення спорів складав 

від 70 до 85 % (залежно від штату) [2]. 

Отже, особливо доцільним є застосування медіації у сімейних спорах, оскільки 

медіаційна процедура дозволяє врахувати високу емоційність сімейних непорозумінь, 

враховує людський фактор в конфлікті та приділяє багато уваги взаєминам. Медіація є як 

ефективним методом вирішення спору, так і способом збереження здорових відносин між 

подружжям, членами сім’ї, батьками і дітьми. Окрім того, ця форма врегулювання конфлікту 

дає змогу забезпечити якісне, своєчасне вирішення спору із найменшими витратами та 

збереженням конфіденційності, що, безумовно, є надзвичайно важливим аспектом при 

вирішенні сімейних справ. 

Сьогодні медіація є перспективним та інноваційним способом вирішення сімейно-

правових спорів, дієвість якої вже підтверджена досвідом розвинутих країн світу. Успішна 

імплементація медіації матиме лише позитивні наслідки, серед яких: зменшення 

навантаження на суди, скорочення загальної тривалості розгляду сімейно-правових справ, а 

також вихід на рівень провідних країн у сфері позасудового вирішення спорів. 
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 ПРАКТИКА СТЯГНЕННЯ ЗБИТКІВ З ОРГАНІВ КОНТРОЛЮ 

 

Однією із основних та обов’язкових функцій державного апарату є здійснення 

контролю та нагляду за дотриманням законодавчих норм та приписів суб’єктами 

господарювання. Основною нормативною базою, яка регулює функції та повноваження 

органів державного контролю у сфері господарської діяльності є Господарський кодекс 

України (далі – ГК України), Закон України “Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності. 

Відповідно до вимог ГК України, зокрема ч. 3 ст. 19 держава здійснює контроль і 

нагляд за господарською діяльністю суб’єктів господарювання у таких сферах: 

— збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей суб’єктами 

господарських відносин – за станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності; 

— фінансових, кредитних відносин, валютного регулювання та податкових відносин 

– за додержанням суб’єктами господарювання кредитних зобов’язань перед державою і 

розрахункової дисципліни, додержанням вимог валютного законодавства, податкової 

дисципліни; 

— цін і ціноутворення – з питань додержання суб’єктами господарювання 

державних цін на продукцію і послуги; 

— монополізму та конкуренції – з питань додержання антимонопольно-

конкурентного законодавства; 

— земельних відносин – за використанням і охороною земель; водних відносин і 

лісового господарства - за використанням та охороною вод і лісів, відтворенням водних 

ресурсів і лісів; 

— виробництва і праці – за безпекою виробництва і праці, додержанням 

законодавства про працю; за пожежною, екологічною, санітарно-гігієнічною безпекою; за 

дотриманням норм і правил, якими встановлено обов’язкові вимоги щодо умов здійснення 

господарської діяльності; 

— споживання – за якістю і безпечністю продукції та послуг; 

— зовнішньоекономічної діяльності – з питань технологічної, економічної, 

екологічної та соціальної безпеки [1]. 

Питання протиправності та перевищення меж службових повноважень під час 

здійснення нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання органами контролю 

є актуальним та дискусійним. Спостерігаються  випадки, коли під час проведення планових 

або позапланових перевірок органами контролю можуть перевищуватись повноваження та 

застосовуватись безпідставні чи необґрунтовані санкції до суб’єктів господарської 

діяльності, що у свою чергу, приносить ряд збитків та шкоду певному підприємству 

(організації). 

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності (далі – Закон) регламентує не лише права та обов’язки органів, що 

уповноважені державою на здійснення заходів нагляду (контролю). Значну увагу у Законі 

приділено захисту прав суб’єктів господарювання, господарська діяльність яких 

перевіряється. Метою такого захисту є недопущення незаконного втручання та 
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перешкоджання господарській діяльності з боку органів державної влади, їх посадових осіб 

при здійсненні ними держаного нагляду (контролю) [4]. 

Неправомірне призначення податкових зобов’язань є одним із популярних 

зловживань своїми повноваженнями органами державного нагляду. Податковий кодекс 

України (далі – ПК України) передбачає певний перелік збитків та витрат, які може стягнути 

платник податків у судовому порядку, що були завдані протиправними рішеннями, діями або 

бездіяльністю органами державного нагляду, зокрема податковим органом. 

Так, відповідно до п. 114.3 ст. 114 ПК України шкода, заподіяна протиправними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих органів, їх посадових (службових) осіб, 

може включати: 

- вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна платника податків, 

визначена відповідно до вимог законодавства; 

- додаткові витрати, понесені платником податку внаслідок протиправних рішень, 

дій чи бездіяльності контролюючих органів, їх посадових (службових) осіб (штрафні санкції, 

сплачені контрагентам платника податку, вартість додаткових робіт, послуг, додатково 

витрачених матеріалів тощо); 

- документально підтверджені витрати, пов’язані з адміністративним та/або судовим 

оскарженням  незаконних (протиправних) рішень, дій або бездіяльності контролюючих 

органів, їх посадових (службових) осіб [2]. 

Відповідно до норм ЦК України реальними збитками є втрати, яких особа зазнала у 

зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які вона понесла або буде 

змушена зробити для відновлення порушеного права. Винесення податкового повідомлення-

рішення (далі – ППР) завжди пов’язане зі збільшенням грошових зобов’язань платника. 

Отже, воно спричиняє підприємству реальні збитки. Саме до таких висновків прийшов 

Київський апеляційний господарський суд, розглядаючи справу №911/1361/16, в якій 

підприємство оскаржило податкові повідомлення-рішення до адміністративного суду. У 

результаті ППР були скасовані, а сплачені за ними кошти підлягали поверненню. 

Підприємство також звернулося до господарського суду з позовом про стягнення збитків у 

вигляді процентів за користування кредитною лінією. У суді його представникам удалося 

довести причинно-наслідковий зв’язок між протиправною бездіяльністю податкового органу 

та понесеними збитками, що дозволили повернути не тільки надлишково сплачені кошти, а й 

стягнути реально понесені збитки [3]. 

Також, важливим елементом під час стягнення збитків з органів контролю є наявність 

складу цивільного правопорушення, доведення якого є підставою для задоволення вимог про 

відшкодування збитків позивачем у судовому порядку. Дане правопорушення, як правило, 

має такі елементи: протиправна поведінка органу контролю (нагляду) або посадової чи 

службової особи, завдання шкоди суб’єкту господарювання, причинний зв’язок між 

протиправними діями та завданою шкодою, а також наявність вини. 

Верховний Суд виходить з того, що причинний зв’язок між протиправною 

поведінкою та шкодою полягає в тому, що наслідки у вигляді шкоди настають лише в 

результаті неправомірної поведінки відповідача, і є обов’язковою умовою відповідальності 

та виражається в тому, що шкода має виступати об’єктивним наслідком поведінки 

заподіювача шкоди. Верховний Суд звертається до правової позиції, викладеної в постанові 

Великої Палати Верховного Суду від 12.03.2019 р. У справі № 920/715/17. Дана справа була 

передана на розгляд Великої Палати ВС у зв’язку з наявністю виключної правової проблеми, 

а саме питання самостійного встановлення господарськими судами незаконності дій органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування під час розгляду справ про відшкодування шкоди, яка завдана фізичній або 

юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю вказаних органів [5]. 

Як зазначено в згаданій постанові Великої Палати Верховного Суду, необхідною 

підставою для притягнення органу державної влади до відповідальності у вигляді стягнення 

шкоди є наявність трьох умов: неправомірні дії цього органу, наявність шкоди та причинний 
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зв’язок між неправомірними діями та заподіяною шкодою, і довести наявність цих умов має 

позивач, який звернувся з позовом про стягнення шкоди на підставі ст. 1173 ЦК України. За 

висновками Великої Палати Верховного Суду, викладеними в постанові від 12.03.2019 р. У 

справі № 920/715/17, питання наявності між сторонами деліктних зобов`язань та цивільно-

правової відповідальності за заподіяну шкоду перебуває в площині цивільних правовідносин 

потерпілого та держави, а господарський суд самостійно встановлює наявність чи 

відсутність складу цивільного правопорушення, який став підставою для стягнення шкоди, 

оцінюючи надані сторонами докази. Більше того, як зазначив ВС у складі колегії суддів 

Касаційного господарського суду в постанові від 1 серпня 2019 року в рамках справи № 

915/406/18 сам по собі факт наявності шкоди ще не породжує обов`язку її компенсації, 

оскільки необхідно довести наявність всіх складових цивільноправової відповідальності, при 

цьому правильно визначивши суб’єкта такої відповідальності [5]. 

Отже, практику стягнення збитків з органів державного контролю можна назвати 

окремим інститутом захисту порушених прав суб’єктів господарювання. Пред’явлення 

вимоги про відшкодування завданих збитків та понесених витрат у зв’язку з проведенням 

контролю (нагляду) держаними інстанціями являє собою ефективний спосіб захисту 

інтересів вище вказаних суб’єктів. Основною компонентою позову про відшкодування 

збитків з органів контролю є наявність чітко окресленого складу правопорушення, що 

відповідно до вище наведених фактів необхідно довести позивачем, надавши достовірні та 

допустимі докази. 
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ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ НА СТАНОВЛЕННЯ ТА 

ДОТРИМАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 
Явище менталітету на сьогоднішній час попри всі намагання є доволі не дослідженим. 

Різні країни, люди та групи людей трактують його на власний розсуд, але чомусь люди десь 

глибоко всередині впевнені, що знають, що є ментальністю. Якщо брати вітчизняне 

визначення й порівнювати його з визначенням західних та європейських то вони будуть 

сильно різнитися.  

Загалом, можна сказати, що менталітет(ментальність) – це є сукупність ідей, звичок, 

певних алгоритмів поведінки та правил, світоогляду окремого індивіда або групи, які 

зумовлюють певні дії та формують погляд на життя в усіх її сферах. Ті самі стереотипи якраз 

і випливають з менталітету, який зумовлює їх появу на підсвідомому рівні [2, c.1-2]. 

https://lex.activelex.com/#/act/16896796/117?unitId=art(1173)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
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https://lexinform.com.ua/sudova-praktyka/styagnennya-zbytkiv-vnaslidok-nepravomirnyh-dij-mytnogo-organu/
https://lexinform.com.ua/sudova-praktyka/styagnennya-zbytkiv-vnaslidok-nepravomirnyh-dij-mytnogo-organu/


436 
 

Український менталітет різниться від іншого менталітету тим, що характеризує 

змістовно-якісний світоогляд групи людей, а саме – українців. Щоб дослідити феномен саме 

українського менталітету нам потрібно розглянути його з боку розвитку історичного бачення 

та історії уцілому. 

Якщо розглядати держави та народності, які проживали на теперішних етнічних 

землях українського народу (наприклад: трипільці, скіфі тощо), то ми можемо зазначити, що 

вони з одного боку є нашими пращурами та саме деякі частини їхнього життя та менталітету 

послугували для розвитку вже більш пізніх проявів української самодержавності, але, знову 

ж таки, це не буде повним перенесенням їхньої самобутності на наш менталітет та культуру. 

З часткового перенесення можна зазначити величезну пошану до Матері та жінок 

уцілому(культ Жінки), який визначав шанобливе ставлення до жіночої статі, її провідної ролі 

у сім’ї та суспільстві, аспект обрядовості, що визначає орієнтацію на традиційні дії та інші 

прояви [1, c. 18, 20-23, 26-29], [2, c. 2-5, 8-9]. 

Розглядаючи Київську Русь, ми вже з великою вірогідністю можемо cказати, що це 

був колишній прояв української державності. Більшість традицій, релігію, звички та деякі 

стереотипи ми взяли саме від них. Чи не кожен українець з впевненістю підтвердить, що 

населення Русі є його пращурами, а сама Київська Русь – це колишня “Україна”. З цього 

боку, це вже величезне перенесення тієї ментальності у наш час. 

З-поміж цього почали розвиватися так звані правові девіації – відхилення від усталеної 

норми правосвідомості, закономірності її розвитку та розвитку суспільно-політичних відносин, 

зумовлених різними подіями [3, с. 2-3]. Саме в час Київської Русі почався розвиток правового 

нігілізму – зневірливого, скептичного та критичного ставлення до законодавства та держави в 

цілому, внаслідок невдоволення політикою владних органів на чолі держави. Опісля утворення 

Гетьманщини та її розподілу, між Річчю Посполитою та Російською Імперією, явище правового 

нігілізму продовжувало ширитися. Через невідповідність політики владних структур з 

бажаннями самих українців, карних операцій та спроб поневолення правовий нігілізм певним 

чином урятував нас та нашу самобутність. Поважаючи виключно традиції  сім’ї та народу, на 

противагу законам, які мали на меті поневолення українського народу, дало змогу нам зберегти 

українську ментальність. І це набуло якісно-спадковий характер у нашій ментальності. Так 

званий анархізм. Споглядаючи на подальшу історію, часи УНР, Скоропадського, Директорії, 

ОУН та УПА, підпілля у СРСР та теперішні часи, можна стверджувати, що цей “анархізм” 

залишається з нами і по цей день. Таким чином, можна сказати, що ми зайшли у глухий кут – 

анархізм породжений внаслідок старих традицій та спроб поневолення повертає нас до цього 

самого анархізму. Він породжує зневіру, розчарування та байдужість до держави, апарату влади, 

права загалом. Так би мовити, замкнуте коло, цикл, яке, з-поміж цього, породжує і нові соціальні 

девіації та спотворення. Через нігілізм починає ширитися суспільна диференціація, яка ніколи не 

була притаманна українському народові, оскільки раніше більшістю було завжди селянство, що 

призводить до поглиблення соціо-культурних та політичних проблем, породжує нехтування 

державним апаратом та його складниками права, що призводить вже в свою чергу до 

хабарництва, кумівства, використанням адміністративних та очільних посад заради своєї вигоди. 

Таким чином все більше і більше поглиблюючись у “анархізмі” та його похідних. [3, с. 3-4] 

Дослідник Олександр Стражний казав, що “закон на українських землях не поважали 

ніколи”. У кожній хаті, у кожній родині були свої правила, свій закон. “Свавілля” становило 

основу життя трипільців, кіммерійців, скіфів та сарматів. Свій неписаний кодекс честі 

існував і у запорозьких козаків. І царські, і радянські охоронці закону завжди намагалися 

підігнати його під себе. Вони вели боротьбу не так зі злочинністю, як з власним народом. 

Радянські громадяни після спілкування з “органами правопорядку” приходили до висновку, 

що краще від цих органів триматися як найдалі. Саме тому, ставлення до закону в уявленні 

суспільства сформувалося украй негативне. Тому що закон в уяві суспільства – пожива для 

бюрократів, хабарників та шахраїв. [1, с.340-341] 

Величезну роль у становленні права відіграє ще одна складова нашого менталітету: 

інфантилізм. Не дивлячись на негативні особливості українського менталітету, які ми 
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зазначили вище, українці мають ще один – інфантильність. Вона полягає у тому, що попри 

все, попри нігілізм, попри песимізм, попри все саме український народ знайде час помріяти. 

Помріяти та понадіятися на краще майбутнє, думаючи, а ось так воно буде, так воно просто 

зміниться. Попри всю двоякість та “дводумство”, український менталітет вібрав в собе, 

здавалося б, дві абсолютно різні речі, які конфліктують – а ні, ми знаходимо час і на таке. [1, 

с. 333-334], [3, с. 4]  

Згадаємо 60-70 рр. СРСР. Період відлиги. Опісля періоду масових репресій та утисків, 

український народ побачив примарну прогавину та почав надіятися на краще майбутнє. І це не 

поодинокий випадок, так завжди. Період Горбачова до кінця 90-х рр., який визначався піком 

правового нігілізму, референдум й інфантилізм. 2010-2014 роки в Україні, Революція Гідності та 

інфантилізм, з подальшим наростання нігілізму до наступних виборів. І так завжди. 

На кінець, ми хотіли б зазначити, що вплив менталітету на утворення та дотримання 

законодавства є одним із самих найбільших, тому що наш менталітет уособлює усе наше 

життя. Звичаї, традиції та певні установки наших пращурів й досі продовжують керувати 

нашим життям, з культом Матері, особливого ставлення до родини та сім’ї в цілому тощо. 

Хоча, навіть так, з плином часу й цей праукраїнський менталітет, ми змінюємо на свій лад. 

Десь краще, намагаючись слідувати праву та закону або навпаки, гірше – порушуючи його, 

зневажливо ставитись до нього. 
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ЩОДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ГРУМІНГ 

 

Серед широкого спектру кримінальних правопорушень, що посягають на 

найважливіші соціальні цінності, на нашу думку, особливе місце посідає сексуальна 

експлуатація та сексуальне насильство щодо дітей.  Це явище отримало назву “грумінг” або 

ж, якщо мова йде про спілкування в інтернет-просторі – “кібергрумінг”. Тобто,  це  вид 

сексуального насильства щодо дитини, яке відбувається у віртуальному просторі. 

Кібергрумінг здійснюється шляхом створення довірчих відносин з дитиною в інтернеті для її 

подальшої сексуальної експлуатації в онлайні або офлайні. 

На даний час в Україні не існує вичерпної статистики, яка б показувала  стан грумінгу 

в державі, але згідно дослідження американської організації THORN, яка була створена 

Ештоном Катчером та Демі Мур, серед опитаних 2 100 дітей-жертв онлайн-грумінгу кожній 

четвертій дитині було 12 років або менше, 62% дітей погоджувалися на домагання злочинців 

та для 68 % дітей з тих, що надіслати власні інтимні матеріали, погрози та вимоги не 

припинялися навіть після надсилання цих матеріалів грумерам[4]. 

18.02.2021 року було прийнято Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)”[1]. Цим Законом 

національне законодавство було приведено у відповідність до норм Ланцаротської конвенції 

http://ukrconf.fl.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/12/6.-Pytaylo-Iryna.pdf
http://ukrconf.fl.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/12/6.-Pytaylo-Iryna.pdf
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шляхом внесення змін до Кримінального кодексу (далі – КК) України, Кримінального 

процесуального кодексу та Закону України “Про охорону дитинства”.  

КК України було доповнено новою статтею “Домагання дитини для сексуальних 

цілей” (ст. 156-1).  Норма, що міститься в диспозиції ч.1 цієї статті частково відповідає статті 

23 Ланцаротської конвенції, в якій визначено поняття грумінгу, що характеризується як 

умисна  пропозиція зустрічі, зроблена повнолітньою особою, у тому числі з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій, особі, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку, з метою вчинення стосовно неї будь-яких дій сексуального 

характеру або розпусних дій, у разі якщо після такої пропозиції було вчинено хоча б одну 

дію, спрямовану на те, щоб така зустріч відбулася [2]. 

  Відмінність полягає в тому, що український законодавець передбачає в частині 1 

статті 156-1 КК України відповідальність за грумінг і кібергрумінг, на відміну від статті 23 

Ланцаротської конвенції, що має на увазі лише кібергрумінг. 

Також потрібно звернути увагу на п. 17 Висновку Ланцаротського Комітету  щодо 

статті 23 Ланцаротської конвенції “Домагання дітей для сексуальних цілей за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій” 2015 року, де чітко зазначається, що домагання 

дітей за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій не завжди передбачає у фіналі 

особисту зустріч. Тому криміналізація сексуального насильства, яке вчиняється не тільки під 

час особистої зустрічі, а і відбувається в Інтернеті, є доцільним. 

У ч. 2 ст. 156-1 КК України встановлена кримінальна відповідальність за те саме 

діяння, що вказано у частині першій, але адресатом пропозиції є неповнолітня особа і 

спеціальною метою суб’єктивної сторони  є втягнення її у виготовлення дитячої порнографії.  

Поняття дитячої порнографії  подається у п. 2 примітки до розглядуваної статті. Малолітня 

особа є потерпілою від злочину, передбаченого ч. 3 ст. 156-1 КК України. 

Особливістю грумінгу є можливість його безконтактності, проте навіть не маючи 

живого контакту з дитиною, винний вчиняє сексуальне насильство щодо неї та завдає 

психологічну травму.  Саме тому це явище характеризується підвищеною суспільною 

небезпечністю і вимагає пильної уваги національного законодавця, спрямованої на 

формуванням політики захисту дітей у цифровому середовищі, зокрема,  від сексуального 

насильства та сексуальної експлуатації.  

Видається доцільним розглянути питання щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за імперсонацію (видавання себе за іншу особу) за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій з метою скоєння кримінальних правопорушень, 

пов’язаних із сексуальною експлуатацією та насильством щодо дітей, оскільки  грумери 

часто видають себе за однолітків дітей, з якими вони спілкуються, що дає їм змогу швидше  

налаштувати довірливі стосунки з потенційним потерпілим, ніж це було би з дорослою 

особою.  
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ПРОФЕСІЇ 

 

Для визначення поняття та видів принципів юридичної професії, перш за все варто 

згадати про витоки таких принципів, а саме – принципи права. Принципи права існують у 

вигляді вихідних засад правових теорій і концепцій або як правові орієнтації субʼєктів права, 

зміст правових норм чи їх угруповань, вимоги правового регулювання, правові цінності, а 

також набувають відображення у формально-юридичному аспекті в нормах права завдяки їх 

формулюванню в статтях нормативно-правових актів чи деталізацію у групі норм права і 

відображення у відповідних статтях нормативно-правових актів. 

Принципи права поділяють на соціально-правові і спеціально-правові. Соціально-

правові принципи відображають систему цінностей, що властиві суспільству і мають чи 

повинні мати правову форму вираження і забезпечення (домінування загальнолюдських 

цінностей над інтересами класів, націй і т. ін., єдність суспільних і особистих інтересів). 

Спеціально-правові принципи узагальнюють засади формування та існування власне права 

як специфічного соціального явища і поділяються на загально-правові, міжгалузеві, галузеві 

принципи, принципи інститутів, а також принципи правової діяльності, окремих її видів, 

зокрема юридичної практичної діяльності. 

До загальноправових принципів належать: 

• принцип гуманізму – домінування у формуванні та функціонуванні правової системи, 

правовій та юридичній діяльності невід´ємних природних прав і свобод людини; 

• принцип рівності громадян перед законом – усі громадяни незалежно від 

національної, статевої, релігійної та іншої належності, службового становища мають рівні 

загальногромадянські права і обов´язки, несуть рівну відповідальність перед законом; 

• принцип демократизму – право, законодавство адекватно відображають волю 

народу, формуються через безпосередню і посередню форми демократії, а інститути права 

повинні забезпечувати адекватну реалізацію волі народу; 

• принцип правності (законності) – здійснення всіх правових форм діяльності 

держави, функціонування громадянського суспільства, громадян на основі та відповідно до 

норм права, природних прав і обовʼязків людини; 

• принцип взаємної відповідальності держави і особи – не тільки особа відповідальна 

перед державою, а й держава перед особою. 

Принципи юридичної практичної діяльності похідні від принципів права, 

конкретизують і деталізують їх. Принципи юридичної практичної діяльності – це основні 

засади, вихідні положення, ідеї, які є орієнтирами, вимогами її здійснення, відбивають 

сутнісні властивості права. [1, с.78]. 

Аналізуючи принципи юридичної практичної діяльності можна прийти до висновку, 

що вони конкретизують принципи права стосовно професійної діяльності юристів та мають 

свої властивості. Зокрема, виділяють такі з них: 

– відбиваються і конкретизуються у нормативно-правових актах, професійних 

деонтологічних кодексах, правосвідомості юристів і суспільства в цілому; 

–  є критеріями оцінки власне самої діяльності, її результатів, рівня професійної 

культури юристів, основою їх юридичного професійного практичного мислення; 

– забезпечують результативний, ціннісно-орієнтаційний, інформаційний, 

психологічний вплив на процес взаємовідносин юристів з іншими суб’єктами, ведення 
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юридичних справ, прийняття рішень, особливо у випадках, які не врегульовані правовими, 

корпоративними, деонтологічними та іншими професійними нормами. 

До основних принципів юридичної практичної діяльності відносяться: 

— правність (законність) діянь юриста та його рішень; 

— рівність суб’єктів перед законом та правом; 

— незалежність юриста при веденні юридичної справи від власних інтересів та 

зовнішнього тиску; 

— неупередженість; 

— обгрунтованість рішень; 

— професіоналізм (компетентність); 

— справедливість; 

— гуманізм; 

— повага до особи, її прав та свобод, права в цілому; 

— поєднання гласності і конфіденційності [2, с.26]. 

Досліджуючи дані принципи можна прийти до висновку, що вони базуються на 

дотриманні етичних норм, фаховості та законності у виконанні своєї діяльності. Етичні 

засади є формою етичної свідомості, найбільш узагальнено і такою, яка найкраще виражає 

вимоги, що пред’являються суспільством або окремим класом до поведінки людей. Такі 

принципи, перетворюючись у ведучі мотиви, визначають поведінку людини і в суспільному 

житті, і в особистій діяльності. Етичні принципи знаходять своє безпосереднє віддзеркалення 

в професійній етиці юриста. 

Більшість принципів знайшли своє відображення в нормативно-правових актах, які 

регулюють діяльність представників юридичних професій. До прикладу, ст. 4 Закону 

України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” визначає принципи та засади здійснення 

адвокатської діяльності, так, в ч. 1 зазначено: Адвокатська діяльність здійснюється на 

принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення 

конфлікту інтересів [3]. Ст.3 Закону України “Про прокуратуру” визначає що діяльність 

прокуратури ґрунтується на засадах: 1) верховенства права та визнання людини, її життя і 

здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; 2) 

законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності; 3) територіальності; 4) 

презумпції невинуватості; 5) незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від 

незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття 

ним рішень при виконанні службових обов’язків; 6) політичної нейтральності прокуратури; 

7) недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, 

виконавчої і судової влади; 8) поваги до незалежності суддів, що передбачає заборону 

публічного висловлювання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами 

процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом; 9) прозорості 

діяльності прокуратури, що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади 

прокурора, вільним доступом до інформації довідкового характеру, наданням на запити 

інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її надання; 10) неухильного 

дотримання вимог професійної етики та поведінки [4]. 

Отже, принципи юридичної професії є надзвичайно важливі та необхідні передумови 

для формування висококваліфікованого фахівця у галузі юриспруденції відповідно до 

спеціалізації, яку він обрав.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У ЗДІЙСНЕННІ 

ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 

 

Одним із основних завдань управління є контроль за використанням фінансових та 

матеріальних ресурсів. Особливе значення займає також фінансовий контроль. 

Фінансовий контроль є однією із важливих функцій держави, що забезпечує умови 

нормального функціонування фінансової системи. Значення фінансового контролю 

визначається характером фінансової діяльності держави, соціальною спрямованістю 

фінансової політики, що у свою чергу вимагає більше коштів [2, с. 6]. Як відомо, практично 

всі так чи інакше пов’язані з фінансами, тому фінансовий контроль є таким важливим. 

Фінансовий контроль – це комплексна і цілеспрямована фінансово-правова діяльність 

органів фінансового контролю або їх підрозділів чи представників, а також осіб, 

уповноважених здійснювати контроль, що базується на положеннях актів чинного 

законодавства [2, с. 6]. Він полягає у встановленні фактичного стану справ на 

підконтрольному об’єкті щодо його фінансової діяльності. 

Інститут фінансового контролю є відокремленою, стійкою групою норм, що 

регулюють єдиний комплекс фінансово-контрольних правовідносин. Він має складну 

структуру, оскільки складається з фінансово-правових норм, які не лише визначають поняття 

фінансового контролю, його завдання, цілі та принципи здійснення, а також його види, 

форми і методи, а й регулюють організацію і порядок проведення фінансового контролю [3, 

с. 49-50]. Щодо завдання фінансового контролю, то це є підтримка фінансової дисципліни, 

запобігання фінансовим правопорушенням і застосування заходів примусу за їх вчинення. 

Роль фінансового контролю полягає у сприянні успішній реалізації фінансової 

політики держави в цілому, забезпеченні процесу ефективного формування, розподілу й 

використання фінансових ресурсів в усіх ланках і сферах народного господарства. Також 

роль фінансового контролю виявляється в його впливі на суб’єктів контрольних 

правовідносин у цій сфері. Фінансовий контроль виконує такі функції: аналітичну, 

інформаційну, правоохоронну, стабілізуючу, запобіжну й виховну [5, с. 12-13]. 

Цілком логічним є те, що якщо фінансова політика в державі є ефективною та 

успішною, то відповідно, держава буде розвиватися. Тому щоб забезпечити дієвість 

фінансової політики потрібен фінансовий контроль. 

Ефективність фінансового контролю передбачає подвійне тлумачення: з одного боку 

ефективність використання бюджетних коштів, з іншого – ефективність методів фінансового 

контролю в системі державного управління. Основним критерієм визначення ефективності 

як кінцевого результату є сукупність об’єктивних наслідків фінансового контролю [1, с. 1]. 

Варто зазначити, що саме від ефективності фінансового контролю також залежить 

довіра людей до влади, що доводить актуальність дослідження ролі фінансового контролю у 

забезпеченні економічної стійкості держави. 

Оцінка ефективності державного фінансового контролю, виходячи з дуалізму 

фінансового контролю, не повинна обмежуватися ефективністю роботи органів, що його 

здійснюють [4, с. 142]. 

Загальною метою єдиного механізму фінансового контролю в системі державного 

управління є забезпечення чіткого, безперебійного функціонування кожного органу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text
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управління, кожної посадової особи, апарату державного управління в цілому на основі 

дотримання законодавства, що визначає їх завдання, функції та правомочності [1, с. 4]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що фінансовий контроль є 

важливою складовою, на яку варто звертати увагу. Адже саме фінансовий контроль 

забезпечує нормальне функціонування фінансової системи у державі. Проте, фінансовий 

контроль здійснюється не тільки в державних органах, а й над юридичними та фізичними 

особами, так як одним із завдань – є запобігання фінансовим правопорушенням. 
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