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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
СЕКЦІЯ “ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО”

Міценко Н. Г.
д.е.н., професор
Львівський торговельно-економічний університет
ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ДІАГНОСТИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Трансформація зовнішнього середовища туристичних підприємств в умовах пандемії
вимагає проведення відповідних та теоретичних досліджень з метою подальшого
прогнозування та створення стратегій реагування на зміни [1, с. 104]. Останні роки стали
надзвичайно руйнівними для сфери туризму. Як свідчать дослідники, “до несприятливих
факторів можемо віднести: політичні – військовий конфлікт на Сході, обмеження руху через
кордони, перебування країни в “червоній зоні” за показниками захворюваності на COVID-19;
економічні – динаміка валютних курсів, рівень доходів населення, зовнішній борг країни,
зниження попиту в галузі надання послуг на тлі пандемії, соціальні – рівень освіти
населення, рівень зайнятості (падіння на тлі пандемії)” [1, с. 107].
Внаслідок карантинних обмежень, військових дій та через неможливість частково
перейти в он-лайн або перепрофілюватися, туристичний бізнес практично повністю
зупинився. Відновлення туристичної діяльності пов’язане, передусім, із завершенням війни в
Україні та створенням нової стратегії діяльності кожного туристичного підприємства у
відродженій Україні.
В умовах ринкової економіки інформаційні, інноваційні та інфраструктурні
можливості, як результат сучасного інтелектуального продукту, створюють суттєвий
потенціал для формування нового підходу до проведення економічної діагностики
функціонування туристичного підприємства, на підставі чого повинен змінюватися стиль
управління та стратегічне планування його діяльності відповідно до сучасних змін та потреб
суспільства. Для туристичного підприємства це, насамперед, постійна і своєчасна
диверсифікація туристичних послуг та організація їх реалізації згідно з договорами та
поточними потребами туристів в період їх відпочинку. Тому на повоєнному етапі розвитку
економіки туристичній індустрії потрібно впроваджувати нові технології та нові підходи до
розвитку туристичних підприємств, що можливо досягти тільки при виваженій державній
політиці, спрямованій на ефективне використання туристичних ресурсів та на посилення
взаємозв’язку суб’єктів туристичної індустрії.
Для подальшого удосконалення сфери туристичних послуг з використанням
інструментарію моделювання необхідно реалізувати принцип пріоритетності взаємопов’язаних
показників загальної виробничо-комерційної діяльності. При цьому з множини основних
показників треба виділити найбільш суттєвий показник та вважати його пріоритетним і
обґрунтованим при дослідженні, а також означити зону (діапазон) допустимої зміни його
величини.
Засоби кількісних методів моделювання варто розглядати на рівні мікроекономічних
ситуацій з використанням такого наукового інструментарію, як математичне програмування,
дослідження операцій, економетрика та методи порівняння.
За допомогою методів оптимізації визначаються оптимальні величини цільової
функції ƒ(х) в окресленій області допустимих розв’язків D, яка формується згідно з
межовими обсягами використання туристичних ресурсів. Для сформованої моделі ведеться
пошук максимального або мінімального значення цільової функції ƒ(х) при виконанні умов
15

виробничо-збутового характеру в області допустимих її значень D.
Найбільш характерними базовими моделями цього напряму є моделі оптимального
використання вихідних туристичних ресурсів та визначення їх резервів, оптимальний
розподіл кінцевого продукту за напрямами його використання. Метою аналізу ситуацій з
використанням методів оптимізації є з’ясування сильних та слабких сторін функціонування
туристичного підприємства, знаходження “вузьких місць” в сфері обслуговування туристів в
межах доцільного використання туристичного продукту та можливих загроз, які можуть
виникати в розвитку туристичного підприємства тощо.
Економічний діагностичний аналіз з використанням методів оптимізації передбачає
пошук допустимих діапазонів змін як кінцевих показників туристичної діяльності, так і
витрат вихідних ресурсів та знаходження їх резервів, за допомогою яких можливо
рекомендувати вектор покращення якості обслуговування туристів та функціонування
туристичного підприємства. Після знаходження та впровадження оптимального варіанта
будь-якої ситуації діяльності туристичного підприємства необхідно провести діагностичні
дослідження поведінки процесу обслуговування при фактичних змінах умов надання
туристичних послуг. Для економічної діагностики та наукового обґрунтування основних
показників ефективності туристичної діяльності необхідно мати поточну достовірну
інформацію щодо попиту на туристичний продукт.
Статистичні дані за напрямами діяльності туристичного підприємства дозволяють
робити прогнози динаміки збуту туристичного продукту в окресленій ринковій ніші,
визначати потенціал зростання попиту на різні види відпочинку та їх обслуговування на
майбутній період, а також проводити превентивні розрахунки та складання перспективних
планів діяльності туристичного підприємства і розвитку його інфраструктури. Тобто
статистичні дані потрібні для проведення діагностики тенденції розвитку і коливань ситуації
на ринку збуту туристичного продукту, що дозволить вчасно приймати необхідні дії щодо
адаптації туристичних підприємств до потреб туристів.
Такі превентивні дослідження на основі діагностичних процедур дозволяють
ефективно розвивати туристичну інфраструктуру та планувати подальше розширення
туристичного бізнесу, підвищувати його ефективність.
Проведення економічної діагностики по фактичних результатах наданих туристичних
послуг дозволяє науково обґрунтувати прогнози подальшої діяльності туристичного
підприємства для впровадження інноваційних управлінських рішень в питаннях планування
інвестицій, розширення та підвищення якості послуг та ін., щоб забезпечити максимальний
прибуток при мінімальних витратах. Саме для цього треба використовувати інноваційний
інструментарій економічного діагностичного аналізу на основі методів оптимізації, адже це
дозволяє сформувати обґрунтовані рекомендації по змінах у вихідних даних, які впливають
на кінцеві показники, не порушуючи структуру витрат вихідних ресурсів.
Інноваційні засоби діагностичних досліджень з використанням двоїстих оцінок
дозволяють провести аналіз одержаних оптимальних розв’язків у наступних питаннях:
˗ дефіцитність вихідних ресурсів або виявлення їх резервів;
˗ рентабельність кінцевого продукту, тобто доцільність надання окремих видів
туристичних послуг;
˗ доцільність розвитку туристичного продукту та розширення асортименту
туристичних послуг;
˗ діапазон цін на туристичні послуги та ін.
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ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В
СИСТЕМІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
Провадження торговельної діяльності підприємствами оптової та роздрібної торгівлі на
внутрішньому ринку України в умовах загострення конкурентної боротьби між
багаточисельними суб’єктами бізнесу, що репрезентують сфери виробництва, АПК та сферу
товарного обігу, зумовлює потребу в побудові кожним з них власної конкурентної стратегії з
врахуванням власних цілей господарювання, специфіки попиту цільових контингентів
споживачів та доступу до необхідних ресурсів для задоволення їх потреб та досягнення
необхідних обсягів доходів і прибутку.
В спеціальній літературі виділяються такі типи стратегій діяльності підприємств
(організацій), як: ‒ Стратегія зростання ‒ збільшення організації; ‒ Стратегія стабільності ‒
зосередження на існуючих напрямках бізнесу; ‒ Інтенсивне зростання ‒ розширення
сегмента ринку, формування нових ринків продукції, розробка нової продукції для наявних
ринків; ‒ Інтеграційне зростання ‒ придбання компаній постачальників, поглинання
дистриб’юторів, придбання конкурентів; ‒ Диверсифікаційне зростання ‒ випуск нової
продукції для нових ринків, розробка та випуск продукції, не пов’язаної з наявними
потужностями та наявними ринками; ‒ Стратегія розвороту ‒ відмова від виробництва
нерентабельних продуктів, зайвої робочої сили, погано працюючих каналів розподілу; ‒
Стратегія відокремлення ‒ продаж, відокремлення, перетворення на окремо працюючу фірму
погано працюючу бізнес-одиницю; Стратегія ліквідації ‒ розпродаж активів.
В контексті діяльності підприємств торгівлі, на думку М. Безпарточного, під
стратегією розвитку, яка з-поміж вищеназваних стратегій має найбільш оптимістичний
характер, потрібно розуміти “…здатність суб’єкта господарювання здійснювати стабільну
господарську діяльність відповідно до запланованих цілей шляхом ефективного формування
та використання ресурсів, враховуючи платоспроможний попит та швидкозростаючі потреби
споживачів, а також адаптації до умов ринкового оточення та забезпечення конкурентоспроможності на споживчому ринку” [1, с. 21].
Традиційний аналіз видового різноманіття стратегій діяльності торговельних
підприємств зосереджується на використанні запропонованого М. Портером видового
різноманіття стратегій розвитку будь-якого підприємства : “…стратегії зростання (розвитку)
– відображає намір підприємства збільшувати обсяги діяльності, чистого прибутку,
капіталовкладень; стратегії стабілізації (сталості) – характеризує прагнення підприємства
зберегти досягнуті обсяги діяльності в умовах суттєвої нестабільності обсягів реалізації і
чистого прибутку; стратегії виживання (скорочення) – захисна стратегія в умовах глибокої
кризи діяльності підприємства” [2, с.132]. Такий підхід дійсно має право на існування, а
галузева адаптація даних стратегій, на нашу думку, має забезпечуватися шляхом уточнення,
“прив’язки” ключових цілей та чинників, які впливають на формування відповідної стратегії,
насамперед – щодо цілей збереження чи розширення опанованих сегментів реалізації товарів
на споживчому ринку за рахунок використання сприятливої ситуації на ринку чи
можливостей ресурсного забезпечення. У кожному випадку більшість стратегій розвитку
торговельних підприємств базуються на врахуванні таких чинників, як “ринок”, “товар”,
“технології”, “торговельна галузь”, “конкурентна позиція торговельного підприємства”
всередині галузі та на локальному ринку тощо.
Реалізація практично кожної з можливих стратегій розвитку торговельного
підприємства в тій чи іншій мірі пов’язана з виконанням комплексу логістичної діяльності та
застосуванням різних логістичних стратегій, адже будь-які зміни в самій стратегії діяльності
чи в процесах її реалізації відбуваються внаслідок зміни товарного асортименту, структури
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та способів формування організаційно-економічних та/або техніко-технологічних зв’язків з
постачальниками товарних ресурсів, географії розташування джерел зародження товарних
потоків чи локалізації об’єктів інфраструктури, де ці потоки трансформуються, доступності
до запасів товарів і способів управління їх формуванням та витрачанням, можливостями
застосування транспорту певних видів чи рівнем ефективності його використання тощо.
Тому в процесах формування стратегій діяльності (розвитку) підприємств торгівлі суттєву
увагу треба відводити також формулюванню стратегій логістики, яка повинна також
“вписуватись” у логістичну місію торговельного підприємства, зміст якої визначається як
“…забезпечення потрібного продукту у необхідній кількості та заданої якості в потрібному
місці у встановлений час для конкретного контингенту (групи, сегмента) споживачів з
найкращими витратами”. – Відповідно, розробка логістичної стратегії підприємства торгівлі
має націлюватись на оптимізацію ресурсів суб’єкта господарювання під час управління
товарними та відповідними їм потоками в межах системи логістики підприємства.
Логістична стратегія підприємства торгівлі повинна відображати сукупність його дій
для досягнення цілей логістичної діяльності, що обумовлює необхідність формулювання
набору розрахованих на відносно великий період часу довгострокових рішень (мети, цілей) і
планів щодо розвитку системи логістики підприємства торгівлі, характеру і змісту основних
логістичних процесів у ній, механізмів організації взаємовідносин в системі та між системою
і зовнішнім середовищем з врахуванням її логістичного потенціалу в умовах впливів
внутрішніх і зовнішніх чинників.
Загальновизнано, що необхідною умовою ефективної організації логістичної
діяльності торговельного підприємства має бути підпорядковання стратегії логістичної
діяльності загальнокорпоративній стратегії, яка визначає концептуальні підходи до
досягнення цілей найвищого рівня та забезпечення конкурентних переваг на ринку,
натомість, логістична стратегія повинна відображати достатньо деталізований план дій з
управління ключовими функціональними напрямами логістичної діяльності підприємства
торгівлі відповідно до засад логістичного менеджменту.
В більшості публікацій з питань стратегічного управління логістичною діяльністю
підприємства домінує твердження про пріоритетність завдання досягнення балансу між
рівнем якості логістичного сервісу, якості постачань чи адаптації підприємства до запитів
ринку, з одного боку, та розмірами логістичних витрат, пов’язаних з його досягненням – з
іншого, в межах загального завдання підвищення конкурентоспроможності даного суб’єкта
господарювання. Зважаючи на специфіку торговельної діяльності, вважаємо, що логістичну
стратегію підприємства торгівлі доцільно трактувати, як сукупність рішень та методів
комплексного управління логістичною діяльністю підприємства торгівлі та відповідною
логістичною системою (включно з логістичною інфраструктурою), необхідною для
забезпечення процесів організації, реалізації та управління товарними, іншими матеріальними, інформаційними, сервісними, фінансовими та кадровими потоками.
При цьому формування логістичної стратегії підприємства торгівлі має базуватися на
системному підході, зваженості у прийнятті рішень і складатися з таких етапів: визначення
логістичної місії; формування системи стратегічних цілей і завдань; проблемний аналіз
внутрішнього і зовнішнього логістичного середовища; проведення оцінки стану та
ефективності логістичної діяльності підприємства; аналіз якості логістичного менеджменту;
обґрунтування та реалізація стратегічних логістичних рішень. Стратегічні рішення у сфері
логістичної діяльності підприємства торгівлі повинні забезпечувати удосконалення (на
засадах оптимізації або раціоналізації) логістичних процесів у межах логістичної системи
системи підприємства засобами логістичного менеджменту, орієнтованого на формування
єдиного наскрізного логістичного ланцюга і забезпечення мінімізації витрат часу, праці та
ресурсів шляхом організаційно-економічної, техніко-технологічної, науково-методичної та
інженерно-технічної
інтеграції
шляхом
узгодженого
управління
матеріальними,
інформаційними, сервісними та фінансовими потоками.
Стратегічні логістичні рішення формують методологічну основу для здійснення
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тактичного та оперативного управління логістичними процесами, логістичною системою
підприємства торгівлі та загалом – торговельною діяльністю підприємства торгівлі на
засадах логістичного підходу. Ключовими рішеннями в логістичній стратегії, на наш погляд,
можна вважати: - підтримання і розвиток відносин з постачальниками, врахування взаємних
інтересів; - оптимізацію рівнів запасів у системі постачання; - забезпечення якості виконання
постачання (строки, обсяги, рівень сервісу); - впровадження сучасних логістичних технологій; забезпечення міжфункціональної та міжорганізаційної координації; впровадження аутсорсингу;
- забезпечення ефективної інформаційної підтримки.
Подальше втілення зазначені стратегічні рішення повинні знайти в сформульованій
політиці у сфері логістики та управління ланцюгами постачань (УЛП), яка розглядається як
загальні рекомендації, на основі яких визначаються призначення, мета та аспекти діяльності
підрозділів у галузі управління ланцюгами постачань. Типова структура етапів зазначеної
політики може включати наступні складові: - Проектування загальної структури системи
управління, розробка методів та принципів організації управління, застосовуваних
технологій УЛП; - Формалізація переліку асортименту товарів; - Формування принципів та
схем взаємодії з постачальниками та споживачами матеріальних (товарних) ресурсів і
логістичних послуг, партнерами по бізнесу; - Проектування загальної структури процесів
управління та технологічних процесів УЛП, - структур матеріальних потоків і супутніх
інформаційних та фінансових потоків; - Формування структури відповідальності за
предметні галузі УЛП; - Проектування організаційної структури підрозділів системи УЛП; Формування кадрової політики в галузі УЛП; - Формування системи управління ризиками
УЛП; - Формування принципів управління якістю в галузі УЛП; - Формування структури
системи інформаційної підтримки УЛП.
В межах кожного з зазначених етапів повинна проводитись подальша реалізація
обраної стратегії шляхом визначення форм, методів, способів досягнення встановлених цілей
у межах кожної з логістичних функцій. В даному аспекті варто звернути увагу на необхідність
забезпечення тісного зв’язку комерційних і логістичних рішень, необхідних для стратегічного
управління та реалізації комерційної функції “закупівлі товарів” і логістичної функції
“постачання товарів”, що являє собою процес управління довгостроковими взаєминами з
постачальниками та партнерами, взаємодію та координацію підрозділів компанії, управління
потребами та запитами кінцевих споживачів, а також розробку нових схем та методів
управління ланцюгами поставок для виконання корпоративної стратегії з оптимальними
витратами ресурсів. При цьому цільовим спрямуванням функції закупівель товарів у
комерційному аспекті є аналіз комерційних пропозицій, квот, котирувань, укладання
контрактів, договорів, ціноутворення, кредитування, знижки, платежі, натомість в
логістичному аспекті ‒ розробка схем постачання, транспортування, складування,
вантажопереробка, приймання, керування запасами. Проте, попри зазначене розмежування
предмета комерційної та логістичної діяльності, необхідною умовою досягнення стратегічних
цілей підприємства торгівлі відносно закупівель і постачання товарів має бути тісний зв’язок
між заходами з управління взаємодією з постачальниками та заходами з управління
закупівлями і постачанням на стратегічному, оперативно-тактичному та операційному рівнях.
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НОВІ РЕАЛІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ:
ПОРУШЕНИЙ STATUS QUO ТА ПОТЕНЦІАЛ ВІДНОВЛЕННЯ
Функціонування українського ринку праці в умовах війни супроводжується
активізацією цілого комплексу ризиків і загроз, з-поміж яких ключовими є зростання рівня
безробіття, погіршення матеріального стану населення та зниження рівня його купівельної
спроможності, звуження внутрішнього ринку; посилення навантаження на соціальну
інфраструктуру у зв’язку з необхідністю соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб;
зростання конкуренції за робочі місця у приймаючих регіонах, що особливо деформує
кон’юнктурні характеристики ринку праці; послаблення кадрового ресурсу суб’єктів
господарювання та виникнення дефіциту окремих фахівців.
У зв’язку з цим державна політика регулювання ринку праці на загал та регіональні владні
ініціативи зокрема слід спрямовувати на збалансування внутрішнього ринку праці та нівелювання
цих та інших ризиків і загроз. При цьому доцільно використати й низку позитивних тенденцій, а
також можливостей у ситуації, що склалася й продовжує розвиватися.
У першу чергу, йдеться про активну міграцію до західних регіонів країни ІТ-фахівців,
збільшення чисельності ІТ-кластерів, перетворення міст Львова, Ужгорода, Івано-Франківська на
потужні інформаційно-технологічні хаби. Якщо до війни у м. Львові працювало близько 30 тис.
ІТ-фахівців, то сьогодні їх чисельність налічує 70-100 тис. осіб, що становить понад третину
всього українського ІТ та у півтора-два рази більше, ніж працювало до війни у таких головних ІТцентрах України, як Київ і Харків. Збільшилася й кількість ІТ-компаній Львова до понад 500 од.
[2]. Крім того, попри воєнні дії не знижується й загальна ділова активність в ІТ-індустрії, що
сприяє повноцінному використанню кадрового потенціалу, у т. ч. за його істотного зростання. За
експертними даними, в умовах війни 98% компаній зберегли ділову активність, близько 42% –
мають аналогічний рівень завантаженості, а 6% – отримують більший обсяг замовлень.
Подальшому зростанню виробничих потужностей та ефективному використанню економічного
потенціалу галузі сприяє й забезпечення західних регіонів України станціями Starlink та доступом
до супутникового Інтернет.
Ще однією перевагою, передусім для західних областей, є переїзд до них фахівців високого
рівня кваліфікації та дефіцитних кадрів, котрі активно шукають місця праці. Так, у Львівській
області близько 25% пошукачів роботи є саме переселенцями, а більшість з них – дефіцитними
для регіону фахівцями (технологи, менеджери середньо і вищої ланок, фахівці зі закупівель,
аналітики, які мають досвід роботи на великих підприємствах) [3]. Однак, проблемою залишається
можливість працевлаштування фахівців безпосередньо за фахом, а також на відповідний рівень
посади в системі менеджменту бізнесу та/чи некомерційних структур. Це посилює дисбаланси на
регіональних ринках праці, коли фахівці з вищою кваліфікацією зайняті на робочих місцях, де
потребується кваліфікація нижчого рівня.
Важливим кроком на шляху стабілізації внутрішнього ринку праці є активізація діяльності
владних структур, а також суб’єктів відповідної інфраструктури відносно забезпечення зайнятістю
внутрішньо переміщених осіб. Так, лише у Львові створено понад 1,5 тис. вакансій безпосередньо
для внутрішніх переселенців (інженери комунальних служб, паркувальники, пекарі, працівники
сфери громадського обслуговування та системи споживчих послуг). Для належної координації
такої роботи відкрито Центр підтримки вимушено переміщених українців та запущено чат-бот із
пропозиціями вакансій. Понад 500 громадян-переселенців за час війни вже забезпечено роботою
за такою структурою зайнятості: 20% – оператори та складальники устаткування і машин, 17% –
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робітники сфери торгівлі та побутових послуг, 12% – кваліфіковані робітники з інструментом,
11% – вищі державні службовці, керівники, менеджери, 10% – фахівці, 9% – професіонали, 6,5% –
робітники найпростіших професій, 6% – особи без професії, 4% – технічні службовці, 1% –
кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства [1].
Варто зауважити, що сучасні виклики для українського ринку праці виходять за рамки
лише внутрішніх інтересів України, так як зачіпають і зовнішні вектори розвитку. Велика кількість
українських мігрантів за кордоном (як вимушених, так і тих, що добровільно виїхали у довоєнний
період) становить значний потенціал демографічного, економічного та інтелектуальноінноваційного відновлення України у випадку повернення на Батьківщину, адже такі емігранти за
період проживання за кордоном набули важливого трудового, технологічного і суспільного
досвіду. Запуск механізмів реверсної трудової міграції шляхом стимулювання підприємницької та
інвестиційної активності реемігрантів сьогодні як ніколи на часі. Вирішення цього завдання
можливе у процесі імплементації Міністерством економіки України державної програми
(стратегії) повернення українських трудових мігрантів та їх соціально-економічної реінтеграції.
Зазначене актуалізує завдання пошуку можливих шляхів збалансування і стабілізації ринку
праці в умовах війни. З цією метою державним і регіональним органам влади слід реалізувати
низку заходів, орієнтованих на забезпечення зростання мобільності робочої сили, навчання
найбільш конкурентним професіям внутрішньо переміщених осіб, запуск механізмів реверсної
трудової міграції, виділення внутрішньо переміщеним особам житла на території сільських
поселень, в малих містах, використання потенціалу бізнесу, який релокалізується, відкриття нових
індустріальних парків з метою алокації нових бізнесів та зростання масштабів діяльності вже
переміщених виробництв, активізацію діяльності центрів підтримки підприємництва, надання
консалтингової підтримки підприємницьких ініціатив внутрішньо переміщених осіб,
започаткування ними власних приватних бізнесів, створення суб’єктів малого бізнесу, підтримку
ЗВО та ЗПТО, які забезпечують підготовку фахівців, потреба на які зросте у повоєнний час.
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ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНІСТЬ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ,
РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Забезпечення економічної безпеки держави відбувається на основі управління низкою її
функціональних складових (виробничою, демографічною, енергетичною, зовнішньоекономічною,
інвестиційно-інноваційною, макроекономічною, продовольчою, соціальною, фінансовою) і це
потребує застосування комплексного підходу, який враховуватиме сукупність внутрішніх і
зовнішніх чинників. Водночас про результативність забезпечення економічної безпеки держави
свідчать тенденції на внутрішньому ринку, які зумовлюються рівнем залежності ринку від
імпортних товарів.
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Якщо врахувати, що економічна безпека держави характеризує здатність національної
економіки до сталого та збалансованого зростання, а імпортозаміщення забезпечує
стабільність і розвиток, актуально стверджувати про тісну залежність економічної безпеки
держави від імпортозаміщення [1, с. 10–14]. Про ефективність імпортозаміщення як
інструмента забезпечення економічної безпеки держави можуть свідчити такі її результати,
зокрема за окремими складовими економічної безпеки:
 забезпечення максимально ефективного використання наявних виробничих
потужностей держави, їх модернізація та розширене відтворення (виробнича безпека);
 формування передумов до самодостатнього відтворення та імміграції економічно
активного населення (демографічна безпека);
 гарантування оптимального насичення внутрішнього ринку імпортними товарами
та рівня відповідної залежності (зовнішньоторговельна безпека);
 формування фінансово-інвестиційних стимулів до розширення виробництва
високотехнологічної продукції з високою часткою доданої вартості (інвестиційно-інноваційна
безпека);
 досягнення системності та збалансованості макроекономічних відтворювальних
пропорцій (макроекономічна безпека);
 збільшення обсягів внутрішнього виробництва продуктів харчування, яке здатне повністю
забезпечити потреби суспільства в споживчих товарах належної якості (продовольча безпека);
 підвищення рівня зайнятості висококваліфікованих працівників, їх продуктивності та
ефективності праці, формування високої мотивації праці та рівня якості трудового життя
(соціальна безпека);
 збереження цілісності та єдності фінансової системи країни, її стійкості до
дисбалансів (фінансова безпека).
Очевидно, що реалізація державної політики імпортозаміщення позитивно позначається
на певних важливих параметрах економічної безпеки держави та є необхідною в умовах
активізації деструктивних чинників гібридної агресії. Отже, без зменшення рівня залежності від
імпорту неможливо досягнути високого рівня самодостатності економіки, забезпечити
економічну самостійність, стабільність і стійкість, активізувати економічне зростання держави
[2, с. 85-86]. При цьому важливою є роль внутрішнього ринку, який забезпечує взаємозв’язки
між імпортозаміщенням та елементами економічної безпеки, визначає стан економічного
зростання та інвестиційної привабливості держави, ідентифікує напрями реалізації структурних
змін та інституціональних реформ у системі державного регулювання. Зазначені
взаємозумовленості цих понять наведено на рис. 1.
Економічна безпека держави
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Рис. 1. Взаємозумовленість імпортозаміщення, розвитку
внутрішнього ринку та забезпечення економічної безпеки держави
22

Передумовою підвищення ефективності державної політики імпортозаміщення,
розвитку внутрішнього ринку та економічної безпеки слід вважати інституціональні реформи,
у межах яких відбуватимуться підтримка вітчизняного виробника, забезпечення його
конкурентоспроможності, формування здорового конкурентного середовища, посилення
захищеності споживчого ринку [3, с. 33-37]. Водночас пріоритетним вектором державної
політики імпортозаміщення слід вважати забезпечення необхідних структурних зрушень у
співвідношеннях споживання вітчизняної та імпортної продукції, що свідчитиме про
ефективний пошук та використання ресурсів на внутрішньому ринку і досягнення
прийнятного рівня економічної безпеки.
Утім, загальний висновок про результати державної політики економічного зростання
доцільно робити стосовно надання характеристик економічній безпеці як комплексній
категорії, де враховуються всі особливості впливу імпортозаміщення та розвитку
внутрішнього ринку на стан економіки держави. Отже, важливо виявити відповідні системні
взаємозв’язки економічної безпеки держави.
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ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ СЦЕНАРІЇВ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА
ЗАСАДАХ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Сучасні стратегії побудови принципово нових систем розвитку та їх реалізацію
необхідно формувати з урахуванням радикальних економічних реформ, пов’язаних із
складнощами розуміння перехідного періоду, які з’явились під час вивільнення
продуктивних сил у суспільстві в попередні періоди [1, c. 212]. Але масштаби впливу війни
та скорочення розмірів економіки і її секторів, значно ускладнюють процеси розробки
економічних реформ, на які науковці звертали увагу з метою забезпечення ефективної
взаємно скоординованої співпраці владних структур, бізнесу, підприємництва, державних і
регіональних інституцій щодо відродження регіонів, економічних зон, економіки держави [1,
с. 213]. Зміна економічних умов, що сформувались в останні декілька місяців 2022 року під
впливом війни, потребують розуміння процесів їх формування та розробки концептуально
нових підходів створення стратегічних сценаріїв на основі переосмисленого змісту і методів
розвитку економіки. З урахуванням останнього визначення пріоритетних напрямів розвитку
економіки як регіонів так і держави в цілому потребує реструктуризації промислових
регіонів з метою їх розвитку на основі якості економічної політики та переусвідомлення ролі
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сталого розвитку. Розглядаючи в цілому актуальність сталого розвитку економіки необхідно
звернути увагу на проектний підхід обґрунтування стратегічних сценаріїв сталого розвитку
промислових регіонів України на засадах смарт-спеціалізації.
Методологія смарт-спеціалізації є визнаним “…інструментом пошуку та обґрунтування
найбільш конкурентних, унікальних секторів певного регіону чи країни, підтримка яких може
мати суттєвий позитивний соціально-економічний ефект на мезо – та (або) макрорівні.
Найвагомішими досягненнями у впровадженні методології смарт-спеціалізації є суттєве
розширення кола інституцій, які беруть участь у плануванні соціально-економічного розвитку,
стимулювання трансформації економіки регіонів, а також можливість залучення додаткових
фінансових ресурсів для розвитку перспективних напрямів” [2, c. 46], тому формування
економічної політики повинно бути з урахуванням розуміння цільової економічної системи [1, с.
215], яка необхідна для запровадження системних стратегічних рішень розвитку. Таким чином,
обґрунтування стратегічних сценаріїв сталого розвитку промислових регіонів України на засадах
смарт-спеціалізації потребують відповіді на запитання [1, с. 215]: яка цільова модель економічної
системи; як перейти до моделі збалансованого сталого розвитку; який головний критерій
розвитку; які принципи запровадити в таку економічну систему. Але головним завжди буде
залишатись питання: яким чином реалізувати стратегічні сценарії сталого розвитку регіонів
України на засадах смарт-спеціалізації з урахуванням їх промислового потенціалу та впливу на
екологію.
Можливість застосування проектного підходу в обґрунтуванні стратегічних сценаріїв
сталого розвитку промислових регіонів України на засадах смарт-спеціалізації пов’язана з
пошуком шляхів системності для їх виконання і реалізації необхідного потенціалу для цього. З
цією метою вирішення проблеми обґрунтування стратегічних сценаріїв сталого розвитку
промислових регіонів України на засадах смарт-спеціалізації пов’язана зі складністю проблеми
наукового обґрунтування взаємного зв’язку великої кількості вихідних даних в “…єдину
інформаційну мережу, склад, умови і взаємні зв’язки елементів, які без математичного апарату і
знань правил моделювання визначити практично не можливо. Єдиним методом практичної
реалізації системного зв’язку всіх необхідних даних є економіко-математичне моделювання, яке
дозволяє ….пов’язати наявні матеріальні, трудові та фінансові ресурси в єдиний економічний
механізм…” [3, c. 174]. Певним рівнем можливостей пов’язати наявні матеріальні, трудові та
фінансові ресурси в єдиний економічний механізм володіє проектне управління за умови
визначення концепцій і сценаріїв розвитку.
Таким чином вихідне та визначальне значення для наукового розуміння концепції
обґрунтування стратегічних сценаріїв сталого розвитку промислових регіонів України на
засадах смарт-спеціалізації потребує визначення концепцій техніко-економічного та
суспільно-соціального розвитку як соціально-економічної системи для простору розвитку і
управління цим розвитком на основі причинно-наслідкових концептів [3, c. 176], але
обов’язково необхідно розуміти вплив на екологію зовнішнього середовища. Тому головним
чинником для обґрунтування стратегічних сценаріїв сталого розвитку промислових регіонів
України на засадах смарт-спеціалізації та управління цими процесами згідно стандарту ICB
4.0 [4] є компетентності фахівців у галузі управління проектами і програмами, які стандарт
класифікує за трьома групами компетенцій з управління – щодо бачення: перспектив
(Perspective), людського виміру (People), практичних навичок (Practice). Такі компетенції
необхідні при управлінні проектом, програмою та портфелем [5, с. 8].
Таким чином аргументами щодо застосування проектного підходу у обгрунтуванні
стратегічних сценаріїв сталого розвитку промислових регіонів України на засадах смартспеціалізації можна назвати такі:
– у сучасних умовах багато регіонів України втрачають людський капітал, що є
перешкодою їх інноваційному розвитку;
– у старопромислових регіонах держави в результаті екстенсивної експлуатації
природних ресурсів і деіндустріалізації утворились території, що являють собою браунфілди або
ділянки чи об’єкти, які є покинутими, які мають проблеми екологічного забруднення;
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– такі території знаходяться в межах міст та потребують проведення низки заходів для
подальшого ефективного використання з метою соціального та економічного розвитку;
– ревіталізація браунфілдів може сприяти реалізації стратегії розумної спеціалізації
шляхом впровадження інноваційних рішень з очищення та відновлення забруднених земель та
розміщення промислових об’єктів, які відповідають сучасному рівню розвитку технологій,
мають модернізоване виробництво, спеціалізуються на випуску наукоємної продукції,
управлінні промисловими відходами на принципах циркулярної економіки.
– процес стратегування є багатовимірним, тому потребує формування відповідного
вертикального та горизонтального рівнів [6].
Застосування проектного підходу як методологічного інструменту реалізації процесів
обґрунтування стратегічних сценаріїв сталого розвитку промислових регіонів України на
засадах смарт-спеціалізації на умовах зворотного зв’язку визначення повноцінної взаємодії
між інститутами регіонального розвитку буде направлене на:
– підвищення ефективності управління та планування діяльності органів місцевого
самоврядування з метою сформування необхідних ресурсів регіону;
– формування проектної організаційної структури управління для своєчасного реагування
на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища;
– оцінювання та контролю фактичних показників до проектних значень;
– визначення та отримання кінцевого результату проекту, за яким можна оцінити
ступінь досягнення мети управління на кількісній оцінці процесів модернізації;
– формування стратегії цільового раціонального використання проектних ресурсів
(людських, матеріальних, фінансових тощо) згідно з планом розвитку модернізацій,
– отримування синергетичного ефекту за рахунок контролю процесів модернізації та досягнення
кінцевого результату;
– управління процесами забезпечення смарт-стратегування модернізації економіки;
– формування інструментарію державної політики на умовах формування та співпраці
інститутів регіонального розвитку в точці перетину інтересів різних економічних суб’єктів;
– формування критеріїв прийняття рішень щодо створення або реорганізації інститутів на
основі оцінки викривлень інформаційних потоків.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Серед основних стратегічних напрямів розвитку цифрової економіки: розвиток
цифрової інфраструктури; розвиток цифрових навичок; розвиток сектору інформаційнокомунікаційних технологій; цифровізація сфер життя та секторів економіки [1].
Зараз Мінцифра працює над систематизацією всіх цифрових проєктів міністерства у
межах однієї системи моніторингу проєктів. Інформація про цифрові проєкти та їхні статуси
буде у відкритому доступі на публічному дашборді [2].
Держава повинна стати замовником і першим покупцем інновацій та цифрових
сервісів, що буде поштовхом для утворення нових ринків. Відповідно, держава має
пам’ятати не лише про вигоди від цифровізації, а й про негативні її наслідки (табл. 1).
Таблиця 1
Переваги та недоліки цифровізації економіки України*
Вигода

Недолік

Збільшення продуктивності праці з впровадженням
нових технологій

Втрата робочих місць після запровадження
цифрових технологій

Автоматизація виробництва, обліку та обміну
інформацією між підприємствами та державою

Неготовність підприємств до радикальних змін,
пов’язаних з використанням цифрових технологій

Підвищення прозорості та довіри до державного та
приватного сектору

Нерівномірність цифровізаційних процесів за
галузями та регіонами

Посилення взаємодії підприємств та клієнтів у
режимі реального часу

можливість концентрації влади на ринку і
посилення монополій;

Розширення можливостей фінансового сектору

Дестабілізація грошово-кредитної системи

Наближення України до рівня Європейських країн
та підвищення інвестиційної привабливості

наростання залежності від компаній-лідерів в сфері
інформаційно-комунікаційних технологій

Зручність та доступність інформаційнокомунікаційних систем для всього суспільства

Посилення інформаційних злочинів, які на даний
момент не контрольовані органами влади

*Примітка: складено авторами.

Отже, загалом цифровізація в Україні має базуватися на загальних принципах
трансформації цифрової економіки. При цьому визначну роль має відігравати державний
сектор, тому важливим є також створення законодавчої бази, яка б підтримувала стратегічні
напрями реформування та спрямовувала бізнес на використання найбільш сучасних
технічних інновацій та технологічних рішень. Завдяки взаємодії населення, державного
сектору та підприємництва в Україні можливе створення нової моделі економіки, що відповідає
всім міжнародним стандартам та, навіть, стати лідером з використання інформаційнокомунікаційних технологій у світі.
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Комп’ютерні технології, Інтернет користування вже є невід’ємною частиною
життєдіяльності як підприємств, так і населення. Вплив даних технологій є
непередбачуваним, адже інноваційні рішення та винаходи є основою цифрової економіки.
Цифрова трансформація суттєво впливає на якість життя пересічних громадян,
ефективність діяльності суб’єктів господарювання на основі автоматизації, механізації і
роботизації. Цифрова трансформація стосується всіх сфер діяльності. Суспільство, держава і
суб’єкти господарювання є споживачами інноваційних інформаційних технологій. В умовах
глобалізації,
саме
цифрова трансформація є
основним фактором підвищення
конкурентоспроможності економік світу, створення послуг та продукції більш високої якості і
цінності тощо.
Встановлено, що найбільш високий рівень використання інформаційних технологій у
вітчизняних компаній, які надають фінансові, освітні послуги; послуги зв’язку, логістики. У
цих галузях економіки України рівень використання досягнень інформаційних технологій
такий же, як у закордонних конкурентів. В той же час, у деяких галузях економіки
інтенсивність автоматизації, роботизації та використання цифрових технологій є дуже
низькою.
Роль інформації та інформаційних технологій у розвитку економіки на сьогодні є
колосальною і досить часто визначальною для подальшого функціонування різних
економічних суб’єктів. Підвищення швидкості та поширення широкосмугового доступу до
інтернет-зв’язку, поширення мобільних пристроїв і додатків формують нові види бізнесу, які
прийнято називати віртуальними, інформаційними, цифровими та мережевими.
Трансформація економічних процесів у різних країнах може відбуватись за різними
етапами та моделями – форсованою або поступовою, зосереджуватись на різних технологіях
та програмах. До основних показників цифровізації країни відносять охоплення Інтернетом;
питома вага електронної торгівлі в роздрібному товарообігу; питома вага суспільства, яке
використовує інноваційні інформаційні технології у всіх сферах діяльності. Статистичні дані
показують, що станом на 01.01.2022 р. цифрова трансформація економіки України значно
нижче рівня в розвинених країнах Євросоюзу, не дивлячись на те, що Україна стала першою
в світі країною, яка легалізувала електронні паспорти.
Віце-прем’єр-міністр ‒ Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на
панелі “Урядування ‒ підвищення ефективності та професіоналізму” Ukraine Reform
Conference у Вільнюсі зазначив, що “Цифровізація ‒ один з основних векторів розвитку
української економіки впродовж наступних 10 років. За підрахунками, цифровізація здатна
забезпечити зростання української економіки на 10-12% на рік. Тому вона є пріоритетом
Уряду для нашої країни у всіх сферах. Європа ‒ наш стратегічний партнер у плані цифрових
реформ. Разом ми вже цифровізували 31 послугу” [1].
Цифрова трансформація суспільства та економіки має супроводжуватись державними
програмами цільового спрямування. Згідно проекту “Цифрова адженда України-2020” та
“України – 2030 Е-країна з розвинутою цифровою економікою” трансформація до високого
рівня цифровізації ґрунтувалася на досягненні таких основних цілей [2]:
– стимулювати економіку та залучати інвестиції;
– закласти основу для трансформації секторів економіки в конкурентоспроможні та
ефективні;
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– зробити “цифрові” технології доступними;
– створити нові можливості для реалізації людського капіталу, розвитку інноваційних,
креативних та “цифрових” індустрій та бізнесу;
– розвинути та захопити світове лідерство щодо експорту “цифрової” продукції та
послуг [3].
Тобто цифровізація в Україні має бути всеохоплюючою та стимулювати не лише
розвиток технологій, а й повноцінний розвиток внутрішнього виробництва та інноваційних
перетворень у господарстві. Вона є лише провідником, допоміжним інструментом розвитку
економіки.
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НООЕКОНОМІКА: ПРОСТІР СВОБОДИ РЕМЕСЛА І МЕЖІ ВЛАДИ ІНТЕЛЕКТУ
Праця створила людину. Праця – це процес речовинно-енергетичного формотворення
вдосконаленого простору життя понад природну даність на основі ідеально-образного
інформаційно-інтелектуального проекту бажаного як можливого. Праця – це субстанція
вартості усіх економічних систем, де вона виступає товаром. Праця – це дискретна
протяжність людської волі у діапазоні між задумом і результатом. Праця – це поєднання
засобів для осягнення цілей. Але чи є працею об’явлення образу цілі у свідомості? Якою
кількістю затраченої праці оцінюється усвідомлена істина, яка виступає інтелектуальним
товаром на ринку інформаційних послуг? А нооекономіка – це і є та сфера життєдіяльності, де
когнітивні здобутки, споживною вартістю яких є онтологічна новизна розширених
екзистенціальних сенсів людського життя у світі, виступають об’єктами обміну. І, як мінові
вартості, вони – інтелектуальні блага – мають мати одну-єдину першооснову, власне
субстанцію.
Нооекономіка – це процес виробництва, обміну і споживання слова як товару. Але:
по-перше, що таке “виробництво словаˮ? По-друге, як слово взагалі може бути предметом
обміну в умовах нульових граничних витрат виробництва цифрових технологій? По-третє,
якщо вартість товару зумовлюється кількістю затраченої праці протягом фіксованої
тривалості робочого часу, то як рахувати в грошах ту мить, коли у свідомості інтелектуала
об’явлене одкровення когнітивної істини стало словом – проектом-образом вдосконаленого
буття? Як взагалі рахувати протяжність миті – абсолютної дискретності матеріального
буття? А рахувати треба, щоб купівельна сила платіжного засобу зробила істину доступною
для споживання.
Наступна проблема: умовою вдосконалення світу довкола себе через працю і
технологію є наявність ідеалу, що зумовлює мету – осмислене бажання одискретненої
досконалості. Тому умовою праці є: засоби, цінності і цілі. Економіка – це наука про засоби в
умовах детермінізму цілей – максимізації грошової вигоди. Поєднання ідей у свідомості є
проявом свободи творчості. Технологічне поєднання засобів виробництва для зміни
властивостей речовини природи є сутнісною здатністю людини впливати на світ, тобто мати
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владу – наукове панування, завдяки якому неможливе для природи стає реальним для
людини як споживна вартість. Якщо економіка трактує світ як континуум дефіциту, завдяки
чому об’єктивується цінність, то як співвідносяться свобода – воля до ідеальної
безконечності, та влада – воля до перетворення буття речей у ніщо, стиснення вітального
безміру у точку небуття, адже метою виробництва є знищення створеного у споживанні –
застосуванні кінцевої абсолютної влади? Влада – антипод свободи інтелектуальної творчості,
але саме вільна ідея нового світу розширює простір влади людини над природою, і міра цієї
технологічно зафіксованої влади називається цивілізація. Ідеал свободи – абсолютна повнота
життєвої творчості для послідовного осягнення безконечних вершин нормативної,
когнітивної та естетичної досконалості людини. Тому свобода – це воля людини до
безсмертя. Ідеал влади – поглинання світу для відтворення самого себе. Символ абсолютної
влади – Уроборос. Тому влада – це воля до життя ціною смерті, це ілюзія безсмертя, агонія
відтермінованого кінця. В економіці свобода – це нові ідеї як мінові вартості, нові ринки,
нові і вищі доходи, вищий добробут, вища якість життя, вища мотивація творчості. Влада в
економіці – це управління відтворенням, контроль над розподілом, перевага у привласненні
ренти, ресурс виживання обраних у сфері обмеженого доступу, згортання життя у пастці
бідності.
Наступна проблема: нерозуміння суті творчості і відтворення. Життя людини – це
есхатологічна меланхолія невідворотності кінця та інтуїції вічності. Якщо воля до безсмертя,
систематизований досвід пошуків якого і творить культуру, осягається через когнітивний
ідеал абсолютної істини, яка є нормативною магістраллю абсолютного добра, то свобода
творчості і влада відтворення мають становити цілісність вищого синтезу, причому у сфері
практичної діяльності, тобто у просторі економіки. Тип такої економічної системи і
визначається нами як нооекономіка.
Будь-яке відтворення передбачає ентропійну дифузію – дію закону зростаючих
граничних витрат виробництва, що визначає ціну ринкової пропозиції. Чи існує технологія
негентропійного відтворення? – Ні! Чи існує ідея негентропійного відтворення – Так! –
організація виробництва із нульовими граничними витратами. Таке виробництво можливе в
умовах бездефіцитності використовуваного ресурсу, а єдиним природою необмеженим
ресурсом виступає інформація. Хоча існує один-єдиний принцип природного детермінізму
інформації – інтелектуальне неуцтво плебея.
Наступна проблема: щоб інформація набула обмеженого доступу, а отже істина
отримала ринкову ціну, треба застосувати владу для штучного обмеження свободи. Така
влада може бути узаконена у репрезентативній документації патента чи ліцензії, а штучний
доступ – монетизований, наприклад, наданням послуг професійно-фахових компетентностей
негентропійних способів адаптації людини у структуру систем суспільного відтворення.
Якщо свобода – це усвідомлена необхідність раціонального вибору в умовах апріорного
дефіциту навіть там, де його не передбачено природою, то суть свободи зведеться до
маніпуляцій із можливостями дохідності вибіркового активу бюджетного портфеля індивіда.
Причому вибірковість активу буде кон’юнктурно нав’язаною необхідністю, тобто
симулякром свободи і латентністю влади патерна “архітектури виборуˮ. Так розуміє свободу
мейнстрімівсько-монетаристська неоконсервативна фрідманівська парадигма.
Наступна проблема: Простіше уявити собі кінець світу, ніж історичний кінець
суспільства як ринку. Ціна пропозиції завжди відображає вартість відтворення уречевленої
ідеї нового світу, спресованого у модальність конкретного буття – товар, на певній стадії
процесу дифузії інновацій на дисипативній шкалі усереднення норми прибутку. Ми вже
говорили про творчість і відтворення. Усі ентропійні процеси стосуються відтворення: закон
диференціальної ренти, закон зменшуваної прибутковості, закон зростаючих граничних
витрат, норма амортизації, будь-які нав’язувані витрати на шкалі виробничих можливостей
тощо. Вартість – це антропогенний вимір негентропійної функції в економіці як квінтесенція
зусиль для забезпечення життя. Вартість – це синергія зусиль, де фактором інтенсифікації
результату виступає машина. Кінцевою метою застосування машини є стадія виробництва з
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нульовими граничними витратами. Тоді вартість перестане відображати дефіцит і
суспільство сягне меж абсолютного добробуту, коли обмеження існуватимуть не в природі, а
в уяві людини і то тимчасово. Що буде із ціною ринкової пропозиції, яка вибудовується на
ланцюгах вартості витрат обмежених ресурсів? Чим буде ринок як простір мінових відносин,
коли випаде його основний компонент – ціна пропозиції?
Далі цікавіше: цифрові технології нульових граничних витрат витісняють живу працю
не лише із сфер матеріального виробництва, а з усіх сфер надання послуг, де вартість
оцифровується. Вартість перетворюється у симулякр без субстанції – праці. Що буде із
зайнятістю? Які можуть існувати альтернативні джерела доходів: інтелектуальна рента – для
обраних; адміністративна рента – для обраних; земельна рента – для обраних; фінансова
рента – для обраних; фондові спекуляції – для всіх, але якою ціною?...
Наступна проблема: якщо штучний інтелект цифрових технологій витісняє живу
працю з усіх сфер виробництва і послуг, де вартість має цифровий вираз енергетичних
затрат, то чи існує взагалі таке місце у системі економічних відносин, де людина була б
незамінною, а вартість мала трудову першооснову як умову присутності хоча б тіні моралі?
Так! – сфера духовної творчості. Чому на таку творчість не здатний штучний інтелект? Бо
тільки жива свідомість здатна детермінувати буття, зокрема майбутнє, у вимірах абсолютної
доцільності власної екзистенції. Лише живе око зосереджує фокус уваги, перетворюючи
мить часу у повноту актуального буття світу та плекаючи мрії як вияв повноти Всесвіту у
собі самому в образах краси. Штучний інтелект може миттєво відтворити будь-який
формальний текст, але він не народить його із глибин серця, давши досвід солідарного
пережиття цінності: болю, страждання, радості, любові, віри. Штучний інтелект не створить
соборний континуум волі, де буття-іншого сприймається як власне, де свідомість
ідентичності є результатом болю розділеного і добра примноженого в імпульсі атрактивної
ініціативи наповненого любов’ю серця. Бо лише серце – єдиний осередок розуму, що стає
справою добра.
Наступна проблема: які переваги живої творчості має розум серця у порівнянні із
штучним інтелектом? Знову повертаємося до нашої засадничої тези: розрізнення творчості і
відтворення – свободи ремесла і влади інтелекту. Штучний інтелект – це квінтесенція
функції відтворення шляхом синкретизму наявних існуючих інформаційних програм, що в
підсумку дає новий текст. Кордософійна творчість – це сублімація духа в екзистенціальних
вимірах краси та онтологічних вимірах істини. Отекстовлена у слові істина стає програмою
примноженої любові як євангельські хліби – яка машина на це здатна? Який ургокіборг може
мати душу живу?
Далі: супер-надпотужний штучний інтелект оперує вмонтованими програмами, які
первинно були ідеями живої свідомості, отриманими шляхом інтелігібельної інтуїції –
глибини одкровення пізнаної істини. Тобто, ідея когнітивної істини за будь-яких обставин
завжди буде людська; машина завжди буде вторинна як би вона швидко не обробляла дані.
Машина – це завжди засіб, що пропонує текст – бездушний вісник істини людського серця.
Але наскільки релевантною є інформаційна мережа поширення повідомлень із ринковою
системою інформаційних послуг? Інформація – бездефіцитне благо, що технологічно
відтворюється із нульовими граничними витратами, а отже, згідно із рікардіанською
формулою економічної вартості, її ринкова ціна безпідставна. А отже, існування
інформаційного ринку – антигуманне.
Далі: який ще спосіб обміну, окрім ринкового, знає людство? За всю історію людство
видумало лише два способи обміну: ринковий і символічний. Якщо технологія нульових
граничних витрат обвалює ціновий ринковий механізм, то що являтиме собою аксіологічний
простір символічного обміну? Який вчений-економіст про це думав? Як виглядатимуть
інклюзивні інститути символічного обміну? Як рахуватиметься вартість істини? Врештірешт: що являє собою структура символічного обміну? Скільки учасників там задіяно?
Ринковий обмін – дуалістичний: попит – пропозиція, а символічний – тріалектичний:
інсайдер – ретранслятор – мультиретранслятор. Який вклад кожного з них у синергію
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споживної вартості істини у мінових пропорціях розподілу? Як оплачується ремесло істини,
яку штучний інтелект мав би поширювати безплатно? Що таке рента на істину – благо чи
зло, справедливість чи аморальність, інституціоналізована свобода чи влада екстракції
вартості спільного блага? Питання… питання… питання.
Хвиля часу піднімає силу викликів, які сьогодні погано усвідомлюються і через те
завтра стануть реальністю страждання – розплатою когнітивної байдужості самовпевнених
інтелектуалів мейнстрімної економіки, ілюзією влади обраних – “голих королівˮ науки без
істини та знання без віри.
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ: КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД
З кожним роком перед світовим суспільством в питаннях поліпшення якості життя
постає все більше нових викликів, які неможливо залишити поза увагою. Їх розв’язанню
може сприяти як наявність вагомої бази накопичених традиційних знань та навичок так і
стрімкий прогрес у науках про життя. Пошук інноваційних рішень з використанням наявних
біологічних ресурсів був візитівкою людських досягнень впродовж усієї історії людства.
Підвищенню конкурентоспроможності національної біоекономіки та забезпеченню її
стійкості може сприяти створення біотехнологічних кластерів. Таке твердження підтверджується
успішним досвідом біотехнологічних кластерів Силіконової долини, Бостона, Китаю, на якому
часто акцентують увагу вчені у своїх публікаціях [1].
На сьогодні впровадження інновацій та залучення інвестицій у сферу біологічних та
біотехнологічних досліджень дозволили досягнути безпрецедентного прогресу. Наприклад,
близько 100 000 хімічних речовин, які випускає промисловість, можуть бути отримані з
відновлюваної сировини, що відкриває можливості для виготовлення предметів домашнього
вжитку на відновлюваних джерелах [2]. Водночас, попри значний прогрес в розвитку нових
технологій є й багато факторів, які гальмують комерціалізацію нових процесів та продуктів серед
яких: конкурентоспроможність продукції у порівнянні з альтернативною виготовленою з викопних
ресурсів, рівень готовності до технології, рівень ринкової підтримки продуктів з біоресурсів,
вартість вихідної сировини, брак фінансування великомасштабних проектів та виробничих
потужностей, низький рівень обізнаності кінцевих споживачів щодо продуктів з біоресурсів тощо.
Процес трансформації можна прискорити за допомогою використання у біоекономіці
механізмів впровадження кластерної концепції як на регіональному так і галузевому рівнях.
Досвід зарубіжних країн вказує на низку переваг, від формування інноваційних
кластерів, в тому числі і ключових для біоекономіки біотехнологічних кластерів. Зокрема,
створення таких кластерів дозволяє отримати інноваційний продукт за допомогою утворення
тісних взаємозв’язків між фірмами, постачальниками, клієнтами та осередками науки і знань
(дослідницькі центри, науково-дослідні інститути, університети) та має необхідні
передумови для забезпечення високої конкурентоспроможності створеного продукту і
швидкого його поширення через мережу сформованих взаємовідносин у загальному
регіональному економічному просторі шляхом побудови технологічних ланцюжків:
створення продукту – виробництво – запуск на ринку. Важливим також є й те, що завдяки
наявності виробничого фактора кластер характеризується певною багатофункціональністю і
може одночасно використовуватись для виробництва декількох видів продукції. Крім того,
залучення до інноваційного процесу постачальників, споживачів, виробничих структур та
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підприємств інших галузей сприяє зниженню витрат на дослідження і розробки.
Формування кластерів позитивно відображається також і на розвитку регіонів сприяючи
активізації підприємницької діяльності, збільшенню зайнятості, зростанню заробітної плати та
прибутку тощо. Варто також зауважити, що завдяки наявності у структурі кластерів малих
підприємств, які є гнучкими бізнес-структурами і якісно конкурують у виробництві креативних
ідей вони виступають інноваційними точками зростання економіки регіону [3].
Протягом останніх років у багатьох країнах простежується тенденція до збільшення
участі держави у процесах кластеризації шляхом підтримки формування кластерів, зокрема в
рамках державно-приватного партнерства чи певним матеріальним сприянням (цільові
програми, зменшене оподаткування і т.п.) цьому процесу. Крім того, багато урядів
розробляючи кластерні моделі чи стратегії все частіше концентруються на переваг власної
національної економіки, а не просто копіюють досягнення інших.
Утворення перспективних біотехнологічних національних кластерів є ефективною
формою інтеграції фінансових, виробничих та інтелектуальних ресурсів як всередині
кластеру, так і за його межами. Формування кластера передбачає співпрацю численних
установ та зацікавлених сторін з різними інтересами щодо конкретних завдань. При цьому
навіть невеликі за розмірами регіони можуть стати центрами успішних кластерів.
Поштовхом до формування кластерів може стати значне скупчення взаємопов’язаних
компаній певної галузі або концентрація наукових знань (науково-дослідні установи,
університети тощо), нагальна місцева проблема, яку необхідно ефективно вирішити (наприклад,
забруднення навколишнього середовища), а також вони можуть утворюватися як наслідок
конкретної бізнес-культури (Кремнієва долини, біотехнологічний кластер Бостон-Кембридж [4].
Розвиваючись кластер не лише стимулює економічне зростання, але й породжує певну
конкуренцію між компаніями кластера, яка в свою чергу обумовлює ріст продуктивності праці та
сприяє відкритим інноваціям, особливо у високо науково обґрунтованих та міждисциплінарних
сферах, таких як біоекономіка [5].
Кластери завдяки наявності у структурі наукової складової (університети, науководослідні інститути) вирішують і вкрай важливу для інновацій проблему пошуку доступної в
певному полі вірної та найсвіжішої інформації, її обробки та перетворення у корисні знання
про проектування та виготовлення нових процесів та продуктів.
Таким чином, біоекономіка як нова приваблива і ефективна економічна концепція сприяє
зменшенню парникових викидів, розвитку інноваційних процесів та продукції, а ефективним
інструментом для реалізації її потенціалу завдяки скоординованому визначенню технологічних
та ринкових тенденцій є кластери, які забезпечують відповідні комунікаційні платформи.
Ключові для біоекономіки біотехнологічні кластери формуються на основі наявності
сировини, технічних можливостей, логістики, внутрішнього ринку та не в останню чергу
промислових традицій, а основним рушієм у їх створенні є вигідна вихідна позиція
функціонуючої галузі у поєднанні з ринковим попитом на продукти на біологічній основі.
В Україні є необхідні передумови (біоресурсний потенціал, фундаментальна практикоорієнтована наука, проривні наукові лабораторії, розробницькі центри, промислово-технологічні
організації тощо) для формування перспективних високотехнологічних біоекономічних
кластерів, а коректне адаптування відомих ефективних стратегій кластеризації до своєї
національної структури господарювання й менталітету може дозволити нашій державі зайняти
передові позиції у світових біоекономічних рейтингах.
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ КРАЇН ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Найвідомішим противником концепції національної конкурентоспроможності є
П. Кругман, який у статті “Конкурентоспроможність: небезпечна одержимість”, а потім і в
книзі “Рор Internationalism” [1] виступив із жорсткою критикою цієї концепції як такої, а
також політиків, які використовують її з метою відвернути увагу від реальних причин
економічних проблем у США.
Логіка його теорії базується на двох основних аргументах. По-перше, те, що фахівці з
вивчення бізнесу називають конкурентоспроможністю, насправді, на думку П. Кругмана, є
продуктивністю. Різні дефініції конкурентоспроможності, наведені у першому пункті роботи,
вказують на труднощі визначення цієї концепції як такої. Також часто в наукових статтях і
доповідях міжнародних інститутів конкурентоспроможність ототожнюється з продуктивністю
факторів. Це добре простежується у підході, запропонованому Всесвітнім економічним форумом,
тобто прогнозуванні потенціалів зростання. Останні розробки теорії економічного зростання досі
вважають продуктивність факторів ключовим показником у довгостроковій перспективі. Подруге, поняття конкурентоспроможності підкреслює важливість протистояння між суб’єктами й
таким чином не сприяє коопераційній поведінці. Це суперечить головним висновкам теорії
міжнародної торгівлі, де в основу відносин покладено загальні інтереси країн. Зазначене
протистояння може стати небезпечним і парадоксальним, якщо акцент буде зроблено саме на
суперництві держав у економічних відносинах, з урахуванням розвитку глобалізаційних процесів.
Кругман П. [2] дотримувався думки, що недоцільності виокремлювати дефініцію
“конкурентоспроможність держави”. Він зазначав, що конкурентоспроможніть проявляється лише
на мікрорівні, де підприємства постачають товари/послуги як на внутрішній, так і на зовнішній
ринки, а тому беруть учать у конкурентній боротьбі саме підприємства, а не держава. Вчений
дотримувався думки, що доволі важко визначити рівень конкурентоспроможності держави, але
доволі просто оцінити рівень конкурентних позицій підприємств шляхом співставлення
отриманих доходів і понесених витрат, визначення розміру збитку, рівня заборгованості. В
дослідженнях автора акцентувалося, що лише підприємства виробляють товари для збуту на
зовнішньому ринку, а країни орієнтовані на партнерство у відносинах з іншими державами [2].
Інший підхід був сформований у роботі “Конкурентна перевага націй”, М. Портером,
який аналізує економічні засади національної конкурентоспроможності [3]. Науковець
відштовхується від “класичного” визначення національної конкурентоспроможності, як
частки товарів на ринку, зроблених цією країною.
Слід зазначити, що з цього приводу меркантилісти розглядали міжнародну торгівлю як
“гру з нульовою сумою”, адже зростання частки на ринку однієї країни одночасно означає
зниження частки іншої країни, а завдання підвищення ринкової частки історично занадто часто
використовувалося для обґрунтування промислової політики субсидій і оптимізації вартості
робочої сили з метою стимулювання експорту. Такий підхід не враховує прагнень на
підвищення добробуту населення, його інтелектуального та інноваційного потенціалу і не
відповідає сучасним підходам до визначення сутності конкурентоспроможності держав світу.
У той же час А. Сміт розглядав міжнародну торгівлю як діяльність, що приносить
вигоди усім партнерам, про що зазначав у роботі “Багатство націй”, що у 1776 р., описуючи
закон “невидимої руки ринку” і зазначаючи, що через індивідуальний добробут досягаються
переваги і на національному рівні. Забезпечення конкурентоспроможності за А. Смітом
передбачало мінімальне вртручання урядів у економічні процеси, де кожний суб’єкт
діяльності формує частку національного добробуту. Свій внесок у розвиток розуміння
конкурентних переваг країн при реалізації міжнародної торгівлі та конкуренції за фактори
виробництва в різний час зробили відомі економісти [4, 5, 6, 7], розвиваючи підходи до
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розуміння такого складного явища як конкурентоспроможність націй: від теорії
порівняльних переваг, що в подальшому була розвинута шведськими економістами в моделі
Гекшера – Оліна, та до моделей, що враховували необхідність перерозподілу багатства нації
через оподаткування (Теорема Столпера и Самуельсона), підходи щодо вирівнюванні
факторних цін і перетоку капіталів, вплив капіталу і праці (парадокс Леонтьєва), циклічність
(Гіпотеза товарного циклу), масштаб та розмір ринків (моделювання торгівлі, засноване на
зростанні віддачі від масштабу П. Кругманом та К. Ланкастером) тощо. Усі зазначені
підходи розвинули розуміння міжнародної конкуренції на мікро та макро-рівні, визначаючи
роль, в тому числі держави в забезпеченні конкурентних преваг. Проте жодна із зазначених
теорій не може в повній мірі самостійно пояснити складні процеси, що відбуваються
сьогодні. Економічні процеси, притаманні сучасним міжнародним відносинам є набагато
складнішими, ніж були навіть 50 рокі, що потребує подальших наукових досліджень щодо
ролі держави в забезпеченні конкурентних переваг економічної системи, та ролі окремих
складових конкурентоспроможності на її загальних рівень.
Підходи авторів різняться щодо змістовного наповнення такого місткого явища, як
конкурентоспроможніть держави, втім, їх кожна виокремити у концепціях, які
характеризують ставлення авторів до визначення сутності конкурентоспроможності через
призму ключових параметрів, всі з яких є складовими конкурентоспроможності.
На нашу думку, конкурентоспроможність держави – це її здатність у довгостроковій
перспективі забезпечувати стійкість і прозорість діяльності державних та недержавних
інститутів на засадах загальноприйнятих міжнародних стандартів і правил, забезпечуючи
фундаментальні права й свободи громадянам, гарантуючи права власності та виконання
обов’язків з метою здобуття конкурентних переваг на зовнішніх ринках
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МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС У СФЕРІ ТОРГІВЛІ:
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
Для оцінки ефективності діяльності торговельних підприємств використовуються
економічні, техніко-технологічні та соціальні показники, які в цілому характеризують
діяльність та базуються на відповідній звітності [1-4].
Суб’єкти малого і середнього бізнесу, як правило, використовують спрощену систему
оподаткування з незначною кількістю статистичної і оперативної інформації. А тому у
дослідженні поставлено завдання створити практичний інструментарій оцінки ефективності
господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва з використанням можливого
мінімуму економічних показників. Для цього пропонується використовувати три основних
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показники:обсяг реалізованої продукції; прибуток і рентабельність господарської діяльності
та частка ринку підприємства у зоні його діяльності. Економічний аналіз цих показників, на
наш погляд, дозволить визначити рівень досягнення поставлених цілей, надати рекомендації
стосовно покращення становища на ринку та прийняти програму заходів з врахуванням
перспектив подальшого розвитку.
У процесі дослідження проведена оцінка ефективності діяльності 23 торговельних
підприємств малого бізнесу Полтавської ОТГ Полтавської області. Для цілей аналізу
використані тенденції змін основних показників за 2017-2020 роки (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка основних показників діяльності малих
торговельних підприємств Полтавської ОТГ за 2018-2020 рр.
Підприємства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

темпи змін обсягів
реалізованої продукції, %
2018:
2019:
2020:
2017
2018
2019
114,3
51,9
40,8
169,9
10,0
35,4
56,0
63,8
77,3
151,4
129,0
122,3
102,2
94,3
105,6
109,3
52,2
68,7
51,4
216,6
107,7
122,5
22,6
452,9
119,3
127,3
30,0
105,6
99,8
79,6
272,1
54,4
54,3
73,8
135,6
119,3
315,3
158,2
66,2
101,0
60,2
179,1
167,8
124,4
125,9
105,0
104,9
45,5
119,5
89,7
151,8
51,9
86,8
58,3
126,7
34,4
122,5
128,9
92,5
107,6
127,9
105,1
98,3
111,0
84,1
60,6
232,3
106,6
81,1

Показники
динаміка рентабельності
операційної діяльності, + –
2018:
2019:
2020:
2017
2018
2019
-4,82
-4,99
10,60
15,50
-10,95
2,90
1,60
1,60
-0,98
-8,99
9,51
2,68
-14,54
10,10
-1,14
-3,5
3,61
-0,71
-7,97
8,59
-2,44
0,01
-18,68
42,96
2,17
14,18
-61,04
-1,28
0,40
3,43
13,80
-13,36
-0,53
-16,59
-0,82
11,07
17,28
0,50
-3,10
4,54
-40,85
6,52
-0,21
0,07
-0,09
-2,46
-0,05
-10,71
0,92
0,012
-0,50
14,12
-8,40
-0,87
-10,97
-10,92
1,33
14,33
1,23
-4,81
21,23
0,30
-0,09
-7,76
0,95
-16,83
19,70
-0,15
2,83

динаміка частки ринку, + –
2018:
2017
-0,05
0,38
-5,37
0,71
0,74
-0,37
-0,35
-0,09
-0,10
-0,50
0,56
-1,92
4,82
-1,84
0,80
-0,15
-1,35
-0,45
0,01
0,05
0,01
-1,59
6,58

2019:
2018
-0,20
-1,36
-1,16
-1,46
-0,02
0,31
0,31
-2,14
0,80
0,13
-0,36
1,17
5,36
-1,16
0,97
0,10
1,23
-0,02
-2,14
-0,06
0,22
-1,26
1,83

2020:
2019
-0,14
-0,10
-0,70
1,12
0,08
-0,43
-0,02
2,33
-2,40
-0,58
-0,31
0,61
-4,76
1,82
0,92
-0,57
10,64
-0,12
0,24
0,12
-0,04
-4,17
-3,44

Як видно, за період, що аналізується, зазнали суттєвих змін практично усі обрані для
аналізу показники як по окремих підприємствах, так і по роках. Зокрема, обсяги реалізованої
продукції у 2018 році у порівнянні з 2017 роком змінювалися від скорочення (на 48,6% –
підприємство №7, 48,2% – підприємство №18, 46% – підприємство №3), до суттєвого зростання
(підприємство № 13 – на 315%, підприємство № 11– на 272,0%, підприємство №23 – на 232,3%).
Темпи змін обсягів реалізованої продукції у 2019 році у порівнянні з 2018 роком склали:
скорочення на 90,0% – у підприємства №2, на 77,4% – у підприємства №8, на 65,6% – у
підприємства №19 при суттєвому зростанні: на 216,6% – у підприємства №7, на 158,2% – у
підприємства №13, на 135,6% – у підприємства №12. За 2020 рік у порівнянні з 2019 р.
скорочення обсягів реалізованої продукції склало: 70,0% – у підприємства №9, 64,6% – у
підприємства №2, 54,5% – у підприємства №16; максимальне зростання показника відмічено у
підприємства №8 – на 452,9%, на 151,8% – у підприємства №17, на 179,1% – у підприємства
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№ 14.
Розрахунки показують, що чіткої тенденції до змін обсягів реалізованої продукції як
по окремих підприємствах, так і по роках не відслідковується. Аналогічна ситуація склалася і
по показниках динаміки прибутку і рентабельності операційної діяльності та частки ринку.
Водночас, матеріали економічного аналізу свідчать, що зі збільшенням обсягів
реалізованої продукції показники, що характеризують прибутковість діяльності і частку
підприємств на ринку, покращуються (табл. 2).
Таблиця 2
Групування підприємств малого бізнесу Полтавської ОТГ
за обсягом реалізованої продукції у 2020 році
Групи підприємств
за обсягом
реалізованої
продукції, тис. грн.
До 1000
1001-3000
3001-5000
5001 і більше
Всього

Кількість
підприємс
тв у групі,
од.
8
7
3
5
23

Обсяг реалізованої
продукції, тис. грн.
всього по
у розрахунку
групі
на одне
підприємство
3318,7
14822,5
12796,3
64317,1
95254,7

414,8
2117,5
4265,4
12863,4
4141,5

Прибуток/ збиток операційної
діяльності, тис. грн.
всього
по групі

у розрахунку на
одне підприємство

-696,4
555,4
635,2
480,2
974,4

-87,1
79,3
211,7
96,1
42,4

Частка
ринку,
%

3,48
15,55
15,43
65,54
100,00

Як видно, збільшення обсягів реалізованої продукції у групах від 1000 тис. грн. до
5001 і більше супроводжується відповідним зростанням прибутковості діяльності (від
збитків у сумі 696,4 тис. грн. у першій групі до прибутку 480,2 тис. грн. у останній) та частки
ринку (3,48% у першій групі і 65,54% у останній). Отже, чим більший обсяг реалізованої
продукції підприємства, тим вищий рівень прибутковості і частка ринку.
Таким чином, використання темпів змін показників обсягів реалізованої продукції,
рівня прибутковості та частки ринку дозволяє в цілому охарактеризувати ефективність
діяльності підприємств малого бізнесу та визначити основні шляхи її підвищення.
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Київський національний університет будівництва і архітектури
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 075 “МАРКЕТИНГ” ТА
076 “ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ” В УМОВАХ
ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ПОСТВОЄННІЙ ВІДБУДОВІ УКРАЇНИ
Традиційно підготовка товарознавців-комерсантів і маркетологів у Київському
національному університеті будівництва і архітектури відбувається з урахуванням потреб
роботодавців. Набуття фахових компетентностей відбувається поступово, у логічній
послідовності, увага акцентується на інноваціях в будівельній галузі, споживних властивостях
і якості сучасних будівельних товарах з покращеними споживними властивостями і високою
якістю, комерційній діяльності на ринку товарів та послуг. Майбутні фахівці чітко
усвідомлюють значення набутих фахових компетентностей і мають розуміння того, що вони є
основою для формування конкурентних переваг. Перелік компонент освітніх програм
підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 075 “Маркетинг” та
076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” формують лише ті знання і уміння, що
дозволяють обґрунтовано оцінювати конкретну сферу й ефективно діяти в ній [1-2].
Уже зараз мова йде про поетапне відновлення України, відбудову та економічне
становлення. Етапи відновлення країни поділяють на основні кроки: фіксація збитків,
класифікована інвентаризація та напрями відбудови, створення комплексного плану відбудови,
матеріальне забезпечення цього плану, алгоритм стягнення збитків з країни-агресора,
удосконалення чинного законодавства з метою уникнення бюрократичних процедур. В Україні
впевнені у тому, що заклади вищої освіти продовжують готувати кваліфікованих фахівців, які
здатні працювати в умовах післявоєнного відновлення України [3].
Воєнний стан в Україні і поствоєнний розвиток економіки та будівельної галузі
України буде потребувати трансформації освітніх програм підготовки здобувачів вищої
освіти зазначених спеціальностей. Основними напрямками мають стати:
а) формування у маркетологів та товарознавців будівельного профілю більш глибоких
знань, умінь і навичок в технології розробки дозвільної документації, проектній справі,
всебічному аналізі кошторисної документації та виборі найбільш придатних будівельних
матеріалів та конструкцій для конкретних споруд та інфраструктурних об’єктів;
б) розширення переліку компетентностей фахівців даних спеціальностей початковими
знаннями з архітектури будівництва та обслуговування житлових, комунальних та
інфраструктурних об’єктів;
в) надання знань щодо залучення та використання коштів держбюджету і приватних
інвесторів, а також тих коштів, що отримані з-за кордону в рамках фінансової допомоги
України;
г) передбачити під час вивчення різних навчальних дисциплін розробку бізнес-планів
із зазначених напрямків;
Зміни в освітніх планах сформують фахівців, які зможуть брати участь в проєктних
групах з розробки документації щодо створення більш стійких до ураження споруд, постійно
залучати маркетологів та товарознавців до роботи з оцінки та контролю за виконанням
будівельних робіт, а також під час передачі об’єкта замовнику.
Водночас, поствоєнна відбудова Україна буде вимагати консолідації науковопедагогічних працівників КНУБА із здобувачами вищої освіти другого і третього рівнів вищої
освіти за спеціальностями 075 “Маркетинг” та 076 “Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність” у питаннях розробки системи порівняльних показників для інфраструктурних
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об’єктів великих, середніх міст, містечок та селищ, яку можна буде застосувати під час розробки
генеральних планів та відбудові зруйнованих міст України.
Отже, коли мова йде про сьогоднішній день, можна з впевненістю сказати, що
економіці потрібна ділова активність. Фахові компетентності – це найважливіші
компетентності, що використовуються для здобуття будь-якого фахового ступеня підготовки
і безпосередньо пов’язані зі спеціальними знаннями, необхідними для виконання основної
професійної діяльності. У поствоєнний період вони будуть змінюватися відповідно до
потреб, що будуть виникати.
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НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ДО ВІЙНИ
ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ЗА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТАМИ
У 2021 році національна економіка досягла рекордного показника ВВП, який склав
5459,6 млрд грн, з урахуванням середнього курсу гривні 27,29 за один долар США – ВВП
склав 200,09 млрд доларів [1]. Реальний ВВП України у 2021 році зріс на 3,4% після спаду на
3,8% у 2020 році (у 2019 році було зростання – 3,2% та 3,5% – у 2018 році).
Експорт товарів з України за 2021 рік становив 68089,3 млн дол., що на 38,4% більше,
ніж за 2020 рік. Імпорт товарів в Україну за вказаний період становив 72816,8 млн дол., на
34,0% більше проти 2020 року. Відповідно, сальдо зовнішньої торгівлі товарами було
від’ємним і становило 4727,5 млн дол. як і за 2020 рік, де цей показник також був негативним
і становив 5144,3 млн дол. [2]. Експорт послуг з України у 2021 році становив 13156,5 млн
дол., що на 14,2% більше, ніж за 2020 рік. Імпорт послуг в Україну за вказаний період
становив 7593,4 млн дол., на 32,9% більше проти 2020 року. Відповідно, сальдо зовнішньої
торгівлі послугами за цей період було позитивним і становило 5563,1 млн дол. (за 2020 рік
цей показник також був позитивним і становив 5808,7 млн дол.).
Які ж були прогнози щодо національної економіки на 2022 рік! Реальний ВВП
України за підсумками 2022 року мав збільшить на 3,4% ‒ за прогнозами НБУ, а рівень
інфляції мав скласти 7,7% [3].
А що маємо у наслідок війни Росії проти нашої держави?
Станом на 19 травня 2022 р., загальна сума прямих задокументованих збитків
інфраструктури складає майже $97,4 млрд або 2,9 трлн грн. Про це свідчить аналіз, який
здійснюється в межах проєкту “Росія заплатитьˮ командою KSE Institute за підтримки Офісу
Президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій та Міністерства інфраструктури. Загальні втрати економіки України
через війну, за спільними оцінками Мінекономіки та KSE, враховуючи як прямі втрати,
розраховані в цьому проєкті, так і непрямі втрати (зниження ВВП, припинення інвестицій,
відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо),
коливатимуться від $564 млрд до $600 млрд [4].
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За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, падіння ВВП України
у 2022 році становитиме 30%, а наступного року економіка має зрости на 25% за умови
достатніх зусиль для її відновлення [5]. Споживча інфляція в Україні восени може сягнути
25-30%, а інфляційний тиск залишатиметься високим ще протягом 1-1,5 року. Як зазначають
аналітики, інфляція й надалі переважно обумовлюється труднощами із постачанням товарів
та послуг, та стрімким зростанням вартості перевезень через високі ціни на пальне.
Додатковим проінфляційним чинником стало зростання вартості імпорту попри те, що
офіційний курс гривні до долара залишався фіксованим від початку війни. Очікується, що
інфляційний тиск залишатиметься високим у наступні 12-18 місяців, а споживча інфляція
може сягнути діапазону 25-30% восени. Попри війну банківська система залишається
стабільною і прогнозує, що інфляція становитиме 20% [6].
Отже, війна в Україні – це велике лихо, катастрофа. Однак з іншого боку війна
відкриває вікно можливостей, які дають змогу долучити до відновлення країни світових
лідерів різних галузей. Для розвитку як держави в цілому, так і економіки потрібно буде
продовжити реформи, розпочаті до війни і узгодити своє законодавство з європейським. Для
прикладу: запровадити європейську систему сертифікації, розвивати економіку на
принципах дерегуляції та лібералізації; здійснити перехід від експорту сировини до її
переробки в тих галузях, які дають найбільшу експортну виручку; розвивати вітчизняний
військово-промисловий комплекс тощо. Зазначене дасть змогу досягти успіхів.
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НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО
КОНТЕКСТУ ТА ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАТЕРНІВ
ДІЙ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В сучасних динамічних умовах, наповнених великою кількістю ризиків для ведення
бізнесу, успішний розвиток будь-якого підприємства стає можливим лише на основі збору,
обробки, аналізу та належної оцінки великих масивів динамічної інформації як про саме
підприємство та його безпосереднє галузево-ринкове бізнес-середовище, так і про
макросередовище (політичне, економічне, соціальне, інституційне, технологічне тощо) із
застосуванням із застосуванням для цього відповідних технологій та систем обґрунтування
господарських та управлінських рішень. Мова йде про створення і, в подальшому, дотримання
підприємствами адекватних бізнес-моделей та стратегічних “патернів” здійснення виходу на
цільові ринки та провадження там ефективної та результативної діяльності.
При цьому стратегічний “патерн” розвитку та діяльності вітчизняних підприємств сьогодні
має охоплювати ключові питання їх функціонування та розвитку, і відтак визначати логіку їх
поведінки щодо цих аспектів діяльності. Загалом цей стратегічний “патерн” (як набір правил,
установок, яких потрібно дотримуватися) має визначати логіку поведінки щодо таких аспектів:
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а) вибору конкурентних способів діяльності підприємства на цільових ринках;
б) формування зв’язків підприємства та його адаптації до середовища ведення бізнесу
з позицій забезпечення конкурентоздатності;
в) формування з позицій забезпечення конкурентоспроможності адекватних до цього
середовища ведення бізнесу (як макро-, так і безпосереднього галузево-ринкового)
внутрішньої структури і бізнес-процесів на самому підприємстві.
Для його формування та змістовного наповнення сьогодні доцільно і можливо
застосовувати такі сучасні технології обгрунтування прийняття рішень, що покладені в основу ідеї
штучних нейронних мереж (“Artificial neural networks” ‒ “ANN”), як “Big data” та “Data Mining”.
Вироблення із допомогою цих технологій адекватних стратегій розвитку та
функціонування підприємства, які представлятимуть собою альтернативі сценарії
адекватного реагування на можливі та очікувані зміни в зовнішньому середовищі, а також
на ризики від цих змін для підприємства та адаптування до них, і, в подальшому, дотримання
підприємством цих “патернів”, вказуватиме підприємству на способи здійснення виходу на
доцільні (з позицій визначених для нього можливих оптимальних грошових потоків від
інвестованих ресурсів при мінімальних ризиках) цільові ринки та провадження там
конкурентної, а відтак і результативної та ефективної діяльності.
В основу такого підходу до формування адаптивних альтернативних патернів
стратегічної поведінки нами пропонується модель системи обґрунтування стратегічних
рішень на основі використання “ANN”, принципів глибинного аналізу даних (“Deep
Learning”) або “Data Mining” і відповідних дискретних алгоритмів, методик та критеріїв
відбору факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, класифікованих як
можливості та загрози, переваги і недоліки, проведення їх оцінки і аналізу за різноманітними
показниками-ідентифікаторами, та формулювання стратегічних альтернатив поведінки
підприємства щодо їх конкретних парних комбінацій з ефектом синергії, передбачених
загальним алгоритмом SWOT-методу.
Своєю чергою в основу алгоритму застосування “Data Mining” та “ANN” для
проведення стратегічного аналізу й генерації патернів стратегічних альтернатив поведінки
підприємств в динамічному бізнес-середовищі можуть бути покладені принципи методик
проведення SWOТ-аналізу та оцінки різноманітних ризиків (невизначених подій або умов,
які в разі виникнення матимуть негативний вплив на бізнес і можуть призвести до втрат), які
існують і можуть виникнути в зовнішньому середовищі для підприємства) [1; 2].
В цьому контексті також відзначимо, що як відомо, в економіці немає нічого
однозначного і безальтернативного, а навпаки, існують різноманітні варіанти розвитку
подій і процесів та різноманітні сценарії вирішення проблем функціонування та розвитку
підприємства в динамічному середовищі.
Так само і стратегічний менеджмент підприємства завжди пропонує різноманітні шляхи
вирішення проблем розвитку підприємства та забезпечення його конкурентоспроможності, які
знаходять своє втілення в так званих альтернативних стратегічних “патернах” чи стратегічних
альтернативах (СА), серед яких відбувається вибір підприємством адекватної з точки зору
мінімізації ризиків стратегії як оптимального “патерна” стратегічної поведінки, тобто його
стратегічний вибір.
При цьому обрана стратегія, інтерпретована як процес та інструмент адаптації
підприємства до умов та ризиків зовнішнього середовища, сама передбачає окреслення
альтернативних дій щодо досягнення довгострокових цілей розвитку цього підприємства.
Отже стратегічний вибір – це вибір стратегічних рішень (а відтак і дій) щодо
ключових аспектів діяльності та розвитку підприємства в майбутньому з поміж певної
кількості дискретних можливих альтернатив. Таким чином він передбачає альтернативність
предмету вибору – стратегій.
Зазначимо, що патерни стратегіних альтернатив (СА) нами розглядаються з позицй
оцінки ризиків як [3]:
– заздалегідь прогнозовані, кількісно визначені варіанти розвитку подій та розроблені
40

для кожного з цих варіантів системи заходів, які має запровадити (яких має дотримуватися)
підприємство для досягнення своїх цілей щодо забезпечення прибутковості;
– набір різних варіантів стратегії, які дають змогу підприємству досягти своєї мети в
бізнесі в межах обраного напряму й обмежень щодо використання ресурсів та існуючих
ризиків [3];
– альтернативні варіанти реалізації виявлених можливостей підприємства при досягненні
цілей з урахуванням можливих ризиків;
– можливі шляхи досягнення цілей при реалізації виявлених можливостей з
урахуванням ризиків;
– різні погляди на підприємство з позицій реалізації виявлених можливостей та
ризиків.
Відповідно альтернативність в стратегічному виборі – це ознака наявності
декількох дискретних варіантів стратегічних рішень та дій щодо ключових аспектів
функціонування та розвитку підприємства, які (варіанти рішень та дій) залежать від його
стратегічної позиції в стратегічному просторі. Тобто кожне альтернативне рішення (дія)
відповідає певній стратегічній позиції підприємства. Причому в межах цих альтернативних
дій (рішень) передбачені, існують власні альтернативи їх забезпечення, реалізації.
Отже альтернативність в стратегічному виборі − це наявність альтернативних
варіантів вирішення стратегічної проблеми підприємства (наприклад, проблем розвитку,
позиціонування, диверсифікації, забезпечення конкурентоспроможності тощо), які
відповідають різним стратегічним позиціям підприємства в стратегічному просторі та різним
рівням ризиків інвестування коштів і серед яких здійснюється вибір варіанту стратегічних
рішень та відповідних їм дій залежно від цих позицій підприємства та ризиків інвестування.
Альтернативність у виборі напрямків діяльності, бізнес-моделей. Способів ведення
бізнесу та забезпечення конкурентоспроможності, у виборі напрямків та вирішенні проблем
розвитку підприємства і його бізнесу, способів мінімізації ризиків інвестування є однією з
основних рис сучасного стратегічного менеджменту взагалі і стратегії, як його основного
інструменту, зокрема.
А метою процесу формування конкретної стратегії є, власне, вибір “патерна”
стратегічної альтернативи (СА), який забезпечить підвищення ефективності діяльності та
прибутковість певного підприємства в динамічних умовах в довгостроковій перспективі. І
менеджменту підприємства в цьому виборі власне і повинні допомагати згадувані нами
сучасні інформаційні технології: “Big data”, “ANN”, “Data Mining”, “Deep Learning”, ‒ про
які детальніше йтиме мова у наших подальших публікаціях.
І на завершення зазначимо, що адаптація бізнесу підприємства до змінних умов
динамічного зовнішнього середовища процес достатньо складний і врешті-решт зводиться до
вибору однієї або декількох стратегічних альтернатив з певної їх дискретної множини для
кожного рівня стратегічного набору підприємства: корпоративного, бізнесу, функціонального та
операційного. І кожна з альтернативних субстратегій, виходячи з прогнозу розвитку
зовнішнього оточення та оцінки ризиків в ньому для підприємства, повинна представляти
конкретну програму розвитку підприємства, яка надається до реалізації за прийнятних рівнів
ризиків і є зорієнтована на досягнення мети – прибуткової діяльності підприємства.
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ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В РЕГІОНІ
Модернізаційний і динамічний розвиток національної економіки передбачає
вдосконалення та розширення сфери послуг, найважливішу роль якої грає галузь роздрібної
торгівлі. У сучасних умовах ефективне та стійке функціонування роздрібних торгових мереж
неможливе без використання методології управління підприємством, заснованої на
маркетинговому підході, запровадження нових діагностичних інструментів та методів
управління мережевим розвитком. Ефективність діяльності роздрібних торгових мереж
значною мірою визначається розвитком інфраструктури у регіонах.
Використання інструментів діагностики розвитку інфраструктури торгівлі у процесі
управління мережевим розвитком роздрібних підприємств передбачає інтеграцію моделей та
методів регіонального маркетингу, маркетингу взаємодії із суб’єктами інфраструктурного
забезпечення та маркетингу інфраструктури. Переваги даного синтетичного підходу для
торгових організацій у тому, що він дозволяє виявляти ступінь впливу інфраструктурних
об’єктів на мережевий розвиток, найбільш ефективно формувати взаємодію із суб’єктами
інфраструктурного забезпечення та підвищити ступінь адаптації мережевого розвитку на основі
обліку регіональних та територіальних особливостей інфраструктурного забезпечення.
Сукупний науковий потенціал розробок, що сформувався у вітчизняній та зарубіжній
науковій літературі, забезпечив високий теоретико-методологічний рівень дослідження
діяльності роздрібних торгових мереж. Проте, незважаючи на розробленість проблеми, існує
потреба у доповненні та поглибленні науково-методичних підходів щодо вивчення вектора
мережевого розвитку роздрібного торгового підприємства з урахуванням виділення
інфраструктурної складової у процесах адаптації торговельної мережі до регіональних та
територіальних особливостей. На сучасному етапі не знайшли повного обґрунтування та
вимагають докладного вивчення умови та параметри інфраструктурного розвитку, що
впливають на діяльність роздрібної торгової мережі, а також розробка методики, що
дозволяє оцінити ефективність взаємодії із суб’єктами інфраструктури.
Відзначаючи внесок дослідників у розкриття окремих питань брендінгу, не можна не
відзначити, що досі не сформовано єдине та системне уявлення про роль та характер впливу
інфраструктурного забезпечення процесів розвитку споживчого ринку.
Існуючі на сучасному етапі економічного розвитку держави структурні диспропорції
у розвитку торговельних мереж та підприємств торгової інфраструктури регіонів України,
фрагментарність та низька ефективність процесів адаптації учасників споживчого сектора до
прояву кризових факторів загалом негативно позначаються на результативності соціальноекономічних перетворень, що проводяться в країні в цілому та регіонах.
В основі виділення зазначених концептуальних напрямів лежать такі принципи
розвитку роздрібної торгівлі у регіоні: відповідність попиту на конкретні товари споживчим
перевагам населення регіону; відповідність купівельних активів споживчим пріоритетам на
джерела фінансування та доходів населення; відповідність індексів фізичного зростання
виробництва темпам зростання населення та змін його структури; пріоритетна роль
маркетингу щодо споживчих переваг в отриманні об’єктивної інформації; відповідність
торгової площі та кількості торгових підприємств потребам у них; рівномірне розміщення
торгових підприємств біля регіону; оптимальне співвідношення в асортименті товарів
місцевих, регіональних та національних виробників; дотримання принципу балансу вкладу
асортименту мережі до асортименту регіону.
На нашу думку, базовими концепціями вивчення процесів інфраструктурного
розвитку роздрібної торгівлі можуть стати маркетингова, територіальна та концепція
інфраструктурного забезпечення [1].
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Це дозволить з одного боку суттєво розвинути положення теорії маркетингу в частині
виділення об’єктів інфраструктури як нового та слабо вивченого напряму дослідження та, з
іншого боку, у практичному аспекті вирішити проблему територіального та просторового
розвитку роздрібних мереж з урахуванням особливостей регіонів та споживчих переваг.
Може виникнути питання – чому базовою концепцією вивчення інфраструктурного вектора
роздрібної торгівлі є саме маркетингова. Відповідь на це питання ми сформулюємо так –
маркетинг як філософія управління відповідає за розвиток і не обмежується рамками
підприємницьких структур, а скоріше навпаки орієнтує останніх на постійну взаємодію із
зовнішнім середовищем [2]. Саме тому проблеми розвитку споживчого сектора та шляхи
вирішення лежать у площині перетину регіонального та інфраструктурного маркетингу, а
роздрібна торгівля виступає майданчиком для апробації методів та моделей управління
складними об’єктами (до яких безсумнівно відносять роздрібні мережі та інші мережеві
форми розвитку бізнесу) з урахуванням інфраструктурних параметрів та обмежень.
Створення інфраструктурного комплексу торгівлі сприяє розвитку міжрегіональних
зв’язків, оптимізації витрат обігу та товарної політики; є сучасною парадигмою розвитку.
Міждисциплінарна природа маркетингового управління інфраструктурного розвитку
у роздрібній торгівлі інтегрує безліч функціональних аспектів маркетингу, менеджменту,
стратегічного управління, інтегративного маркетингу/менеджменту, організаційної культури
та організаційної поведінки. Однак при цьому не виключає потреби розробки комплексу
діагностичних процедур, спрямованих на виділення умов та факторів оцінки перспективності
просторового розміщення торгових точок з урахуванням рівня доходів населення та
динаміки конкуренції.
Резюмуючи тенденції розвитку роздрібних мереж можна зробити такі висновки: нестача
торгових площ робить найбільш привабливими інвестиції у торговельну нерухомість; у регіонах
відбувається формування торгового бренду ритейл-компаній, в рамках якого йде капіталізація
довірчих взаємин між мережевою структурою та споживачем; для просування та реалізації
товарів мережеві компанії розробляють комунікаційні програми залучення клієнтів, що
базуються на констатації реальності того, що сучасне перенасичення інформаційного поля
масовими рекламними та PR акціями негативно впливає на поведінку споживачів.
Ефективність функціонування торгових організацій значною мірою залежить від рівня
розвитку, використання та розміщення інфраструктурних елементів торгівлі у регіонах.
Виходячи з цього, трансформація існуючих торгових елементів сфери обігу в містах має
базуватися на маркетингових концепціях, які адекватно відображають рівень досягнутого
потенціалу розвитку багаторівневих торгових мереж, їх інфраструктури в різних містах.
Результативність діяльності торгових мереж у місцях локалізації і концентрації
населення можна поліпшити з урахуванням докладання потенціалу маркетингу до процесу
еволюційної трансформації просторово-територіальної зміни торгівлі, з динамічно змінюваних
умов розвитку споживчого ринку України і довкілля загалом.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИРОДУ ВОЛОНТЕРСТВА: ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР
Останнє десятиліття стало свідком сплеску волонтерської діяльності в Україні, що
породило оптимістичну віру в потенціал громадянського суспільства у заповненні ніш, у
яких зазнали невдач як держава, так і ринок. Хоча це викликало зростаючий академічний
інтерес до третього сектору, з поширенням досліджень з погляду політичної науки,
соціології та соціальної політики, економічний інтерес був досить слабким. Економічним
теоріям, які можуть збагатити розуміння волонтерської поведінки, або не приділяли
належної уваги, або вони не були чітко визначені. Крім того, значний внесок добровольчої
праці залишається непоміченим з економічного погляду, оскільки статистика національного
доходу та робочої сили призначена для збору інформації насамперед про винагороджувану
економічну діяльність. Економісти схильні відносити виробництво економічних благ або до
приватного, орієнтованого на отримання прибутку сектору, або до державного сектору,
значною мірою ігноруючи економічний потенціал волонтерства. Це “невігластво”
виявляється у тому, що дослідження волонтерського сектора з погляду соціології та
політології є досить численними, а відповідні теорії з економічного погляду не можуть бути
чітко ідентифіковані або недостатньо вивчені [1, c. 681]. Відсутність економічної
зацікавленості також призводить до того, що потенціал, що приписується цьому сектору
(наприклад, його допоміжна роль у сфері державних послуг, його інноваційний потенціал та
здатність покращувати якість життя), не був чи не може бути економічно вивчений та
оцінений. Ця прогалина з економіки третього сектора також негативно позначається на
економічних знаннях про волонтерство [2, c. 5]. У цій статті ми заглибимося в економічну
літературу, щоб визначити відповідні теорії, які можна застосувати для збагачення розуміння
економіки волонтерства. Зокрема, у ній представлено макроекономічний вимір основних
економічних теорій, що пояснюють появу та швидке зростання волонтерського сектору.
За останні два десятиліття XXI століття відбулися кардинальні зміни у розподілі
функцій між державою та приватним сектором у сфері виробництва благ. Яскравим
прикладом цього є випадок надання суспільних благ. У той час як у реальному світі
відбулися величезні зміни в акцентах на надання суспільних благ, з більш активною участю
третього сектору, наукове розуміння все ще сильно відстає від практичної ініціативи в цій
галузі [3, c. 86]. Традиційний економічний аналіз, зосереджений на ролі приватного
(орієнтованого на отримання прибутку) бізнесу, що водночас враховує постійно зростаючу
роль уряду в економічних подіях, як і раніше, приділяє недостатню увагу приватному,
некомерційному сектору – прогалина, через яку аналіз різко спотворюється. У літературі з
державного сектору передбачається, що приватні постачальники, які прагнуть прибутку, є
незадовільними засобами надання суспільних благ, тому вони залишаються винятковою
прерогативою уряду [4, c. 16]. Насправді приватний некомерційний сектор, що швидко
розвивається, часто мотивований щирим бажанням допомогти одержувачам суспільного
блага (часто дуже бідним), все більше доповнює, а в деяких випадках і витісняє традиційну
роль держави. Аргументи громадянського суспільства на користь особливої ролі
волонтерських організацій у забезпеченні суспільних благ є центральними у сучасному
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мисленні про розвиток та підкреслюють відносний внесок у розвиток усіх трьох соціальних
структур – держави, ринків та громадських організацій.
Основні теорії, що пояснюють швидку появу (як за масштабом, так і за важливістю)
волонтерських дій та організацій третього сектора, це:
– Теорія попиту. Ця домінуюча у літературі теорія пов’язує існування волонтерських
організацій із постійним попитом на суспільні блага, який може бути задоволений ні ринком,
ні державою. Таким чином, акценти на розширенні ролі волонтерських організацій у наданні
послуг розвиваються через провали держави і ринку. Провали ринку в комерційних
організаціях, орієнтованих на отримання прибутку, можуть виникнути у разі надання будьяких послуг уразливим групам населення, які не мають коштів на оплату послуг, або у разі
надання у віддалені райони, де вартість надання висока і, таким чином, погано
обслуговується ринком. Крім того, через відсутність конкурентного тиску державні
організації також виявилися неефективними, пропонуючи послуги низької якості та не
реагуючи на потреби клієнтів. Коли держава та ринок не в змозі забезпечити адекватне
охоплення, можуть з’явитися волонтерські організації, щоб заповнити таку необхідну
прогалину [5, c. 19]. Спираючись на цю теорію, вчені припускають, що чим різноманітніше
суспільство, тим різноманітніший попит на суспільні блага і, отже, більший розмір
некомерційного сектора. Найпереконливіший приклад на підтримку цієї теорії є випадком
Індії, де виникло безліч волонтерських організацій для задоволення незадоволених потреб,
ймовірно, найрізноманітнішого суспільства у світі.
– Теорія пропозиції. Альтернативне пояснення виникнення волонтерських дій
відводить головну роль підприємцям, які прагнуть задовольнити незадоволений попит на
суспільні блага. Однак мотивація для зростання таких агентів може бути не повністю
альтруїстичною, оскільки вони можуть сподіватися, явно або неявно, виконувати також
побічну інструментальну функцію. Наприклад, релігійні організації, намагаючись
“спокусити” знедолених, надають нужденним мінімальну освіту, базову охорону здоров’я та
задовольняючи основні життєві потреби, цим можуть демонструвати один із способів
завоювати прихильників своєї релігії [6, c. 224]. Ще одним важливим постачальником є
зовнішні організації з надання допомоги та розвитку, яким часто доводиться створювати
партнерські агенції в країнах, що розвиваються, насамперед через незадовільні здібності
центрального уряду домагатися таких цілей розвитку.
– Теорія партнерства. Теорія партнерства чи добровільного провалу виступає проти
конкурентних та конфліктних відносин між державою та волонтерським сектором, як стверджує
теорія провалу ринку. Волонтерський сектор не розглядається як альтернатива державному
наданню суспільних благ, але пропонує сильне теоретичне обґрунтування для держави та
третього сектора для паралельного зростання та у тісній співпраці один з одним. Обидва сектори
не тільки є реакцією на ті самі соціальні виклики, а й можуть доповнювати один одного,
надаючи унікальний атрибут, якого немає в іншого [7, c. 239]. Наприклад, ці два сектори можуть
зростати пліч-о-пліч, використовуючи здатність держави генерувати ресурси у поєднанні зі
здатністю волонтерських організацій реагувати на нагальні потреби. Ця теорія, відома як теорія
державно-приватного партнерства, останнім часом здобула велику довіру, оскільки уряди все
більше визнають внесок, який роблять організації третього сектора, і об’єднуються, щоб стати
партнерами у просуванні соціальних цілей та цілей розвитку.
– Теорія провалу держави. Цей підхід випливає з переконання, що зростання
волонтерських організацій глибоко вкорінене у соціальній, економічній та політичній
динаміці суспільства, і, отже, його швидке розширення не може бути пояснено будь-яким
одним фактором (незадоволеним попитом чи пропозицією відданих своїй справі
підприємців). Виникнення таких організацій може бути пов’язане з ширшою структурою
класів та соціальних груп у суспільстві [8, c. 19-20]. Наприклад, активні волонтерські
організації з більшою ймовірністю виникнуть, коли сила середнього класу може ефективно
кинути виклик традиційній еліті [9, c. 184]. Отже, недостатнє забезпечення державою
соціальних послуг може призвести до появи успішних волонтерських організацій, якщо
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традиційні еліти заважають зростанню обох секторів.
З цих чотирьох альтернативних точок зору видно, що волонтери, що становлять ядро
некомерційних і неурядових організацій, безсумнівно, роблять важливий внесок у життя
суспільства. Однак, оскільки волонтерська робота часто виконується без будь-якої грошової
винагороди (навіть незважаючи на те, що волонтери часто мають високі навички та
альтернативні витрати часу) [10, c. 165], стандартна теорія пропозиції праці пояснює лише
незначну частину такої волонтерської поведінки. З іншого боку, відносно недавня готовність
економістів поставити під сумнів базові передумови їх наукової дисципліни сприяла
готовності та зусиллям прийняти деякі неекономічні види діяльності (такі як безкорислива
людська поведінка чи масові політичні дії) та установи (такі як благодійні організації та
фонди, церкви, клуби, політичні) партії) у межах економіки.
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ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ДОХОДАМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Однією з необхідних умов ефективної роботи торговельного підприємства в ринкових
умовах є орієнтація на постійне збільшення доходу від операційної (господарської) діяльності.
Формування максимального доходу підприємства за окремий період в сумі, що
покриває його поточні (операційні) витрати, забезпечує сплату податків та отримання
прибутку, є умовою розширеного відтворення такого торговельного підприємства.
Проблематика доходів досліджується вже декілька століть, зокрема, їй присвячені
праці В. Петті, А. Сміта, Ж. Б. Сея. Окремі питання управління доходами торговельних
підприємств розглядаються в працях І. Анософфа, Х. Віссема, С. Гошала, Дж. Б. Куінна, та
інших. Найбільш послідовно проблеми управління доходами торговельних підприємств
висвітлені в працях українських вчених І. О. Бланка, Л. О. Лігоненко та Н. М. Ушакової.
При цьому, слід зазначити, що деякі питання управління доходами торговельного
підприємства ще не достатньо досліджені у вітчизняній економічній літературі. Не завжди є
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можливість використати й зарубіжний досвід, оскільки існують окремі принципові
відмінності як в трактуванні самого терміну “дохід”, так і в підходах до його управління.
У широкому значенні більшість учених та економістів-практиків розглядають дохід як
виручку (суму коштів), отриману торговельним підприємством від ведення господарської
(операційної) діяльності. При цьому, на думку економістів Г. Вознюка та А. Загороднюка
дохід – це різниця між виторгом від реалізації товарів та витратами підприємства. При цьому
до витрат указані економісти відносять як безпосередні витрати на придбання товарів, так і
відрахування на соціальні заходи, а також суму амортизаційних нарахувань. Таким чином, на
їх думку, дохід відрізняється від прибутку на суму витрат на зарплату персоналу [2, с. 363].
В. Сідун та Ю. Пономаренко вважають доходом виручку від реалізації товарів (робіт,
послуг) без урахування податку на додану вартість й акцизного збору [6, с. 382].
На нашу ж думку, визначення доходу торговельного підприємства слід розглядати,
перш за все, виходячи з визначення, наведеного в національному положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку 15 “Дохід”. Так, згідно його п. 5 дохід визнається в момент
збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу
(за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що
оцінка доходу може бути достовірно визначена[1]. Таким чином, вважаємо, що доходом
підприємства слід вважати суму виручки від реалізації товарів (робіт, послуг), інших
матеріальних цінностей та нематеріальних активів.
Виходячи з суті поняття “дохід”, надалі слід обирати відповідну стратегію управління
доходами торговельного підприємства. Основою управління доходами є розроблення
стратегії їх розвитку. Це поняття можна сформулювати наступним чином: “Стратегія
розвитку доходів становить генеральний план торговельного підприємства, що визначає
пріоритетні напрямки їх формування і розподілу у визначеному стратегічному періоді та
способи забезпечення найбільш ефективного досягнення поставлених цілей”. Основою
стратегічного управління доходами торговельного підприємства є розроблення стратегії їх
розвитку, що її пропонується послідовно здійснювати за такими етапами:
1) ретроспективний аналіз доходів;
2) аналіз зовнішнього й внутрішнього середовищ формування доходів;
3) визначення системи стратегічних цілей розвитку доходів;
4) вибір стратегій їх розвитку;
5) оцінка обраних стратегій;
6) вибір інструментів реалізації обраних стратегій розвитку доходів.
Основою стратегії управління доходами торговельного підприємства є попередні
аналітичні дослідження формування доходів, визначення основних тенденцій та
закономірностей, виявлення та кількісної оцінки факторів, що зумовлюють обсяг та рівень
доходів. Основою для таких аналітичних досліджень є, насамперед, наступні матеріали
бухгалтерської звітності: Ф № 1 “Баланс”, Ф № 2 “Звіт про фінансові результати”, оборотні
(оборотно-сальдові) відомості по рахунках, на яких ведеться аналітичний облік отриманих
доходів, матеріали оперативного та управлінського обліку, що пов’язані з цінами закупівлі та
продажу товарів, договори оренди торговельних приміщень та обладнання, програми
реальних та фінансових інвестицій, тощо.
Основу стратегічного аналізу становить визначення факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища, що чинять найбільший вплив на формування доходів торговельного підприємства. У
ході дослідження таких факторів доцільно провести їх групування за певними критеріями. Так,
фактори зовнішнього середовища доцільно розподілити на наступні групи:
1) загальноекономічні;
2) соціальні;
3) ринкові;
4) інші зовнішні фактори.
Фактори внутрішнього середовища пропонуємо поділити на наступні:
1) фактори загального характеру, що визначають специфіку діяльності підприємства;
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2) фактори, що характеризують господарський потенціал підприємства;
3) фактори, що характеризують фінансовий стан підприємства;
4) фактори, що характеризують персонал підприємства.
У межах кожної групи доцільно визначати основні чинники, що здійснюють
найбільший вплив на формування доходів торговельного підприємства.
Надалі вибір оптимальної стратегії розвитку доходів повинен базуватися на
попередній розробці певних стратегічних альтернатив, що дають змогу досягти визначених
цілей з урахуванням обмежень, що визначаються зовнішніми та внутрішніми факторами. Для
цього слід типізувати стратегії за їх рівнями, характером впливу на розвиток підприємства,
етапами стратегічного періоду тощо. Систематизація основних цілей стратегічного розвитку
торговельного підприємства, визначення пріоритетності економічних цілей, дає змогу
трактувати основну мету управління доходами як забезпечення необхідного їх обсягу на
кожному етапі формування. При цьому, під необхідним розуміється такий їх обсяг, що дає
змогу проводити поточні розрахунки (платежі) підприємства, зберігаючи стабільний рівень
платоспроможності, і, в остаточному підсумку, отримати чистий прибуток в сумі, що
забезпечує досягнення основної мети господарської діяльності торговельного підприємства.
Оптимізація доходів торговельних підприємств передбачає ефективне використання
основного інструменту управління ними, а саме планування. З урахуванням специфіки
торговельної галузі план доходів торговельного підприємства слід формувати за такою
системою основних показників:
1) сума валового доходу підприємства загалом, зокрема:
– сума комерційного доходу;
– сума інших операційних доходів;
– сума доходів від інвестиційної діяльності;
– сума доходів від фінансової діяльності;
2) сума чистого доходу підприємства;
3) сума маржинального доходу підприємства.
Планування доходів торговельного підприємства доцільно проводити з використанням
наступних методів:
1) метод прямого розрахунку;
2) економіко-статистичний метод;
3) метод розрахунку на основі середнього рівня націнки;
4) метод техніко-економічних розрахунків;
5) нормативний метод;
6) метод розрахунку на основі цільового прибутку;
7) економіко-математичний метод.
Таким чином, дохід є основним об’ємним показником, що свідчить про ефективність
господарської діяльності торговельного підприємства за окремий період. Оскільки основною
метою діяльності торговельного підприємства є отримання прибутку, то в сучасних умовах
однієї з найважливіших перед умов досягнення кожним торговельним підприємством
основної мети є не тільки правильне визначення абсолютної суми доходу, але глибокий
аналіз і, що важливіше, правильне планування доходів на майбутні періоди.
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ІНСТРУМЕНТИ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
На сьогодні при прийнятті будь-яких рішень у бізнесі зменшується роль інтуїції та
зростає важливість бізнес-аналітики, ефективне функціонування якої сприяє реалізації
стратегії підприємства. Це зумовлює пошук ефективних форм взаємодії бізнес-стратегії та
бізнес аналітики на підприємствах, що дає можливість використовувати дані для успішного
розвитку, трансформувати їх у корисну інформацію, формувати нові знання про особливості
бізнес-процесів і бізнес-середовища на основі інформаційних технологій.
Сучасний інструментарій бізнес-аналітики достатньо різноманітний та гнучкий, а
його вибір визначається стратегією компанії, відповідно до якої змінюється використання
менеджментом підприємства даних, які вони отримують від аналітиків.
На нашу думку, дедалі частіше впровадження систем бізнес-аналітики на підприємстві
стає вирішальним фактором його існування на ринку, а для підприємств, орієнтованих на
клієнтів, вони є просто необхідними.
Окрім того, більшість авторів [3] обґрунтовують необхідність перетворення аналітики
у конкуренту перевагу підприємства та стверджують, що на сьогодні в якості основи для
конкуренції залишаються: ефективне здійснення бізнес-процесів, здатність отримувати від
них максимальну корисність та прийняття розумних рішень, що можливо лише на основі
професійного використання бізнес-аналітики.
Ми вважаємо, що бізнес-аналітика в тому вигляді, в якому вона існує зараз в Україні,
більше не може задовольняти запити бізнесу через зростання великої кількості даних (Big
Data), які вже не можуть бути оброблені без автоматизації.
Першими з цією проблемою зіткнулися компанії, які через специфіку своєї діяльності
генерують велику кількість даних (банки, рітейл, FMCG, логістика, IT, страхові компанії). До
цього списку можна віднести і компанії, які зібрали величезну кількість інформації за час своєї
багаторічної присутності на ринку (будівництво, агробізнес, фармацевтична галузь). Зібрана
інформація зазвичай зберігається в різних джерелах і важко піддається аналізу та обробці
звичними засобами, такими як 1С, Excel і Google Docs. [1].
У той же час, ця неструктурована та необроблена інформація (так звані “сирі дані”) є
найбільшою цінністю компанії. Продумана та грамотна обробка таких даних веде до
переходу бізнесу на якісно новий рівень, у рази підвищуючи прибуток за рахунок розуміння
та можливості управляти бізнес-процесами, що впливають на зростання продажів, кількість
відвантажень та замовлень, підвищення лояльності клієнтів, скорочення витрат на
операційну діяльність.
Завдяки розвитку сучасних технологій немає необхідності проводити оцінку,
ґрунтуючись на людській пам’яті та інтуїції. Сьогодні для збору даних, їх аналізу та подання
звітів у гарній візуальній формі існують засоби Business Intelligence (BI). Розуміння
необхідності інтеграції засобів BI з бізнес-процесами поступово зростає, оскільки його
застосування дає компаніям великі конкурентні переваги [2].
Microsoft Power BI – це комплексний інструмент, який перетворює розрізнені джерела
даних на узгоджені, візуально привабливі та інтерактивні засоби аналітики. Ваші дані
можуть бути у формі електронної таблиці Excel або набору хмарних та локальних сховищ
даних – Power BI спрощує підключення до цих джерел, розкриває та візуалізує
найважливіше, а також дозволяє ділитися результатом із будь-ким.
Таким чином, впровадження системи бізнес-аналітики повністю змінює концепцію
управління компанією: як правило, більшість бізнес-керівництв дає рекомендації щодо
вирішення кризових ситуацій, у той час як запровадження комплексної аналітичної
платформи Microsoft Power BI об’єднає, систематизує та впорядкує всю управлінську та
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аналітичну звітність компанії, дозволить автоматизувати аналіз та візуалізацію даних з
різних джерел (1С, внутрішні та зовнішні бази даних, Excel, Google Docs, будь-які інші
джерела), а значить, дозволить вести online-моніторинг змін даних та своєчасно (заздалегідь)
реагувати на негативні тенденції.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ
ОПЕРАЦІЙ У ЗАКЛАДАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
Розрахункові операції, що супроводжують діяльність більшості суб’єктів
господарювання, нині заступають у нову віху свого розвитку. Впровадження ряду законів та
нормативно-правових актів, з метою підвищення контролю у сфері розрахунків є одним із
першочергових завдань для покращення ситуації з детінізацією економіки України,
збільшення надходжень у бюджети та дієвим інструментом захисту справ споживачів.
Так, з 1 січня 2022 року більшість підприємців мають застосовувати реєстратори
розрахунковий операцій, тобто фіскалізувати свої продажі: не просто друкувати чеки для
себе та гостей, а відправляти їх до податкової. Не стали виключенням і заклади громадського
харчування.
До закладів громадського харчування слід віднести ресторани, готелі, кафе, закусочні,
нічні клуби, їдальні, кав’ярні, бістро, фуд-корти тощо.
Всі зазначені заклади, у формі підприємства та ФОП, які здійснюють розрахункові
операції (приймання від покупців грошових коштів) в готівковій та/або безготівковій формі
(із застосуванням електронних платіжних засобів таких як платіжні картки, або за
допомогою інтернет-еквайрингу, платіжних чеків, жетонів тощо), при продажу товарів
(наданні послуг) зобов’язані вести реєстр розрахунковий операцій, тобто застосовувати РРО
та ПРРО.
Виключення становлять ФОП-єдинники 1 групи (що здійснюють діяльність виключно
з роздрібного продажу товарів на ринках) та суб’єкти господарювання, що мають граничний
розмір річного обсягу розрахункових операцій 500 тис. грн. (продаж страв та безалкогольних
напоїв у буфетах і їдальнях ВНЗ, харчування на територіях військових частин, у селах та
СМТ зі статусом гірських) та без обмеження – щодо продажу булочних, кондитерських
виробів, безалкогольних напоїв у театральних та спортивних закладах [1].
Крім того, не відносяться до розрахункових операцій та не потребують застосування
РРО/ПРРО розрахунки за товари (послуги) через:
- установу банку (безготівково, шляхом перерахування із розрахункового рахунку на
розрахунковий рахунок);
- безпосереднє внесення готівки через касу банку з подальшим зарахуванням на
розрахунковий рахунок;
- платіжний термінал та/або ПТКС, який належить банку [2].
В інших випадках, застосування РРО/ПРРО є обов’язковим.
Тобто, якщо клієнт за отриманні послуги розраховується по чеку з використанням
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LiqPay, Portmone, WayForPay, iPay, Monobank, Приват24 та Ощадбанк 24/7 – цей розрахунок
не вважається безготівковим, а значить застосування РРО є обов’язковим.
За проведення операції на неповну суму або без використання фіскального режиму, а
також за невідповідність залишку коштів на РРО та невидачу чеку, зокрема електронного ‒
штраф: 100% від суми операції за перше порушення, але мінімум 850 грн. та 150% від суми
операції, але мінімум 1700 грн. за друге й наступні порушення.
Наразі, вимог щодо кількості РРО/ПРРО необхідних для одного суб’єкта
господарювання, який займається різними видами діяльності за однією адресою та на одному
місці немає. Тобто, якщо ресторан знаходиться у приміщені готелю, вони цілком можуть
здійснювати розрахункові операції через один РРО/ПРРО.
Залишається тільки обрати реєстратори розрахункових операцій ‒ РРО.
Зараз на ринку працюють два типи реєстраторів: класичні “залізні” РРО –
портативний касовий апарат та їх програмні аналоги.
Фізичні РРО працюють на ринку з 90-х і поділяються на:
- касові апарати – кнопкові, по суті, функція калькулятора;
- фіскальні реєстратори – зовні схожі на принтери. Вони не можуть працювати
самостійно, а підключаються до системи автоматизації.
Програмне РРО – це звичайна програма, яка працює з телефону або планшета і
автоматично надсилає дані до податкової хмари.
Порівняно з традиційними касовими апаратами, хмарні РРО – максимально зручна і
функціональна альтернатива оскільки повністю покриває потреби бізнесу у реєстрації
електронних чеків у готівковій безготівковій чи змішаних формах оплат, дозволяє надсилати
е-чеки покупцеві, автоматично формувати звіти до ДПС, реєструвати касирів та сам
програмний РРО. Крім того, такі програми можна завантажити і встановити на смартфон,
планшет або ноутбук, тобто не треба купувати й оновлювати дороге касове обладнання і
платити за його обслуговування.
Із впровадженням законодавством вимоги щодо обов’язкового використання РРО
з’явилося ряд платних сервісів, серед яких найбільш популярними серед закладів харчування
є: Checkbox. Poster, SM POS “Приватбанк”, СОТА КАСА тощо.
Як хмарні, так і старі фіскальні реєстратори можуть працювати в режимі офлайн:
хмарні – 36 годин і резерв із 2000 чеків на час відсутності мережі; для старих фіскальних
реєстраторів – 72 години й необмежену кількість чеків. Проте, впродовж одного місяця не
можна працювати при будь-якому форматі в офлайн-режимі понад 168 годин.
Зараз, на період воєнного стану ВРУ ухвалила Закон щодо пільг при веденні бізнесу в
Україні, що набрав чинності з 17.03.2022 р. та положення якого стосуються і РРО/ПРРО,
зокрема :
- на період дії воєнного стану, якщо немає зв’язку між ПРРО та фіскальним сервісом
податкової, то дозволяється проведення розрахункових операцій в режимі онлайн без
отримання в податкові діапазону фіскальних номерів;
- також на час війни положення закону щодо використання при роботі з ПРРО
фіскальних номерів не більше 168 годин протягом календарного місяця та положення щодо
роботи ПРРО в режимі онлайн не більше 36 годин – не діють [3].
Проте, дія закону не призупинена, а отже обов’язкове РРО та ПРРО не скасували. Так,
санкцій за порушення закону про РРО/ПРРО не застосовуються до припинення або
скасування воєнного стану, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових
операцій при продажу підакцизних товарів. Але, не забуваємо, що існує постійна система
соціального контролю або по-простому “доносів” покупцями, що встановили порушення. За
це законодавець вводить систему заохочення покупця “кешбек – компенсація за рахунок
штрафу”, за умови, що підсумкова сума чеку або покупки не менша як 850 грн. Водночас
сума такого кешбеку, не буде обкладатися податком на дохід.
Таким чином, тотальної фіскалізації все ж таки не уникнути. Головне,
господарюючому суб’єкту обрати такий реєстратор, який буде максимально
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функціональним, гнучким, що дозволить налаштувати програму згідно з усіма перевагами і
потребами компанії. На наш погляд, найпростіший спосіб відповідати всім законодавчим
вимогам – це використання ПРРО, оскільки має ряд переваг, зокрема низька ціна,
необмежений термін служби, підтримка оновлень, економія місця, економія паперу
(електронні чеки), онлайн робота. Тому, якщо хтось ще чекає відтермінування, не зволікайте,
реєструйте торгову точку, касу, ключі тощо. Вихід з тіні – запорука наповнення бюджету та
розвитку нашої держави.
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЦИФРОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОЧИХ МІСЦЬ
Україна ‒ європейський лідер у галузі інновацій та нових технологій. Останні 10 років
цифровізація стала ключовим драйвером зростання української економіки та добробуту
громадян. Розвиток цифрової економіки став можливим завдяки цілеспрямованій державній
політиці. На початку 2020-х років пріоритетом Кабінету міністрів та депутатів стала
структурна трансформація української економіки, де інновації та цифровізація стали
ключовими драйверами[1].
Нова реальність на ринку праці пов’язана з розробленням напрямів побудови
сучасного адаптивного та безпечного робочого середовища; забезпеченням віддаленої
роботи в будь-якому місці; переосмисленням організації роботи в новій реальності задля
розкриття потенціалу співробітників тощо. Все це можна реалізувати лише в межах
цифровізації як важливої складової частини сучасного світу [2].
На сьогоднішній день питання роботи онлайн вже не тренд, а вимога та необхідність.
Кожен працівник облаштовує своє робоче місце згідно вимогам сьогодення. Створення
цифрових робочих місць по суті є кроком у майбутнє. Мова йде про впровадження концепції
цифрових робочих місць.
Трансформації, пов’язані з переходом на цифрові технології, створюють нові підходи
та стилі діяльності, що своєю чергою ведуть до суттєвого перегляду усталеного в суспільстві
поняття “робоче місце”. У “цифровому” світі робочі місця перестають бути прив’язаними до
фізичних місць – вони стають “цифровими”, мобільними, тобто такими, що загалом не
потребують постійного перебування працівника на робочому місці. Найчастіше під
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цифровим робочим місцем розуміють віртуальний еквівалент фізичного робочого місця.
У концепції “цифрового” робочого місця можна виокремити такі суттєві аспекти:
– люди мають найвищий пріоритет – саме вплив на працівників є найважливішим
чинником цифрового робочого місця;
– технологічний рівень – досягнення в галузі технологій зумовлюють зміни в
цифровому робочому місці, саме тому технології є незмінно актуальним питанням;
– управління та структура – розроблення “цифрового” робочого місця, спрямоване на
випередження вимог сучасності, означає ставлення до нього як до єдиного цілого, у якому
органічно враховано аспекти технологій, процесів і працівників [3].
Цифрове робоче місце включає технології, які люди використовують з метою
виконання роботи на сучасному робочому місці. Ці технології варіюються від CRM-систем
та бізнес-додатків до електронної пошти, миттєвих повідомлень за допомогою чат-ботів, а
також корпоративних соціальних комунікацій та віртуальних зустрічей. Необхідно
зауважити, що імплементація цифрових технологій в організацію робочих місць дозволить
персоналу об’єднатися, спілкуватися та взаємодіяти, не перебуваючи віч-на-віч.
Великим компаніям особливо важливо організовувати та впроваджувати цифрові
робочі місця. При проектуванні та впровадженні у компанії цифрових робочих місць
необхідно визначити план розвитку цифрового робочого простору; планувати робоче
середовище цифрового робочого місця “без кордонів” та інвестувати у його розвиток;
проектувати такі робочі місця, зважаючи на вимоги інформаційної безпеки. Обсяг даних,
різноманітні інструменти та безліч різних за змістом процесів у багатьох підрозділах можуть
перевантажити робочий процес, порушити його організацію та знизити ефективність. На жаль,
деякі великі компанії не приділяють уваги правильному концепту та створенню єдиного
робочого місця, доки воно не стане критично важливим для ведення бізнесу. Ті ж, хто
впроваджують цифрові робочі місця заздалегідь, користуються значними перевагами, що
позначаються на ефективності та швидкості роботи в організації. А якщо враховувати, що
співробітники територіально знаходяться в різних місцях, особливо якщо це ІТ-галузь, то
ефект від запровадження цифрових робочих місць набагато вищий. Інвестуючи в зручну
взаємодію на всіх етапах проекту, бізнес надає співробітникам інтерактивну платформу, яка
покращує важливий баланс між роботою та життям. Завдяки єдиному інтерфейсу на всіх
використовуваних пристроях, чи то стаціонарне робоче місце, смартфон чи ноутбук,
прискорюються процеси і користувачі не витрачають час на пошуки потрібного інструменту
для виконання простого завдання.
Згідно з дослідженням “Правильні технології розкривають потенціал цифрового
робочого місця” (The Right Technologies Unlock the Potential of the Digital Workplace)
співробітники, які повною мірою працюють на цифрових робочих місцях, на 51 % частіше
задоволені роботою і на 43 % частіше позитивно оцінюють баланс між роботою та особистим
життям, ніж “аутсайдери” цифровізації, що мають обмежений доступ до технологій на робочому
місці. 60 % співробітників із кола “прихильників” також частіше заявляють про свій високий
рівень мотивації на роботі та 91 % із них позитивно відгукуються про стратегію своєї компанії.
За даними того ж дослідження “Правильні технології розкривають потенціал цифрового
робочого місця”, 65 % “прихильників” цифрового робочого простору повідомляють, що
використання цифрових технологій позитивно відобразилося на професійному зростанні, а серед
“аутсайдерів” таку думку висловили лише 31 % опитаних. 72 % “прихильників” підтвердили, що
завдяки цифровим робочим місцям їх здатність набувати нові професійні навички підвищилася,
а серед “аутсайдерів” таку думку висловили 58 % опитаних. 73 % “прихильників” повідомили
про позитивний вплив цифровізації на продуктивність праці. 70% заявили про поліпшення
взаємодії один з одним завдяки цифровим технологіям, а серед “аутсайдерів” таких – 55 % [4].
Для компанії цифрові робочі місця стимулюють розвиток інновацій та збільшення
продуктивності персоналу, допомагають у залученні та утриманні талановитих співробітників,
а також є важливим етапом цифрової трансформації бізнесу, створюють для нього суттєві
конкурентні переваги. Поряд із великою кількістю переваг для цифрових робочих місць
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забезпечення інформаційної безпеки є серйозним завданням для компаній, які вирішили йти в
ногу з часом у галузі цифрової трансформації.
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НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСПЕКТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Кожна країна використовує власну специфіку реалізації контрольно-наглядових
функцій держави, яка обумовлена існуючими інститутами, включаючи правові. Насьогодні
вже накопичено значний досвід удосконалення реалізації контрольно-наглядових функцій
держави, що дозволяє врахувати інтереси підприємницького співтовариства і знизити
адміністративне навантаження на нього [1].
За кордоном, в контексті державного контролю, застосовуються декілька понять:
регулювання (створення нормативно-правової бази), інспектування (перевірки) та
правозастосування (забезпечення дотримання законодавчих вимог).
Аналіз доступних інформаційних джерел, присвячених теорії регулювання, показує,
що малі та середні підприємницькі структури стикаються з обмеженою кількістю видів і
форм контролю і нагляду, оскільки регулювання і правозастосування підвищують витрати
роботи підприємництва, а значна частка адміністративного тягаря на малі і середні
підприємства формується в процесі інспектування (виїзних перевірок): це тимчасові витрати,
неформальні платежі, альтернативні витрати тощо [2, 3].
Безумовно саме інспектування (перевірки) є основним механізмом впливу на малі і
середні підприємства з метою забезпечення дотримання ними обов’язкових вимог
законодавства. Тому, незважаючи на обтяжливий для підприємницької діяльності характер
перевірок, вони не можуть бути виключені з системи регулювання. Функція інспектування
необхідна державі для підтримки верховенства закону і забезпечення дотримання
законодавчих вимог. Без перевірок добровільне дотримання законодавства бізнесом
малоймовірно. Навіть припускаючи, що фірми діють раціонально, при прийнятті рішення
про дотримання або недотримання законодавчих норм, підприємства враховують очікуваний
прибуток від недотримання норм, витрати, викликані санкціями внаслідок вчиненого
правопорушення, а також саму ймовірність виявлення правопорушення. У випадку, якщо про
правопорушення ніхто не дізнається або витрати, зумовлені його розкриттям, незначні,
фірми в переважній більшості випадків вважають за краще знижувати витрати і не
дотримуватися норм законодавства.
Характерним для економік з перехідним періодом є те, що інспектування часто є
джерелом неефективності і корупції. Нестабільне правове і інституційне середовище (часті
зміни нормативно-правової бази, а також відсутність стратегічного бачення при формуванні
політики) знижують ефективність інспектування, зводять його реалізацію аж до повної
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формалізації. Акцент на інспекціях заради інспекцій, а не на захист регламентованих
законом цінностей веде до розростання адміністративного апарату, підвищує витрати
держави. Недостатня координація та дублювання інспекційних функцій різними органами
влади тягнуть за собою безсистемні перевірки, розширюють можливості і свободу для
прийняття рішень з боку інспекторів при обмеженому доступі до інформації з боку
підприємців, а значить, формують передумови для зловживань. Недостатнє фінансування
інспекцій створює сприятливі умови для незаконного збагачення і перевищення посадових
повноважень. Прагнення виконати формальні показники ефективності, прив’язані, як
правило, до числа перевірок і виявлених правопорушень, в свою чергу, збільшує
адміністративне навантаження на бізнес.
Міжнародний досвід показує, що проблема зниження адміністративного тиску на
сферу підприємницької діяльності є актуальною для більшості країн, як для розвинених, так
і що розвиваються, тому Україна в цьому випадку не є винятком.
На основі аналізу зарубіжного досвіду інспектування та контролю (основою яких є
безпека і здоров’я громадян, навколишнього середовища та ін.) можна виокремити декілька
основних напрямків реформування діяльності інспекційних та контролюючих органів в
Україні (табл. 1).
Таблиця 1
Напрямки реформування системи інспектування
та контролю підприємництва в Україні
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Напрямки реформування
Об’єднання контрольно-наглядових органів і створення централізованої інспекції або спеціального
координуючого органу.
Удосконалення нормативно-правової бази інспектування.
Перегляд функцій і повноважень інспекцій.
Удосконалення ресурсного забезпечення перевірок, приведення фінансових ресурсів у відповідність з
повноваженнями і обов’язками.
Удосконалення управління кадрами в інспекціях.
Інформатизація та сервізація інспектування.
Сувора регламентація процедур інспектування.
Актуалізація обов’язкових вимог до суб’єктів господарської діяльності.
Забезпечення інформаційної прозорості перевірок.
Оптимізація технологічних процесів проведення перевірок.
Ризик-орієнтований підхід до контрольно-наглядової діяльності.
Обмеження кількості, строків та термінів проведення перевірок.
Адресність інспектування.
Перегляд принципів оцінки роботи інспекцій та контролюючих органів.
Розширення використання альтернативних механізмів

Основним орієнтиром у реформуванні інспекцій там було створення умов захисту
охоронюваних законом цінностей – безпеки і здоров’я громадян, довкілля та інших.
Об’єднання контрольно-наглядових органів та створення централізованої інспекції
або спеціального координуючого органу (Латвія, Словенія, Румунія, Естонія, Грузія).
Централізація управлінських рішень у сфері інспектування дозволяє оптимізувати кількість
перевірок, знизивши тиск на бізнес та скоротивши державні витрати, а також налагодити
інформаційний обмін між різними контрольно-наглядовими відомствами та сформувати
єдиний консультаційний центр для підприємців. За рахунок покращення координації між
інспекціями можуть бути суттєво зменшені тривалість та частота візитів інспекторів.
Удосконалення нормативно-правової бази інспектування часто здійснюється з
допомогою закріплення у законодавстві чи нормативних документах інспекцій основних
принципів діяльності інспекцій – наприклад, “командна робота”, “ефективність” та інших.
(Боснія і Герцеговина).
Перегляд функцій та повноважень інспекцій (Молдавія, Кенія, Мексика, Латвія,
Іспанія, США). У ході оптимізації інспектування широко застосовується координація
основних інспекцій та представників бізнесу з метою виявлення дублювання запитів,
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функцій та повноважень та проводиться послідовне усунення найбільш витратних
дублюючих функцій.
Загальною тенденцією у зниженні рівня регулювання та втручання держави у
функціонування приватного сектору стало позбавлення інспекторів повноважень щодо
накладення штрафів та закриття підприємств. У багатьох розвинених країнах (наприклад,
США) в даний час рішення про закриття бізнесу може бути прийняте лише на підставі
рішення суду. У багатьох випадках під час проведення реформ відбувалася консолідація
інспекцій.
Удосконалення ресурсного забезпечення перевірок, приведення фінансових ресурсів у
відповідність до повноважень та обов’язків (ЄС, США). Недостатнє забезпечення інспекцій
фінансовими ресурсами не дозволяє запропонувати службовцям конкурентний рівень
заробітної плати, що призводить до постійного відтоку фахівців їхніх структур. У зв’язку з
цим багато країн запроваджують практики встановлення заробітних плат інспекторам на
рівні або вище за заробітні плати аналогічних посад у приватному секторі.
Там же, де заробітні плати інспекторів невеликі (наприклад, у Молдавії), однією з
основних проблем є корупція під час здійснення перевірок. Одночасно вдосконалюється
система стимулювання співробітників. Наприклад, у Латвії Трудова інспекція впровадила
нову систему винагород, відповідно до якої заробітна плата працівника прив’язується до
рівня його кваліфікації та до прикладених їм зусиль, тоді як до цього зарплата інспектора
залежала лише від його чину. З метою встановлення конкурентоспроможного розміру
заробітної плати та кращого планування видатків контрольно-наглядові органи перейшли до
багаторічного планування бюджету (у ЄС – не менше трьох років).
З метою поліпшення кадрового забезпечення інспекцій за кордоном, по-перше, на
основі ризик-орієнтованого підходу знижують навантаження на інспекторів: регулярні часті
перевірки проводяться тільки на підприємствах, діяльність яких містить у собі високі ризики
для цінностей, що охороняються законом (Мексика). Високе навантаження на інспекторів
може призводити до зловживань та зниження якості проведення перевірок.
З метою усунення можливості зловживань під час перевірок там активно
використовується докладна регламентація процедур інспектування, що сприяє підвищенню
їх прозорості інспектування. Часто вона супроводжується публікацією довідника, який
описує процедури, необхідні для відбору підприємства, регламенту проведення перевірки та
складання звіту про її результати.
Проте, як і раніше для нашої держави притаманне значне адміністративне
навантаження на малі і середні підприємства, що виникає внаслідок здійснення контрольнонаглядової діяльності держави. Це надлишкові перевірки, в основному позапланові;
порушення і зловживання при перевірках, що особливо помітно при зіставленні даних щодо
перевірок в різних регіонах країни; низька прозорість процедур перевірок і роботи
контрольно-наглядових органів в цілому; високі штрафи, часто непорівнянні з виявленим
правопорушенням і обсягами прибутків підприємства; наявність надлишкових, застарілих,
суперечливих вимог, доступ до багатьох з яких закритий. Все це супроводжується низькими
обсягами фінансування інспекцій і, як наслідок, відсутністю стимулів до підвищення
ефективності роботи.
Основні напрямки вдосконалення функції інспектування в Україні, засновані на
успішних прикладах реформування діяльності інспекцій за кордоном, дозволять значною
мірою оптимізувати контрольно-наглядове вплив на малі і середні підприємства в Україні.
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УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА: ОБ’ЄКТИВНА ПОТРЕБА ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ
На сьогоднішній день зовнішньоекономічна діяльність є однією з найважливіших
складових функціонування підприємства в процесах євроінтеграції економіки України.
Завдяки вмілому управлінню підприємство швидко розвивається на зовнішньому ринку,
створює значну конкуренцію з іншими підприємствами з аналогічною діяльністю. ЗЕД
займає особливе місце в умовах поглиблення інтеграційних процесів, визначає
передумови активного розвитку підприємств, і це надає конкурентні переваги на
світовому ринку товарів та послуг через запровадження комплексу сучасних форм,
методів зовнішньоекономічних зв’язків, вдосконалення виробництва, поліпшення якості
продукції та послуг.
Організація управління ЗЕД підприємства визначається його галузевою
приналежністю. Вибір форм організації ЗЕД визначають різні фактори: мотиви і потреби, які
спонукають до участі в міжнародному поділі праці (експорт, імпорт, залучення іноземних
інвестицій, участь у міжнародній кооперації); ступінь інтернаціоналізації виробничої
діяльності (вже бере участь або тільки має намір включитися в міжнародні операції); методи
реалізації продукції: самостійні експортні операції або через посередників; масштаб
підприємства та обсяг експорту, що визначає кількісні параметри служби управління ЗЕД;
операції мають постійний характер або здійснюються епізодично, тощо.
Управління ЗЕД підприємства – це напрям управлінської діяльності, який
спрямований на організацію та реалізацію ЗЕД з урахуванням ресурсного (експортного)
потенціалу, потенційних можливостей підприємства та змін, що відбуваються у його
зовнішньому та внутрішньому середовищі. Сучасні напрямки управління ЗЕД підприємств
базуються на управлінні ціною та якістю.
На підприємствах України частково використовують стратегічний підхід в
управлінні, досить часто розроблення стратегії зводиться до складання бізнес-плану та
розширення сфери його використання. Водночас, потреба формування стратегії
обумовлена виникненням раптових змін в навколишньому середовищі внаслідок
насичення ринку, технологічних зрушень, непередбаченого успіху нового товару, появи
нових конкурентів, виникнення форс-мажорних чи кризових явищ (наприклад, пандемія,
запровадження військового стану, які суттєво змінили життєдіяльність підприємств) і т.д.
Отже, оскільки умови на світових ринках швидко змінюються, повинно змінюватися і
управління ЗЕД підприємств.
Механізм управління ЗЕД підприємств виступає як комплекс інструментів та
засобів (управлінських, економічних, організаційних, правових, мотиваційних)
узгодження інтересів та цілей підприємства з інтересами та цілями суб’єктів середовища
його ЗЕД.
Е. Ковтун, звертаючи увагу на необхідність ефективного характеру досліджуваного
механізму, зауважує, що “ефективний механізм управління ЗЕД підприємства являє
собою комплекс управлінських, економічних, організаційних, правових і мотиваційних
способів гармонізації інтересів підприємства з інтересами змін у зовнішньому
середовищі, за допомогою чого, з урахуванням особливостей виробничо-господарської
діяльності підприємства, забезпечується отримання прибутку від ЗЕД, величина якого
достатня для покриття витрат на діяльність та забезпечення її ефективності ” [1, с. 289].
Механізм управління ЗЕД дозволяє поєднати реалізацію стратегії ЗЕД з тактичними
інструментами управління ЗЕД.
Механізм управління ЗЕД повинен спрямовувати свою дію на ефективне
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використання організаційних заходів управління аналітичною, виробничою та збутовою
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Його дія забезпечується збалансованою
системою цілей, завдань, функцій управління, підходів і методів, факторів і критеріїв оцінки
ефективності управління. Показники ефективного управління ЗЕД підприємств доцільно
вивчати за такими аспектами, як: ефективність (рівень рентабельності, прибуток); маркетинг
(обсяг наданих послуг; частка ринку); ефект масштабу (контроль якості і рівня витрат);
фінанси (оподаткування; оптимальна структура капіталу); персонал (стійкість кадрів,
продуктивність праці, лояльність працівників); прогнозування обсягів ЗЕД (експортуімпорту продукції); уточнення стратегії ЗЕД підприємства на зовнішніх ринках.
Водночас, сучасний механізм управління ЗЕД на вітчизняних підприємствах має певні
сильні та слабкі сторони, які, на нашу думку, мають бути враховані при його удосконаленні
та адаптації до реалій сьогодення.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації неможливий без
урахування інноваційних процесів, що відбуваються в країні та світі. У сучасному світі
розроблення прогресивних технологій забезпечують конкурентоспроможність економіки,
становить основу інтелектуального капіталу й відіграють ключову роль на розвиток
суспільства майбутнього. Провідні країни розглядають інтелектуальну власність як одну з
головних складових національного багатства.
В міру просування економіки до більш наукоємної моделі розвитку інтелектуальна
власність стає одним з основних активів підприємства. Кожні 20 років список найбільших
компаній світу Fortune-500 змінюється на третину. В лідери виходять компанії в яких значно
зменшується частка фізичного капіталу у співвідношенні до інтелектуального / Apple,
Microsoft, Visa…/. Глобалізаційні процеси роблять наголос так ,що перевага надається у тих
чи інших галузях не компаніям з багатими сировинними ресурсами, а компаніям, що
володіють сукупністю інтелектуальних продуктів. Інтелектуальна власність, яка
представлена загальнолюдськими інтелектуальними надбаннями та новаціями в науковій,
технічній, технологічній та художній сферах, є головною складовою інтелектуального
капіталу. Правове закріплення певних правил використання результатів інтелектуальної
діяльності є необхідною умовою розвитку науки, культури і техніки держави.
Розвиток інтелектуальної власності повинен бути пріоритетним і в рамках глобальної
економіки й господарства будь-якої країни, у тому числі України, метою чого є можливість
наблизитись до досягнень розвинених країн і створити умови для комфортного життя своїх
громадян. Цим визначається актуальність і підвищений інтерес до досліджень у даній галузі
науки й практики.
Основною складовою інтелектуальної власності є її носій ‒ людина, її потенціал, який
проявляється в розумових характеристиках, в розвитку її здібностей, набутті знань та
навичок до творчого мислення. У зв’язку з цим виникає необхідність дослідження
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інтелектуальної власності через результат творчої активності, зокрема її кінцевого
результату ‒ інтелектуального потенціалу та інтелектуального капіталу.
У сучасній економіці інтелектуальний капітал відіграє домінуючу роль і є важливою
компонентою, яка визначає ринкову вартість компанії і проявляється у здатності колективу
генерувати нові ідеї, впроваджувати інновації, максимально використовувати внутрішні
ресурси і в такий спосіб зміцнювати і утримувати конкурентні позиції підприємства.
Вибір найкращої концепції й способів стимулювання інноваційної діяльності
підвищує інтерес до наукових розробок через зростання матеріальної захищеності
результатів праці у вигляді інтелектуальної власності. Темпи його економічно-соціального
піднесення в підсумку залежать від рівня інтелектуального потенціалу і культурного
розвитку [1].
У наш час всі країни проходять або прагнуть пройти період оновлення й приймають
участь у глобальній модернізації. Проте, в українському суспільстві цей процес відбувається
достатньо болісно, непослідовно, без чітко наміченої національної стратегії.
Сьогодні, на нашу думку, завданням українських підприємців в умовах, коли
глобалізація дуже порушує конкурентоспроможність, є виявляти у продукції своїх фірм
об’єкти інтелектуальної власності, забезпечувати їх захист в Україні та за кордоном,
перетворювати у дорогу “патентовану”, конкурентоспроможну продукцію. Також важливим є
уміння захистити вже задекларовану інтелектуальну власність.
Інтелектуальні активи наукомістких компаній завжди набагато цінніші за їх
матеріальні ресурси. Зараз співвідношення інтелектуального капіталу до загальної вартості
таких фірм в середньому становить 10 до 1 [3]. У промислово розвинутих країнах частка
використання інтелектуального капіталу підприємствами становить понад 50 %, а 80-95 %
приросту валового внутрішнього продукту припадає на винаходи та ноу-хау, впроваджені в
найсучасніші технології. Частка України на світовому ринку патентів не перевищує 1 %, а із
щорічно закуповуваних 50-ти ліцензій кожна 5-та використовується зі збитками. Щодо
авторського права, то в нашій державі права власників продуктів авторського права і чинне
законодавство повністю ігноруються [2].
Основною метою становлення та використання інтелектуального капіталу в Україні є
перехід від індустріального суспільства, де привалюють працівники великих підприємств, до
постіндустріального, яке базується на використанні інформаційних технологій, автоматизації
виробництва та зростанні кількості працівників, які задіяні у сфері надання послуг.
Відбувається розширення спектру послуг: консультування, дизайн, фінансові послуги,
інформаційні послуги та інші, які створюють сучасний вигляд інтелектуального капіталу.
Саме тому стратегічний курс розвитку економіки нашої держави зорієнтований на
формування її інноваційної моделі, але економічні та фінансові проблеми гальмують цей
процес і не дозволяють країні досягти світового рівня.
Слід відзначити, що в останні роки XX століття почалася постіндустріальна
революція в світі, яка фактично проголосила перехід до вищого рівня цивілізаційного
прогресу, тобто стадії інтелектуального розвитку, що за своїми можливостями та
результатами не має собі рівних в еволюції людства.
Постіндустріальна економіка з часом оцінюватиме інтелектуальний капітал значно
вище, ніж гроші, технології чи інші ресурси, втілені у фізичний капітал у вигляді
промислового, торговельного, банківського чи фінансового капіталу, оскільки
інтелектуальний капітал в умовах глобалізації отримує мотивацію для самозростання.
Більше того, у сучасній економіці, яка ґрунтується на високих технологіях, знаннях,
гнучкому врахуванні кон’юнктури, попиту на ідеї, інтелект, стрімко зростає. Інтелектуальна
власність займатиме провідне місце серед наукових підходів, що визначають відносини
людей у сучасних ринкових умовах
На основі досвіду провідних економічних систем світу, можна стверджувати, що
інтелектуальний капітал є домінантою економічного процесу на сучасному етапі розвитку.
Процеси його відтворення, накопичення та управління ним окреслюють перспективи й
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орієнтири розвитку України – перехід до економіки інтелектуального типу. Такий перехід, у
свою чергу, надасть країні конкурентних переваг на світовому ринку шляхом формування та
функціонування високоінтелектуальних галузей, нанотехнологій, новітніх видів виробництва.
Оскільки основним стратегічним ресурсом економічного зростання слугує інтелектуальний
капітал національного господарства, то забезпечення його формування сьогодні – єдиний
механізм виходу з глобальної кризи.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В ПЕРІОД ТУРБУЛЕНТНОСТІ
Останні роки весь світ перебуває в умовах значної турбулентності, яка спричинена
пандемією, війною в Україні та іншими політичними та економічними деструктивними
змінами, як наслідок виникають зміни у функціонуючих та потреба у нових бізнес-моделях,
що відчувають значні складнощі у можливостях прогнозування ресурсів та попиту.
Турбулентність у економіці трактується як наявність передбачуваних та швидких змін у
економічному середовищі організації, що впливають на діяльність національної економіки [1].
Моделі управління у бізнес середовищі в умовах турбулентнтості в Україні
недостатньо досліджені і набувають своїх нових форм та розвитку динамічно та інтуїтивно
змінюючись. Невірна ідентифікація причинно-наслідкових зв’язків за умов турбулентності
може призвести до хибних заходів, щодо її зменшення. Процес формування бізнес-моделей
потерпає від неможливості довгострокового планування, що нівелює засади стратегічного
менеджменту як управління довгостроковими цілями, але надає йому вектору планування за
важливими орієнтирами у постійно змінному середовищі.
Одним із можливих варіантів формування та адаптації бізнес-моделей у період
турбулентності є використання системи знань про нейроменеджмент [2]. Нейроменеджмент
‒ це напрям науки на перетині нейробіології, психології та менеджменту, що пояснює
вчинки і поведінку людей за допомогою аналізу біохімічних процесів, які відбуваються в
організмі. Микола Колісник стверджує, що дофамін (С8Н11NО2), який синтезується у
базовій підкірці головного мозку створює задоволення від правильної поведінки й
системного сприйняття і може бути базовим критерієм при реакції вивченні особи, що
приймає рішення у складних та невизначених ситуаціях бізнес-моделювання, а отже бути
засадничим моментом сучасного менеджменту.
Іншим моментом трансформації бізнес-моделей в період турбулентості є
використання принципів бюджетування, як основи для виявлення ефективних та
нефективних напрямів діяльності, для визначення неявних витрат та неліквідних проектів.
Така процедура позбавляє підприємця від додаткових витрат та страхує від втрат при значній
невизначеності зовнішніх обставин.
Формування нових бізнес-моделей та модифікація існуючих може відбуватися при
використанні диференційованого маркетингу та постійній сегментації ринку. Диференціація
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маркетингових зусиль дозволяє бізнесу швидко адаптуватися до змін у фінансовій
спроможності споживачів, до їх фізичного місця перебування, змін мотивів і каналів збуту,
джерел одержання інформації про товар та діяльність фірм тощо.
Важливим системним чинником при бізнес-моделюванні є і залишається використання
принципів проектного та стратегічного менеджменту, як можливості здійснення адаптивного
бізнес-планування із врахуванням динамічно змінюваних ринкових, політичних, інституційних
та економічних умов ринків збуту. В умовах турбулентності бізнес-планування набуває
характеру інноваційності та креативності, виникають ідеї, що зумовлені новими вимогами ринку
збуту. До прикладу, пандемія зумовила бурхливий розвиток цифрового маркетингу, онлайн
управління бізнес-процесами та противагу традиційним підходам. В сфері HR відбулися
зрушенні, про які раніше навіть не йшлося, а саме:
1. Збільшення віддаленої роботи [3].
2. Розширений збір даних.
Аналіз Gartner показує, що 16% роботодавців частіше використовують технології для
моніторингу своїх співробітників за допомогою таких методів, як віртуальне тактове
введення та виведення, відстеження використання робочого комп’ютера та моніторинг
електронної пошти працівників або внутрішнього спілкування / чату. Поки одні компанії
відстежують продуктивність, інші відстежують залучення та добробут працівників, щоб
краще зрозуміти досвід співробітників.
3. Розширення контингентів працівників.
Економічна невизначеність пандемії призвела до того, що багато працівників
втратили роботу, а інших вперше піддали нестандартним моделям праці. Організації
продовжать розширювати використання контингентних працівників, щоб зберегти більшу
гнучкість в управлінні робочою силою після COVID-19, і розглянуть можливість введення
інших моделей організації, які вони використовували під час пандемії.
4. Розширена роль роботодавця як мережі соціального захисту.
Пандемія посилила тенденцію роботодавців відігравати все більшу роль у
фінансовому, фізичному та психічному добробуті своїх працівників. Допомога включає
посилення лікарняних, фінансову допомогу, скоригований режим роботи та забезпечення
догляду за дитиною. Деякі організації підтримували громаду, наприклад, перекладаючи
діяльність на виробництво товарів або надаючи послуги для боротьби з пандемією,
пропонуючи кошти допомоги громаді та безкоштовні послуги громади.
Поточна економічна криза також розширила межі того, як роботодавці розглядають
досвід працівників. Особисті фактори, а не зовнішні фактори, мають перевагу над тими, що
мають значення як для організацій, так і для працівників. Застосування таких заходів може
стати ефективним способом зміцнення фізичного здоров’я та покращення емоційного
самопочуття працівників.
5. Поділ критичних навичок та ролей.
До COVID-19 критичні ролі розглядалися як ролі з критичними навичками або
можливостями, необхідними організації для досягнення своїх стратегічних цілей. Зараз
роботодавці усвідомлюють, що існує ще одна категорія критично важливих ролей - ролей,
які мають вирішальне значення для успіху основних робочих процесів.
№ 6: (Де-) гуманізація працівників.
Хоча деякі організації визнали гуманітарну кризу пандемії і надали пріоритет
добробуту працівників як людям, ніж працівникам, як працівникам, інші ж підштовхували
співробітників до роботи в умовах високого ризику при незначній підтримці - ставлячись до
них як до працівників по-перше, а до людей по-друге.
7.Поява нових роботодавців вищого рівня.
До COVID-19 організації вже стикалися з підвищеними вимогами співробітників
щодо прозорості. Співробітники та майбутні кандидати оцінюватимуть організації за тим, як
вони поводились із працівниками під час пандемії.
8. Перехід від проектування з орієнтацією на ефективність до проектування із
61

спрямуванням на стійкість.
Стійкі організації могли краще реагувати ‒ швидко змінювати курс із змінами.
9. Зростання складності організації.
Після світової фінансової кризи глобальна діяльність злиття та поглинання прискорилася,
і багато компаній були націоналізовані, щоб уникнути провалу. Компанії зосередяться на
розширенні географічної диверсифікації та інвестуванні на вторинні ринки, щоб зменшити
ризики та керувати ними в періоди зривів. Це зростання складності розміру та організаційного
управління створить проблеми для керівників у міру еволюції операційних моделей.
Доцільним вирішенням питань плинності кадрів, зміни структури діяльності частини
бізнес-моделей є організація значної кількості сімейних бізнесів, які опираючись на сімейні
цінності та зв’язки можуть бути стійкими до впливу зовнішніх детермінантів.
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ВИВЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
Економічний, фіскальний та соціальний вплив кризи COVID-19 на різні території
диференційований. Цей регіонально диференційований вплив вимагає територіального
підходу до реагування політики на охорону здоров’я, економічний, соціальний, фіскальний
фронти та дуже сильну міждержавну координацію.
Багато урядів усіх рівнів відреагували швидко. Поєднання національних та
субнаціональних заходів сприяє ефективному реагуванню на COVID-19 у галузі охорони
здоров’я та економічної кризи. Лідерство та координація з боку національного уряду є
критично важливими. Субнаціональні уряди ‒ регіони та міста ‒ також розпочали широкий
спектр заходів з управління наслідками для здоров’я населення та економіки. Важливими є
ефективні механізми координації між рівнями управління. “Міцна координація між усіма
суб’єктами, відповідальними за реагування на центральному та регіональному рівнях, є
основою ефективної реакції”.
Що стосується охорони здоров’я, багато країн прийняли територіальні підходи,
наприклад, щодо політики, що стосується масок або блокування. На економічному фронті
уряди надавали значну фінансову підтримку для захисту фірм, домогосподарств та
вразливих верств населення. З березня 2020 р. вони витратили понад 12 трлн. дол. у світі.
Багато країн та ЄС перерозподілили державне фінансування на пріоритети кризових
ситуацій, підтримуючи охорону здоров’я, МСБ, вразливе населення та регіони, які особливо
постраждали від кризи. Крім того, більше двох третин країн ОЕСР запровадили заходи на
підтримку субнаціонального фінансування ‒ з боку видатків та доходів ‒ та спростили
фіскальні правила.
Незважаючи на те, що негайні фінансові відповіді сконцентрувались на захисті
працівників, безробітних та вразливих верств населення, багато урядів також оголосили
великі пакети з відновлення ‒ вже набагато більші, ніж ті, що були прийняті в 2008 році ‒ з
акцентом на державні інвестиції. Ці пакети відшкодування інвестицій ставлять за пріоритет 3
сфери: зміцнення систем охорони здоров’я; цифровізацію та прискорення переходу до
вуглецево нейтральної економіки
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Обмеження, введені для боротьби з епідемією, прямо та опосередковано впливають на
місцевий бізнес та самозайнятих. Деякі підприємства, такі як ресторани та кафе,
закриваються під час блокування, тоді як інші малі та середні підприємства та самозайняті
можуть продовжувати працювати, але зі значно зменшеним попитом. Деякі звільняють або
навіть звільняють свій персонал. У багатьох країнах місцеві підприємства змогли широко
розпочати роботу в червні 2020 року, однак нові блокування по всій Європі та
цілеспрямовані блокування в інших місцях заважають відновленню, особливо у сфері послуг.
Щоб уникнути вузьких місць у ліквідності та банкрутства серед місцевого бізнесу та
самозайнятих працівників, більшість національних урядів вживають рішучих заходів для
підтримки МСБ та мікробізнесу. Особливо це стосується регіонів, що сильно постраждали,
наприклад, тих, де переважають МСБ, наприклад, у Північній Італії, або економіки яких
суттєво залежать від туризму, культури та дозвілля та відпочинку, транспорту, будівництва,
оптової та роздрібної торгівлі, проживання та харчування, нерухомості, професійних послуг
та інших особистих послуг тощо.
Екстрені заходи, вжиті регіональними та місцевими органами влади, охоплюють
широкий спектр сфер, від фінансової підтримки до більш непрямих схем підтримки,
включаючи:
– Фінансову підтримку (безповоротні гранти, пільгові позики під низькі або нульові
відсоткові ставки, позики ліквідності, полегшення доступу до зовнішнього фінансування
через гарантії, відстрочка кредитних платежів);
– Заходи для підтримки стартапів (гарантії, позики, податкові пільги, підтримка ліквідності,
прямі інвестиції в акціонерний капітал, створення фондів ризику втрати капіталу тощо).
– Фіскальну підтримку (відтермінування сплати податків та зборів, надання
податкових пільг).
– Адміністративну підтримку (впровадження більшої гнучкості в адміністративних
процедурах, послаблення певних обмежень, послаблення норм та дозволів, що вимагаються
від підприємств).
– Державні закупівлі (спрощення та прискорення процедур державного замовлення).
– Тимчасове зниження орендної плати (відстрочка або зменшення орендних платежів
для орендарів, коли приміщення належить урядам та надання авансових платежів
постачальникам послуг).
– Технічна допомога та послуги з підтримки місцевих економічних суб’єктів
(безкоштовні або зменшені консультаційні послуги для бізнесу, просування веб-семінарів та
подібних навчальних заходів для сприяння розвитку бізнесу, організація спільних онлайнплатформ, тощо).
У кількох країнах пакети підтримки для самозайнятих делегували урядам країн,
оскільки вони найкраще інформуються про місцеві умови та потреби.
В ЄС, на основі опитування ОЕСР-КР, 30% субнаціональних урядових респондентів
зазначили, що надають велику пряму підтримку бізнесу та самозайнятим (наприклад, схеми
субсидій, регіональні фонди для капітальних ризиків). Більше того, 28% заявили, що в
основному надають технічну допомогу та послуги з підтримки місцевим суб’єктам
економічної діяльності, 26% ‒ що вони вже надали податкові пільги та пільги для
підприємств та самозайнятих (наприклад, пільги, зменшені або відстрочені орендні платежі
за господарські приміщення, що перебувають у власності місцевих органів влади) і, нарешті,
25% зазначили, що підтримують їх опосередковано, пропонуючи вигідні кредитні лінії,
гарантійні схеми або авансові платежі, наприклад. У цій галузі регіональні уряди та великі
муніципалітети були більш активними, ніж менші, відображаючи їх широкі обов’язки в
економічних справах, особливо в найбільш децентралізованих країнах.
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МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ ЯК ОДНА ІЗ
ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
На сьогоднішній день молодь визначає майбутнє країни і відіграє вагоме значення в її
економіці. Це зв’язано з тим, що молодь переважно активно і позитивно впливає на
державотворчі процеси. Внаслідок поширення євроінтеграційних і глобалізаційних процесів
в Україні інтеграція молоді на ринку праці має тенденцію до погіршення.
В більшості випадків молодь в процесі працевлаштування стикається з певними
перешкодами, які характерні даній віковій групі, зокрема це: відсутність практичного
досвіду, високі вимоги роботодавців, соціальна незахищеність тощо. В результаті цього
молоді спеціалісти шукають вихід з даної ситуації (нелегально працевлаштовуються,
шукають роботу за кордоном тощо).
Молодіжне безробіття є однією з найгостріших проблем, яку потрібно детальніше
розглянути для знаходження ефективних способів і методів її вирішення.
У своїх працях досліджували проблеми безробіття молоді такі науковці як Л. Мельник
[3], О. Данилюк, Т. Матюк [2], О. Трюхан, Т. Павлюк та ін. Проте проблема безробіття
молоді трансформується і набуває нових рис, а тому потребує постійного ґрунтовного
дослідження.
Основними причинами виникнення молодіжного безробіття є: загальний ріст рівня
безробіття; міграційні процеси; нерівномірність між попитом та пропозицією на ринку праці;
високі вимоги роботодавців до молодих спеціалістів; низька оплата праці на початку
кар’єрного шляху тощо.
Молодіжне безробіття є небезпечнішим і складнішим, ніж будь-який інший вид
безробіття, тому що відсутність роботи у молодих спеціалістів має великі негативні наслідки
як для економіки країни, так і для добробуту населення та держави в загальному.
Аналіз динаміки молодіжного безробіття (табл. 1) показує нерівномірність розподілення
безробітного населення відповідно до вікових груп. Найбільша частка безробітної молоді –
віком від 15 до 24 років, це зв’язано в першу чергу із навчанням і одержанням освіти.
Таблиця 1
Рівень безробіття молоді (за методологією МОП) у 2017-2021 рр.*
Рік
2017

Загальний рівень
безробіття, %
9,5

у тому числі за віковими групами молоді, %
15-24 роки
25-29 років
30–35 років
18,9
11,3
9,8

2018

8,8

17,9

9,8

8,9

2019

8,2

15,4

8,4

7,3

2020

9,5

19,3

8,7

8,2

2021

9,9

19,1

9,4

8,4

*Примітка: сформовано на основі даних [1].

З 2020 р. ми спостерігаємо різке зростання рівня безробіття по всіх вікових групах, що
в першу чергу зумовлено пандемією Covid-19. До молодіжного безробіття найменше за інші
вікові групи схильні молоді спеціалісти віком 30-35 років, тому що в такому віці у них є
певні професійні навички і досвід. Також однією із причин безробіття молоді є вплив
політичних конфліктів, внаслідок яких більшість молоді почала шукати роботу за кордоном,
що суттєво вплинуло на зменшення кількості робочої сили в Україні.
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Отже, на даному етапі розвитку професійне і соціокультурне становлення молоді є
вагомим фактором соціального, політичного та економічного розвитку держави. Безробіття
молоді на сьогоднішній день є однією з найважливіших проблем в Україні, яка набирає
обертів. В результаті проведеного дослідження нами було виявлено, що найбільш вразливою
до безробіття є вікова група від 15 до 24 років. В загальному ми вважаємо, що молодь є
каталізатором в розвитку держави, а її трудова діяльність є основою для економічного
зростання і джерелом формування бюджету країни.
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РОЛЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Підприємництво відоме високими ризиками, пов’язаними із запуском стартапа. Річ у
тому, що люди часто терплять невдачі на своєму шляху до успіху, і деякі підприємства
вимушені закриватися через нестачу засобів, або відсутності попиту на ринку. Ось чому
підприємництво в основному розглядається як щось ризиковане і виходить із зони комфорту.
Підприємство вимагає мужності, щоб утілити в життя свої мрії і побачити можливості,
рішення і можливості для майбутнього, коли інші бачать тільки проблеми.
За останні декілька десятиліть роль підприємництва в економічному розвитку стала
важливим чинником зайнятості, а інновації сприяють посиленню ринкової конкуренції.
Підприємництво є основним чинником зростання економіки. Кожен новий запущений бізнес
робить вплив на економіку і впливає на навколишніх людей.
Підприємці здобувають капітал зі своїх джерел капіталу або беруть гроші у банків для
розвитку свого бізнесу, що збільшує вартість створення матеріальних благ, безпосередньо
впливаючи на економіку і структуру промисловості країни.
Підприємництво допомагає усунути диспропорції між регіонами за рахунок
впровадження промисловості в сільській місцевості і менш розвинених районах. Зростання
галузей і компаній в різних областях привело до розвитку таких послуг, як дорога,
громадський транспорт, охорона здоров’я, освіта і розваги. Здійснення цієї промислової
діяльності привело до розвитку динамічнішої економіки. Підприємництво розширює
економічну потужність. Сила економіки, по суті, є природним наслідком промислової і
комерційної діяльності. Часом промисловий розвиток призводить до концентрації
економічної потужності лише небагатьох, а підприємництво і зростання компаній
протидіють цій концентрації.
Розвиток та розширення сектору малого й середнього підприємництва задекларовано
одним із пріоритетів державної економічної політики в Україні. Малі та середні
підприємства, а також фізичні особи-підприємці (ФОП) виконують надважливу соціальну
функцію, а саме – створення робочих місць для населення та професійне навчання. Малий
бізнес – мобільний, швидко реагує на потреби і зміни ринку, є інноваційним за своїм
змістом, пропонує унікальні товари та послуги, а також є альтернативою найманій праці. І
найголовніше полягає в тому, що розвиток малого і середнього бізнесу (МСБ) є базою для
формування середнього класу суспільства, а сплата податків і наповнення державного
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бюджету сприяє пом’якшенню навантаження на казну і зменшує державні видатки на
соціальний захист та соціальне забезпечення вразливих груп населення[1].
Поліпшення якості життя населення є характеристикою економічного розвитку
країни. Підприємці грають життєво важливу роль в поліпшенні якості життя наших громад і
людей; вони приймають останні інновації у виробництві величезних і різноманітних товарів і
послуг у великих масштабах, щоб понизити вартість. Мета полягає в тому, щоб
запропонувати кращий продукт або послугу з нижчої ціни.
Підприємці у всьому світі також вносять вклад в експорт країни і покращують
торговий баланс, що важливо для економічного розвитку.
Важливо підкреслити, що роль підприємництва в економічній системі країни та її
регіонів за сутністю майже однакова, різниця полягає у мірі впливу на економіку.
Підприємця як на державному, так і на регіональному рівнях сприймають як суб’єкта, праця
якого має користь як для нього особисто, так і для економічного середовища навколо.
Значення підприємництва зростає і в умовах децентралізаційних процесів в країні, коли, як
зазначає Варналій З., воно є одним із найпотужніших ресурсів зайнятості та доходів
територій і населення при неспроможності держави забезпечити централізовану підтримку
розвитку регіонів.
Розвиток підприємництва має економічну та соціальну складову. Економічна роль
підприємництва полягає в тому, що воно мобілізує фінансові і виробничі ресурси населення,
сприяє розвитку конкуренції, є двигуном науково-технічного прогресу, забезпечує
поповнення державного і місцевого бюджету за рахунок надходжень від податків та зборів
тощо. У соціальному значенні підприємництво сприяє створенню нових робочих місць,
забезпечує ринок потрібними товарами та послугами, намагаючись найповніше
задовольнити потреби населення [1]. У швидкозмінному середовищі підприємець має
можливість більш ефективної комбінації ресурсів і досягнення кращих результатів за
рахунок творчих новаторських підходів до власної справи. Завдяки створенню сприятливого
підприємницького клімату, умов здорової конкуренції для господарюючих суб’єктів, можна
очікувати економічне зростання, підвищення конкурентоспроможності економіки регіонів та
в результаті і країни.
Підприємництво заохочує інновації. Підприємець ‒ це передусім той, у кого є нові
ідеї, хто створює і вводить нововведення для вирішення проблеми. Підприємець приймає
зміни і намагається максимізувати прибуток при інноваціях. Коли компанія наближається до
бізнесу, рухомого розвитком технологій, це стимулює економічний розвиток країни.
Підтримка підприємництва в мотивуючому, інноваційному і стимулюючому
середовищі приведе до економічного розвитку. Це повинно бути головною турботою осіб,
що приймають рішення, які також несуть відповідальність за керівництво і напрям
підприємницьких проектів через сектори, які є частиною стратегії розвитку.
Проаналізувавши підходи до визначення сутності підприємництва та постаті
підприємця, слід зауважити, що їх формування є тривалим історичним еволюційним
процесом. Це динамічні поняття, які протягом історії свого формування набували іншого
змісту, навіть у перспективі потребують доповнення та удосконалення з урахуванням змін
економічного середовища країни та її регіонів. Аналогічно змінюється роль підприємництва
у економіці та суспільстві залежно від рівня розвитку економічної та політичної системи.
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ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗМІЦНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ
Інституціональне забезпечення державної політики зміцнення технологічної
конкурентоспроможності економіки поширюється також і на його інституційно-правову
площину. Для цього у США прийнято закон “Про розумні міста та громади”, обговорюється
законопроєкт “Про доступ муніципалітетів до смарттехнологій в інфраструктурі”. Законами
чітко інституціалізовано чотири вектори інструментарію державної політики. По-перше, це
координація діяльності владних структур різних рівнів у формуванні та реалізації політики
сталого технологічного розвитку територій та конгломерацій; по-друге, – максимальне
поширення інформаційно-комунікаційних технологій за умови гарантування високого рівня
безпеки даних. По-третє, – розвиток системи адміністративних послуг, що надаються
населенню та суб’єктам господарювання. По-четверте, обов’язкова умова інновацій та
передових технологій при створенні нових інфраструктурних об’єктів [1].
Інший аспект – це покращення інституційно-організаційної системи підтримки
функціонування й розвитку пріоритетних галузей національної економіки [2, с. 14–15]. В
контексті прикладу європейської політики зміцнення технологічної конкурентоспроможності
економіки були створені такі елементи інституційної інфраструктури, як фабрики
майбутнього, цифрові інноваційні хаби, технологічні центри ключових додаткових
технологій, європейський технологічний інститут, об’єднані науково-дослідні центри та ін.
Фактично за таким прикладом в Україні доречно розпочати процедури створення
інституційних площадок, на базі яких зі застосуванням інструментарію державно-приватного
партнерства (у всіх сферах – фінансовій, організаційній, технологічній, інформаційній,
інноваційній та ін.) вдасться об’єднати інтереси всіх зацікавлених сторін у активізації та
поширенні цифрової трансформації економіки й суспільства, створенні і впровадженні
смарттехнологій заради сталого розвитку.
З іншого боку, у світовій практиці застосовуються й інші підходи до планування, а надалі
– реалізації, такої політики. До прикладу, значною мірою інноваційним можна визнати підхід,
який на нині реалізується у ЄС у руслі зміцнення технологічної конкурентоспроможності
економіки. Згідно стратегічного плану регіони країн ЄС мають формувати стратегії свого
розвитку у відповідності до їх смартспеціалізації, орієнтованої на ідентифікацію та реалізацію
внутрішнього потенціалу інноваційного конкурентоспроможного розвитку, зміцнення
міжрегіонального співробітництва. Як наслідок на сьогодні всі регіони країн ЄС мають власну
стратегію і програми смартспеціалізації. На загал їх чисельність перевищує 120 і вони містять
конкретні механізми, інструменти та засоби розвитку галузей, видів економічної діяльності,
сфер, які забезпечують поширення технологічних інновацій, цифрову трансформацію галузей
економіки та соціальної сфери, прогресивні інформаційно-комунікаційні технології у житловокомунальному господарстві, на об’єктах соціальної та іншої інфраструктури.
Відмітимо, що стратегію смарторієнтованого розвитку приймаються не лише на рівні
країн та регіонів. Така практика поширена й на рівні міст. На нині реалізуються стратегії
смартрозвитку таких міст, як Барселона, Відень, Стокгольм, Лейпциг, понад 13 мегаполісів
Німеччини та 20 Великобританії. Стратегіями передбачено широкий спектр інструментів
підтримки проєктів бізнесу та громадськості у сферах безпеки, часу та зручності, здоров’я,
якості довкілля, соціального зв’язку та соціальної інклюзії, зайнятості, зростання
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прожиткового мінімуму. Водночас такі підходи потребую від органів місцевого
самоврядування в Україні насамперед домогтися відповідності до діючих інституційних та
економічних стандартів, що вже тривалий час є чинники у згаданих європейських містах.
Економічний
інструментарій
державної
політики
зміцнення
технологічної
конкурентоспроможності економіки враховуючи конкурентний потенціал пріоритетних галузей
достатньо розлогий. У цьому сенсі ведуть мову про цілий комплекс регулюючих заходів,
об’єднаних, як правило, у промислову політику держави, оскільки стратегічні галузі згідно
тенденцій індустріалізації та теперішньої реіндустріалізації національних економік
концентруються безпосередньо в цьому виді економічної діяльності [3, с. 856–860]. Відомі
підходи як до чіткої інституціалізації державної промислової політики (Японія, Франція,
Німеччина, Італія та ін. країни) у вигляді однойменних законів, стратегій, програм тощо, так і до
її реалізації без надмірного декларування та виокремлення в окремий напрям (США,
Великобританія). У підсумку в Україні можливо реалізувати такі моделі державної політики
зміцнення технологічної конкурентоспроможності економіки, але це потребує активного
інституційного та економічного реформування національного господарства.
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ІННОВАЦІЙНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Формування інноваційної політики підприємства в сучасних економічних умовах є
одним з найважливіших завдань досягнення конкурентних переваг у довгостроковій
перспективі й підвищенні ефективності виробництва. Інноваційні можливості кожного
підприємства є досить різноманітними. Тому при формуванні інноваційної політики
керівництво підприємства перш за все повинно врахувати рівень сприйнятливості і рівень
здатності до інноваційних впроваджень та обрати такий тип політики, який під впливом
даних чинників буде найбільш ефективним. Визначення рівня інноваційної сприйнятливості
підприємства є дещо складним процесом, оскільки заздалегідь невідомим залишається
питання сутності даної характеристики інноваційного розвитку [1, с. 84].
Окремі автори застосовують його синоніми, зокрема: “сприйнятливість підприємств
до інновацій та нововведень” [2], “інноваційна спроможність” [3] тощо.
У ряді робіт з управління вітчизняних і зарубіжних авторів об’єктом підвищеної уваги
і глибоких досліджень була категорія сприйнятливості організації до нововведень. Так, Л.В.
Шаборкіна [4] концентрує увагу на тому, що “інноваційний потенціал та інноваційна
сприйнятливість не є тотожними поняттями, оскільки потенційні можливості створення
інновацій не зовсім відповідають реальним потребам у їх впровадженні”.
Загальну модель американських дослідників у галузі сприйнятливості організації до
нововведень можна навести наступною взаємозалежністю (по [5]):
В=f(Л, С, К),
68

де В – сприйнятливість організації до нововведень;
Л – особистісно-психологічні характеристики членів організації;
С – характеристики організаційної структури (структурні змінні);
К – характеристики зовнішнього середовища і міжорганізаційних зв’язків
(контекстуальні змінні).
Сприйнятливість організації до нововведень може бути виміряна, по-перше, часом
впровадження конкретного нововведення і, по-друге, загальним числом нововведень,
освоєних (або прийнятих до освоєння) в даній організації до певного моменту часу.
Результати досліджень в галузі інноваційної сприйнятливості організацій покликані,
насамперед, допомогти керівникам отримати орієнтири в інноваційній діяльності, наблизити
характеристики персоналу і структури організації до оптимальних значень і тим самим
значно полегшити процес впровадження нововведень.
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ЕЛЕКТРОННІ ФОРМИ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
Товарні біржі визначають світові ціни на товарних ринках: більшість контрактів щодо
біржових товарів укладається на основі рівня та руху біржових цін. Механізм біржової
торгівлі в останні роки переживає значні зміни, що з значній мірі пов’язано з активним
впровадженням у зовнішньоекономічну практику інноваційних технологій. Так, з метою
оперативного управління біржовим ринком все більшого розповсюдження отримують
мережі прямого доступу, електронні комунікаційні мережі та альтернативні електронні
торговельні мережі, які дозволяють застосовувати автоматизований процес отримання
аналізу торговельної інформації. Електронні форми біржової торгівлі не тільки конкурують
із традиційними методами роботи на товарних ринках, але й створюють принципово нові
умови та якість ділових відносин між учасниками торгівлі [1].
Мережі прямого доступу – це комп’ютеризовані торговельні системи, які створюються з
метою забезпечення більш ефективного використання замовлень інвесторів [2]. Вони
автоматично порівнюють зустрічні замовлення, а якщо другої сторони по угоді не має, то
виставляють під власним іменем кращі ціни на купівлю-продаж в систему торгів NASDAQ.
Отже, вони функціонують в якості маркетмейкера. Замовлення виконується, коли ціна на
купівлю або на продаж стає кращою в NASDAQ та якщо будь-який користувач торговельної
мережі NASDAQ займає протилежну сторону по угоді, вводячи зустрічне замовлення.
Торгівля через мережі прямого доступу повністю виключає людський фактор, що дає
безпрецедентну швидкість та якість виконання замовлень, низку вартість використання,
анонімність. Проте, незважаючи на те, що мережа прямого доступу дуже ефективна для торгівлі
високоліквідними акціями, для менш ліквідних акцій іноді краще скеровувати замовлення до
традиційних маркетмейкерів системи NASDAQ. На сьогоднішній день багато мереж прямого
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доступу пропонують торгівлю до початку та після закінчення денної ринкової сесії. На наш
погляд, у перспективі мережі прямого доступу дозволять українським маркетмейкерам
здійснювати цілодобовий доступ до глобального (міжнародного) ринку біржових товарів.
Електронні комунікаційні мережі надають можливість використовувати електронну
книгу замовлень (order book, order driven market) замість книги котирувань (quote driven
market). Вони активно та успішно працюють в США, поповнюючи нестачу саме ринків
замовлень (order driven market) [2]. Вони збирають, оголошують та потім автоматично
задовольняють заявки клієнтів.
У Європі ECN надають можливість запропонувати уніфіковані ринки з широким набором
інструментів замість існуючих на сьогоднішній момент фрагментованих національних.
Зазначаємо, що у порівнянні з традиційними біржами, досягаються конкурентні переваги:
1) звуження спреду та більш низька плата; 2) можливість торгівлі в години, коли традиційні
біржі закриті; 3) гарантування анонімності котирувань; 4) пропозиція широкого спектра
інструментів для інвестицій, особливо у нові технології. Швидкий зріст та низькі операційні
витрати ECN роблять їх високо конкурентними альтернативами традиційним моделям фондових
ринків, особливо для невеликих роздрібних угод. Європейські ECN представляють глобальний
набір продуктів із різних ринків. На практиці вони сегментують ринки, часом запозичуючи
ціноутворення, що може встановлюватися в інших місцях, наприклад, на фондових біржах.
Багато бірж Європи інкорпоровані і мають всі елементи, які забезпечують успіх ECN в США.
Здійснення бізнесу інвесторами в ECN безпосередньо, обминаючи брокерів, підриває
клієнтську та дохідну бази професійних учасників ринку цінних паперів. Вважаємо, що також
допуск роздрібного клієнта на ринок через Інтернет знижує загальний професіоналізм
фінансового ринку, підриває основи функціонування учасників та колективних інституцій
інвестування.
В умовах загострення конкуренції ряд фірм створили власні, так звані кросуючі
мережі, які дозволяють менеджерам фондів торгувати акціями анонімно поза основним
ринком за ціною, середньою між спредом. Це впливає не тільки на ліквідність, але й більш
фундаментально, тобто на всю архітектуру торговельного обслуговування.
Ще один із напрямів діяльності альтернативних інфраструктурних організацій –
надання клієнтам брокерського обслуговування в режимі онлайн. Використовуючи нові
технології, альтернативні електронні торговельні мережі дозволяють скоротити операційні
витрати шляхом організації гнучкої анонімної торгівлі з недорогим доступом, а також
залучати на ринок нових учасників та створювати центри ліквідності.
На наш погляд, альтернативну електронну торгівлю слід розглядати з точки зору
аналізу витрат учасників. Зокрема, витрати учасника складаються з операційних витрат
комісії та податків, які є постійними за своєю суттю. Внаслідок впливу ринкової
кон’юнктури, досить складно кількісно визначити втрати учасників при здійсненні угод за
котируванням дилерів. Зазначені втрати переважно не враховуються, хоча є найбільш
ваговими у структурі витрат. Вважаємо, що розуміння, як керувати даними витратами, є
важливим стимулом розвитку ринку.
Розвиток інноваційних технологій дозволяє ринкам розвиватися у трьох напрямках
(категоріях). Центральні ринки або національні біржі як місця для укладання угод із акціями
втрачають своє значення. Фондова торгівля та розкриття цін відбувається в режимі он-лайн з
використанням платформ, що забезпечують: 1) циклічну торгівлю; 2) розкриття інформації;
3) системи розкриття цінової інформації. Кожна з цих груп конкурує всередині своєї
категорії (табл. 1).
Таблиця 1
Приклади функціонуючих електронних ринків (складено автором на основі [3])
Категорія
1
2
3

Тип ринку
Ринок замовлень, постійно діючий аукціон зустрічних
заявок (order driven market)
Циклічний метчінг
Інформаційні системи
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Електронний ринок
SETS LSE; Xetra DB;
Tradepoint; INSTINET
POSIT; E-Crossnet
Autex; Bloomberg

Ці системи працюють паралельно, доповнюючи одна одну та є фрагментарними.
Проте вони додають функціональність, що надає учасникам більш вільний і ефективний
доступом до ринків із високою ліквідністю. Всі ECN являють собою альтернативні
електронні торговельні мережі, проте не всі електронні торговельні мережі є ECN.
Альтернативні електронні торговельні мережі переважно організовують ринок замовлень
(order driven market) без залучення маркетмейкерів [3]. Хоча маркетмейкери можуть
використовувати ECN. Електронні комунікаційні мережі самі по собі
Електронні комунікаційні мережі самі по собі мультиплікують фрагментарність окремих
мереж і систем, але, пов’язуючи їх у єдину мережу, забезпечують певну ліквідність. Отже,
концентруючи ліквідність в альтернативні електронні торговельні мережі, які забезпечують
укладення угод за середньо біржовими цінами, ECN знижують біржову ліквідність, що робить
біржове ціноутворення, яке використовується як базове, менш репрезентативним.
Ефективна система баржевої торгівлі створює необхідну культуру для виходу на
електронні торговельні системи. Насамперед, це пов’язано з впровадженням систем
Інтернет-торгівлі, автоматизованих систем із впровадження внутрішнього та депозитарного
обліку. Висока технологічність та порівняно низька вартість таких систем дозволили суттєво
скоротити чисельність персоналу та, як наслідок, знизити постійні витрати фірм.
Практична реалізація електронної торговельної системи найбільш доцільна у вигляді
системи он-лайн. Техніка торгівлі та укладання угод за допомогою електронної торговельної
системи полягає в наступному. У торговому залі встановлюється електронна торговельна
система, що представляє програмно-апаратний комплекс у вигляді локальної комп’ютерної
мережі. До складу комплексу входить серверна частина з програмним забезпеченням, в якій
містяться правила допуску члени біржі до торгівлі, порядок укладання угод, процедура
клірингу, порядок інформаційного обслуговування учасників торгівлі, системи захисту
інформації, процедури управління і регулювання ринку тощо. Іншою частиною електронної
торговельної системи є мережа робочих місць брокерів, тобто персональні комп’ютери, які
входять до складу локальної комп’ютерної мережі біржі.
Перед початком торгів електронна торговельна система автоматично здійснює допуск
брокерів до торгів. Якщо фінансовий стан учасника торгів відповідає всім вимогам біржі, то на
моніторі власного робочого місця брокер бачить інформацію про стан ринку та у будь-який
момент часу без участі посередників надсилає замовлення до електронної торговельної системи.
Якщо замовлення відповідає правилам укладання угод на біржі, то угода здійснюється в режимі
он-лайн. Програмно-апаратний комплекс забезпечує учасника торгів графічно-аналітичною
інформацією про перебіг торгової сесії. Функції електронної торговельної системи, як правило
розподіляються між декількома робочими місцями. Електронна торговельна система реалізує
наступні функції: 1) моніторинг торгів; 2) аналіз торговельної інформації; 3) подання замовлень
для купівлі-продажу в систему; 4) встановлення постійних обмежень, технологічних стадій та
параметрів торговельних сесій; 5) встановлення надзвичайних обмежень та реалізація керуючих
заходів на хід торгових сесій у разі позаштатних ситуацій.
Отже, в перспективі традиційні електронні біржі, які застосовують електронної
торговельної системи та нездатні сконцентрувати ліквідність, будуть програвати у
конкурентній боротьбі. Це призведе до припинення їх біржової діяльності, або об’єднання з
іншими суб’єктами комерційного підприємництва. Оптимальна кількість традиційних
електронних бірж, які застосовують альтернативні електронної торговельної системи,
зможуть конкурувати між собою ціновими умовами участі на них та ліквідністю.
Користувачі будуть мігрувати по платформах, які забезпечують необхідну ліквідність.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІРТУАЛЬНОГО БАНКІНГУ В УКРАЇНІ
Україна зараз на порозі глобальної трансформації. Не тільки банки, а й уся економіка
переходить на цифрову технологію. За допомогою пандемії COVID-19 люди звикли
працювати та навчатися в Інтернеті, замовляти їжу чи таксі за допомогою смартфонів, а
оплачувати все це за допомогою телефонних додатків. Можливо коронавірус став
тривожним сигналом для того, щоб світ об’єднався навколо однієї проблеми та
перерозподілу пріоритетів. Карантин довів, що Інтернет та соціальні мережі є не лише
основними засобами існування комунікацій, а й бізнесу.
Щодо стану українського банківського сектору, згідно з дослідженням у рамках
проекту USAID “Трансформація фінансового сектору”, українські банки сприймають
цифрову трансформацію не як можливість, а як “паралельний світ”. І як наслідок, українські
банки наразі мають низький рівень участі у капіталі фінтех- компаній, члени правління банку
мають обмежений досвід роботи у галузі фінтех-технологій. Більше того, лише 50% банків
мають цифрову стратегію. За даними Міністерства фінансів України, наразі мобільні додатки
представлені лише у 39 банках із 73. Одночасно всі необанки працюють у співпраці з
існуючими банками. Необанкам було б складно виконувати всі вимоги до традиційних форм
звітності реальних банків. Найбільш активними та популярними серед економічних агентів
та приватних осіб є два віртуальних банки. Перший – Монобанк (з використанням
банківської ліцензії № 92 від 10 жовтня 2011 р.), АТ “Універсальний банк” зі статусом
“Спеціалізований ощадний банк” з листопада 2018 р., оскільки більше 50% активів банку
складають депозити фізичних осіб. З липня 2019 року цей банк визначений НБУ як системно
важливий банк. Другий згаданий вище банк – СпортБанк (користується ліцензією НБУ № 84
від 25.10.2011 АТ “ТАСКОМБАНК” та ліцензією НБУ № 247 від 15.11.2011 АТ “ОКСІ
БАНК”). Ці банки надають свої послуги без традиційної галузевої інфраструктури,
використовуючи Інтернет-платформи та мобільні додатки [1].
Загалом протягом 2016–2020 років на ринку віртуального банкінгу в Україні
спостерігалися позитивні тенденції. Таким чином, можна виділити декілька основних
напрямків розвитку електронних банківських послуг в нашій країні [2]:
1) активно почалися перекази P2P та збільшилася кількість платіжних послуг для
оплати комунальних та інших рахунків. На відміну від інших способів переказу грошей з
картки на картку, P2P-перекази мають ряд переваг, а саме:
 низька вартість переказів;
 можливість здійснити платіж у будь-який час і в будь-якому місці, де є доступ до
Інтернету, транзакцію можна здійснити як зі стаціонарного комп’ютера, так і з мобільного
телефону;
 можливість здійснювати онлайн-грошові перекази на картки користувачів інших
банків.
2) популярність мобільних платежів за допомогою смартфона зросла. Так, за даними
дослідження MasterCard, 72% українців готові платити за товари та послуги за допомогою
смартфона, тоді як у Західній Європі рівень такої готовності становить лише 37%, а в
Центральній та Східній Європі – 57%.
Таким чином, мобільні додатки та їх функціональні можливості набирають
популярність, спрощується процес підключення до онлайн-банкінгу, а новітні технології,
такі як соціальні боти Facebook Messenger, все частіше використовуються для платежів.
3) Важливим моментом для розвитку електронного банкінгу стала підтримка
Національним банком єдиного стандарту електронної дистанційної ідентифікації клієнтів
BankID, який сьогодні надає можливість отримувати адміністративні послуги від держави, а
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в майбутньому підлягає регулюванню рамки, дозволить всі банківські послуги банку.
4) Активний розвиток P2P кредитування (Peer-To-Peer), яке є способом запозичення
коштів між не пов’язаними особами, без залучення фінансового посередника (банку,
кредитної спілки тощо). Кредити зазвичай надаються через онлайн-платформи кредиторів,
які стягують комісію за кредитування та інструменти перевірки кредитоспроможності.
Загалом взаємодія учасників системи цифрового банкінгу сприятиме підвищенню
якості фінансових послуг і рівня обслуговування клієнтів банків, проте, безперечно, може
зумовити певні загрози і труднощі як для банків, так і для їхніх клієнтів.
Отже, віртуальний банкінг має значний вплив на економіку у всіх країнах світу та
допомагає сприяти усвідомленню того, що цифровізація є ключовим нововведенням для
нашого майбутнього. Саме тому багато країн вже розпочали активну роботу над його
впровадженням, але шлях до ширшого розгортання цієї концепції ще тривалий. Можна
очікувати, що вже найближчим часом ми почуємо багато нових успішних прикладів. В
Україні спостерігається позитивна динаміка кількості віртуальних банків. Перш за все, цьому
сприяють зміни, які розпочалися на законодавчому рівні, зокрема створення урядом
Міністерства цифрової трансформації, яке, серед іншого, регулює питання віртуальних
валют та цифрових технологій. По-друге, через пандемію Сovid-19 все більше людей
розуміють важливість та зручність віртуальних банків і вважають, що це майбутнє
банківської галузі. Більше того, навіть поточний стан віртуальних банків, зручність та
ефективність їхніх застосувань вже значно вищі, ніж у традиційних банках. По-третє,
впровадження цього досвіду в Україні покращить інвестиційний клімат, зокрема в ІТ-сфері,
фінансовому секторі, і стане стимулом для малого бізнесу вийти з тіні. Нові технології
змінюють світ, а фінтехнології змінюють банківський сектор зсередини.
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ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Війна вимагає значних витрат матеріальних, фінансових та людських ресурсів. Під
час військових подій економіка будь-якої країни потребує корінної перебудови, тобто
переходу на “військові рейки”. Зазвичай даний термін означає мобілізацію усіх можливостей
держави швидко акумулювати максимум внутрішніх і зовнішніх ресурсів для протидії
агресії. Однією з найважливіших складових в даному аспекті є економічна війна.
Найчастіше це поняття визначають як економічну стратегію, засновану на
використанні заходів економічного характеру, спрямованих на послаблення економіки іншої
країни або блоку держав.
Умовно способи ведення економічної війни можна поділити на такі два напрями, як:
зовнішній (наступальний) та внутрішній (оборонний) (рис. 1). Методи наступальної
економічної політики містять заходи, які мають на меті послаблення економіки противника, а
методи оборонної економічної політики стосуються здатності держави протидіяти аналогічним
діям противника.
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Рис. 1. Напрями економічної війни
Спроби специфічного регулювання економіки в умовах війни, з більш або менш
ефективним результатом, присутні в усіх військових конфліктах. Так, класичними
прикладами “економічних рейок” можна вважати дві світові війни. Економічне виснаження,
логістика ланцюгів постачання, фінансові ресурси та енергетичні запаси стали основними
чинниками перемоги одних та поразки інших. Наступальні дії на різних напрямах воєнних
подій були спрямовані на зрив постачання критично-необхідних ресурсів.
Як вказують експерти [1], поразка Німеччини у Першій світовій війні обумовлена
більшою мірою економічними проблемами, а не військовою поразкою. Незважаючи на
перемогу на східному фронті нестача ресурсів на осінь 1918 року виснажила економіку, що,
своєю чергою, призвело до революції і Комп’єнського перемир’я. У Другій світовій війні
основним чинником “економічної війни” було постачання сировини та готової промислової
продукції. Якщо європейські країни та Японія критично залежали від ресурсів, то США були
фактично єдиною країною, незалежною від цього.
Перехід економіки на “військові рейки” в часи двох світових війн характеризувався
наступним [1]:
 нарощення внутрішніх позик у населення країни;
 фокусування промисловості на виробництві продукції військового та подвійного
призначення;
 мобілізація населення в армію та на виробництво;
 збереження та захист ланцюгів постачання.
Проте провідні світові аналітичні центри вказують на зростання ролі економіки
(зокрема постачання ресурсів та торгівлю) у нинішніх і майбутніх конфліктах, бо економічні
санкції мають зменшити військову міць через вплив на економіку. Вагомість детермінанти
“економічної війни” надзвичайно посилилася глобалізацією та цифровізацією економічних
процесів. Якщо раніше державами застосовувалися стратегії захисту ланцюгів постачання
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енергоносіїв, забезпечення важкої промисловості, консервування критичних резервів,
економічної автаркії та ін., то в сучасній високотехнологічній економіці необхідним стає
розвиток точного озброєння, цифровізація систем управління, використання штучного
інтелекту та ін. З розвитком технологій, імпортозаміщення, яке слугувало підготовкою
практично до будь-якого великого військового конфлікту, в багатьох сферах просто
перестало працювати. Технологічні розриви між країнами, висока вартість сучасного
озброєння, транснаціоналізація багатьох виробничих процесів призводять до того, що
покрити всі військові потреби за рахунок виключно внутрішніх розробок майже неможливо.
Прогрес кібертехнологій створив абсолютно нові виміри для ведення воєнних дій.
Суттєво зросла роль захисту ланцюгів постачання як важливого елементу будь-яких
військових подій. Причому нині вона охоплює набагато ширший спектр потреб, пов’язаних з
технологічною, інформаційною війною: якщо раніше була потреба у забезпеченні ланцюгів
постачання промислової продукції та ресурсної бази, то зараз зросли запити до захисту
інформації у мережі, зберігання безпечних каналів зв’язку, постачанні кіберзброї та
високотехнологічних елементів. Для цього потрібна як кіберінфраструктура, так і критична
кількість спеціалістів для її обслуговування.
Ще одним економічним викликом війни є необхідність мобілізації фінансових
ресурсів. В глобальній фінансовій системі велику роль грають фінансові потоки та
міжнародні фінансові організації. Саме фінансове питання стало першим після вторгнення
Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 року. Після введення військового
стану [2] керування Державним бюджетом перейшло в ручний режим. Парламент та уряд
України зробили низку кроків для відновлення економіки, яка знаходиться в стані війни.
Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Д. Гетманцев
вказує на прийняті рішення, які вже зараз дозволяють відновлювати діяльність підприємств,
ділову активність та наповнювати бюджет [3]: збільшено державне замовлення на товари
першої необхідності, продукти харчування, щоб дати людям можливість працювати на
державні гроші, а державі – накопичувати необхідні резерви продуктів та інших товарів;
стартувала програма релокації виробничих потужностей із зони бойових дій, в результаті
чого станом на 12 квітня було переміщено на захід країни близько 300 підприємств,
більшість з яких почала працювати; знято низку адміністративних та податкових бар’єрів для
розвитку бізнесу (діє простий податок 2% від обороту замість складних ПДВ та податку на
прибуток; практично звільнено від оподаткування малий бізнес та значно спрощено митне
оформлення та зменшено митні платежі). Ці дії спрямовані на збереження власного
потенціалу України в умовах військових дій.
Україні одній дуже важко одноосібно послабити чи дестабілізувати економіку значно
переважаючого за розмірами і багатого на ресурси агресора. Ще з 2014 року Росія
накопичувала резерви для початку війну, проте завдяки введенню кількох пакетів санкцій
цивілізований світ намагається максимально знекровити її економіку. Санкції були введені
проти Центробанку, відключення від системи SWIFT, замороження майже 60%
золотовалютних резервів тощо.
Санкції вже мають економічний ефект: російська влада заявляє про скорочення ВВП у
2022 році на 8%, але міжнародні організації прогнозують падіння у 11-15%; погашення
валютних боргів країни-агресора перед її кредиторами та підтримка платоспроможності
держави – від питанням (ще на початку березня Standard&Poors, Fitch Ratings, Moody’s
визначили статус російської економіки як переддефолтний); велика кількість іноземних
компаній покинула російський ринок; передбачається скорочення товарообігу з
міжнародними партнерами на рівні 35%, що зменшить експортну виручку та податки, з чого
фінансується війна в Україні [4]. Поки агресора спасає залежність країн Європи від
російського газу та нафти, проте пошук альтернативних постачальників даних ресурсів
постійно проводиться. За відсутності певних західних товарів та технологій Росію очікує
найбільший економічний спад з початку 1990-х років.
Отже, сподіваємося, що одночасне проведення заходів по послабленню економіки
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Російської Федерації та ефективні дії, спрямовані на збереження власного потенціалу України в
умовах війни, стануть запорукою перемоги не тільки в економічній війні, а й в загальній.
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ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НЕМЕХАНІЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
РОЗДРІБНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В сучасних умовах господарювання значну увагу підприємства роздрібної торгівлі
приділяють вирішенню завдання, як раціонального використання немеханічного обладнання,
так і завданню ефективногго використання торговельних площ магазинів. Основна проблема
полягає у виборі немеханічного обладнання вітчизняних виробників яке відповідало би
розміру магазину та асортименту реалізуємих товарів.
Основною метою дослідження є визначення шляхів більш ефективного використання
немеханічного обладнання.
За останні роки в Україні, починаючи з 2014 року, спостерігається зростання
загального товарообороту. У зв’язку з цим на підприємствах роздрібної торгівлі повстає
проблема більш якісного обслуговування покупців, в т.ч. задоволення попиту, що вимагає
більш ефективного використання площ магазинів і збільшення асортименту реалізуємих
товарів. При цьому актуалізується питання стосовно сутності немеханічного обладнання.
Вищевикладене ставить перед торгівельними підприємствами завдання стосовно
переоснащення магазинів сучасним немеханічним обладнанням безпосередньо вітчизняного
виробника. Вітчизняна промисловість спроможна виконати це завдання.
Добір немеханічного обладнання роздрібним торговельним підприємствам бізнесу
слід здійснювати в залежності від ширини і глибини асортименту товарів, режиму й
особливостей їх зберігання, методів продажу товарів. Також при доборі немеханічного
обладнання, в т.ч. для торговельних залів.
Сучасна наукова думка рекомендує здійснювати підбір немеханічного обладнання
(торговельних меблів) використовуючи методику запропоновану Семенюк Д. П.,
Потаповим В. О. (Харківський державний університет харчування та торгівлі).
При технічному оснащенні магазинів особливу увагу приділяють вибору типу
торговельних меблів і визначенню їх оптимального набору. При цьому варто керуватися
наступними засадами:
‒ торговельні меблі повинні відповідати товарному профілю й розмірам торговельного
залу магазина;
‒ при оснащенні магазина торговельними меблями необхідно враховувати
використовувані методи продажу товарів;
‒ розміщення торговельних меблів повинне забезпечувати ефективне використання
торговельної площі магазина.
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Незважаючи на те, що сучасні торговельні меблі мають переважно універсальний
характер, все-таки кожний із пропонованих на ринку обладнання їх типів може бути
рекомендований для порівняно вузького переліку магазинів.
Створення сучасного інтер’єра торговельного залу вимагає рішення багатьох завдань
технологічного й естетичного характеру. Необхідно враховувати розмір, форму й
призначення торговельних меблів. Варто ретельно продумувати сполучення великих і
малогабаритних предметів. Не допускається захаращувати торговельний зал непотрібними
меблями. Від того, які меблі встановлені в магазині і як вони розміщені, залежить
ефективність використання торговельної площі. Правильно підібрані й розставлені
торговельні меблі дозволяють розширити викладення товарів, створити більше зручностей
для обслуговування покупців, збільшити товарообіг на 1 м2 торговельній площі
(фондовіддачу) і тим самим підвищити ефективність використання торговельних площ.
Необхідно прагнути до того, щоб настановна площа була оптимальною.
Настановна площа торговельних меблів – це площа, займана підставою конкретної
одиниці обладнання. У загальну настановну площу включається також площа, зайнята
зразками великогабаритних товарів, виставленими в торговельному залі, і настановна площа
піддонів, на яких розміщений робочий запас товарів.
Відношення загальної настановної площі до площі торговельного залу показує
ступінь використання торговельної площі й називається коефіцієнтом використання
торговельної площі.
Коефіцієнт настановної площі розраховується за формулою:
𝑛 ∙ 𝑆𝑖
КУ =
𝑆тз
де: Si – настановна площа і-го виду торговельного обладнання, м2;
n – число однотипних одиниць торговельного обладнання;
Sтз – площа торговельного залу магазина, м2.
Тоді
𝑆ТЗ ∙ КУ
𝑛=
𝑆ТЗ
де: n – розрахункове число однотипних одиниць обладнання з урахуванням
розташування технологічних зон торговельного обслуговування в магазині.
Величина коефіцієнта настановної площі залежить від типу торговельних меблів і
раціональності планувальних рішень торговельного залу.
Варто враховувати, що ефективне використання торговельних площ може бути
досягнуте за умови оснащення магазинів обладнанням, що має достатню площу викладення.
Площа викладення обчислюється як сума площ всіх елементів обладнання (полиць, кошиків,
касет, перфорованих щитів, панелей), на яких можуть бути викладені товари.
Показником, що характеризує ступінь використання торговельної площі
торговельного залу під викладення товарів, є коефіцієнт викладення. Він визначається як
відношення площі викладення товарів до площі торговельного залу
𝑆викл
Квикл =
𝑆тз
де: Квикл – коефіцієнт використання площі торговельного залу під викладення
товарів;
Sвикл – площа викладення товарів, м2 ;
Sтз – площа торговельного залу, м2.
Для магазинів самообслуговування оптимальне значення Ку і Квикл повинно
становити відповідно 0,27...0,30 і 0,70...0,75.
Для збалансування взаємозв’язку між різними технологічними зонами магазина
необхідно враховувати ємність торговельного обладнання й кількість різновидів товарів, що
викладаються на одному метрі площі полиць гірки. Ці показники дають можливість
визначити не тільки ефективність використання торговельних меблів, але й установити
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розміри товарних запасів, розташовуваних у торговельному залі, розрахувати необхідні
обсяги поточного завезення товарів у необхідному для цього транспорті.
При більш детальному аналізі використання торговельних меблів і аксесуарів для
викладення товарів доцільно застосувати наступні коефіцієнти: коефіцієнт кратності площі
викладення – Ккрат, коефіцієнт використання ємності обладнання – Кємн.
Показником ефективності використання виставочного простору торговельного залу є
коефіцієнт кратності (Ккрат), що визначається як відношення площі викладення до
настановної площі
𝑆викл
Ккрат =
𝑆уст
де Ккрат – коефіцієнт кратності площі викладення, рівний приблизно 2,5...3,0;
Sвикл – площа викладення торговельного залу, включаючи настінні й навісні
виставочні аксесуари, м2;
Syст – настановна площа – частина площі торговельного залу, зайнята торговельними
меблями, м2 .
Чим вище коефіцієнт кратності, тим ефективніше використовуються торговельні
меблі й весь простір торговельного залу, доступний для викладення товарів.
Коефіцієнт ємності розраховується за формулою
𝑉тов
Кємк =
𝑉𝑗,𝑘
де: Кємн – коефіцієнт використання ємності обладнання;
Vтов – обсяг фактично викладеного на обладнанні товару, м3 ;
Vобл – обсяг даної одиниці обладнання, м3.
Обсяг обладнання (гірки) дорівнює сумі обсягів для викладення товарів кожної
полиці. Коефіцієнт ємності показує, наскільки ефективно використовується номінальна
ємність обладнання.
На основі проведених досліджень можемо зробити наступний висновок, що роздрібна
торгівля продовольчими товарами в Україні буде набувати все більшого розвитку, особливо
через мережу роздрібних торгових підприємств (магазинів) В свою чергу це вимагатиме
переоснащення магазинів новим немеханічним обладнанням. При виборі даного обладнання
необхідно керуватись наступними основними критеріями: ціна та надійність обладнання.
Саме тому роздрібним торговельним підприємствам необхідно надавати перевагу
обладнанню вітчизняного виробництва. У процесі вибору немеханічного обладнання
доцільно використовувати наукові підходи щодо розрахунку торгових площ і обь’ємів
підприємств торгівлі в залежності від виду та типу товару.
Перспективним вбачаються подальші дослідження оснащення магазинів малого
бізнесу в сільській місцевості та невеликих населених пунктах сучасним немеханічним
обладнанням.
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KEY РERFORMANCE INDICATORS: ЯК ВИМІРЯТИ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ
Прискорена діджиталізація суспільства та світова пандемія коронавірусу сприяли
суттєвому збільшенню обсягів інтернет-торгівлі. Світовий обсяг продажів у системі
електронної комерції щорічно збільшується і у 2021 р. 20% покупок в світі були зроблені
через Інтернет. Якщо звичайні продажі зросли всього на 1% за рік, то в мережі вони
збільшилися на 24%. За даними дослідження компанії CBR, на початку 2021 р. в Україні 10,6
млн людей (майже третина населення) регулярно здійснювали онлайн-покупки [1]. Сьогодні
критичною вимогою перебування на ринку кожного бізнесу є його онлайн-присутність. У
цьому випадку максимально гостро постає проблема оцінювання ефективності інтернетмагазинів.
Якісна оцінка ефективності будь-якого бізнес-проєкту допомагає правильно
розподіляти бюджет компанії і відмовитися від інвестування в неприбуткові напрями
діяльності. Вона дозволяє оцінити, які результати забезпечує виконана робота, виявити
наявність певних проблем і шляхів їх усунення та визначити основні перспективи
розвитку проєкту.
Кожен онлайн-бізнес ставить перед собою певні цілі, з урахуванням яких
визначається перелік показників ефективності інтернет-магазину – Key Performance
Indicators (ключові показники ефективності). Правильно сформована система КРІ дає змогу
оцінити рентабельність інвестицій в онлайн-просування; досягається максимальна
прозорість взаємодії між інтернет-магазином і споживачами; позитивні тренди в динаміці
стають помітні набагато швидше, ніж це починає відображатися на зростанні трафіку та
продажів; такий підхід можна використовувати для бізнесу будь-якої величини [2].
Ще на етапі створення інтернет-магазину слід визначити, як буде оцінюватися його
робота, щоб мати змогу внести певні корективи. Перелік критеріїв для оцінки в кожному
конкретному випадку може бути різним, проте він загалом може передбачати 3 групи
показників ефективності: КРІ продажів, КРІ сервісу та КРІ маркетингу.
КРІ продажів є найголовнішою групою показників ефективності для власників
бізнесу. За їх допомогою можна оцінити, наскільки ефективно здійснюються продажі в
інтернет-магазині. До цієї групи належать обсяг продажів, середній чек покупки, чистий
прибуток, кількість “покинутих кошиків”.
Обсяг продажів є базовим критерієм розвитку магазину. Обсяг продажів є
комплексним поняттям, яке включає в себе весь обсяг виручки, отриманої компанією за
продаж товарів або послуг за звітний період. Фактично він є основою формування доходу та,
відповідно, – і прибутку.
Середній чек покупки розраховується як відношення кількості замовлень до обсягу
доходу інтернет-магазину за певний період (місяць, квартал, рік, тощо). Якщо величина
середнього чека є більшою за кошти, вкладені в залучення одного покупця, то це сприяє
зростанню прибутків бізнесу. У разі, якщо ж середній чек дорівнює або менший за обсяг
вкладень, то така ситуація потребує термінового виправлення: слід або оптимізувати витрати
на залучення покупців, або сприяти зростанню величини середнього чека. Найчастіше на
практиці інтернет-магазини можуть збільшити середній чек, застосовуючи кросселінг
(пропозиція покупцям певного товару придбати додатковий продукт або послугу, що
пов’язана з основною покупкою) і/або апселлінг (реалізація дорожчих товарів і послуг ніж ті,
що спочатку вибрав покупець).
Чистий прибуток є показником, заради якого, власне, і створюється будь-який бізнеспроєкт. Для його розрахунку від загального доходу інтернет-магазину слід відняти усі його
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витрати. Якщо розмір прибутку недостатній, то слід вжити заходів для його зростання
(скоротити/оптимізувати витрати, збільшити торгову націнку, збільшувати аудиторію
покупців тощо) [3].
Кількість так званих “покинутих кошиків” (незавершених замовлень) об’єктивно
демонструє, чи є у відвідувачів магазину проблеми із замовленням товарів. Якщо цей
показник перевищує середній рівень у відповідному сегменті бізнесу або спостерігається
тенденція до його зростання, то власнику необхідно провести додатковий аналіз інтернетмагазину щодо його юзабіліті (комплексного показника якості сайту або продукту, який
характеризує простоту та зручність його використання) чи інших перешкод щодо
завершення процесу купівлі. В ряді випадків для зменшення кількості покинутих кошиків
інтернет-магазину доцільно провести ремаркетинг.
КРІ сервісу показують, наскільки високим є рівень обслуговування покупців в
інтернет-магазині та чи збільшується кількість постійних клієнтів. Для цього, насамперед,
слугує показник повернення відвідувачів (коефіцієнт повторних покупок). Якщо магазин на
ринку досить давно, але кількість його постійних покупців незначна або й взагалі відсутня,
то це зазвичай означає, що покупці не знаходять тут потрібного товару або їх не
задовольняють придбані товари чи умови замовлення й обслуговування [4].
Для кожного замовлення в інтернет-магазині важливо стежити за швидкістю його
обробки, оскільки саме від цього значною мірою залежить ступінь задоволення покупця
виконанням його запиту. Оптимальний час обробки замовлення є дуже індивідуальним і
залежить як від особливості замовлених товарів, так і від умов покупки (оплата, доставка,
тощо). Оцінити ж швидкість обробки замовлення можна за різницею в часі між
надходженням замовлення і його остаточним погодженням з покупцем або за різницею між
часом одержання інтернет-магазином замовлення та його відправкою.
Одним із найголовніших маркетингових показників ефективності діяльності інтернетмагазину є його конверсія. Конверсія покупок – це відношення числа покупців до загальної
кількості відвідувачів інтернет-магазину, яке наочно показує, наскільки ефективним є
маркетинг, чи приводить він в інтернет-магазин цільових відвідувачів. Якщо відвідувачі
магазину цільові, але конверсія низька, це може говорити про проблеми з юзабіліті,
незадовільні для покупців умови замовлення, доставки й оплати та ін.
Конверсія переглядів сторінок буде актуальною для інтернет-магазинів з широким
асортиментом. Це допоможе виділити найпопулярніші позиції та просувати їх, а товари з
низьким рівнем попиту суттєво скоротити або й видалити з асортименту.
ROI (Return on Investment – коефіцієнт окупності або показник повернення усіх
інвестицій) дає змогу проаналізувати ефективність вкладень (інвестицій) у розвиток, інакше
кажучи – співставити обсяг коштів, витрачених на просування інтернет-магазину з
одержаним результатом. Для визначення ROI можна скористатися такою методикою [5]:
ROI =

прибуток з продажів − вкладення на рекламу
вкладення на рекламу × 100%

Для оцінки залучення клієнтів до інтернет-магазину (особливо новоствореного)
ключовим є показник кількості унікальних відвідувачів – це ті користувачі, які вперше
дізналися про магазин за допомогою одного з маркетингових каналів і перейшли на сайт.
Такі дані можна знайти у відповідному розділі сервісу для аналізу інтернет-сайтів і
мобільних додатків Google Analytics (рис. 1).
Відмови – це процентне співвідношення кількості відвідувачів, які залишили сайт
відразу після входу на нього або переглянули не більше однієї сторінки. Відмови
оцінюються пошуковими алгоритмами Google, і тому помітно впливають на ранжування
сайту інтернет-магазинів у пошуковій видачі. Високий відсоток відмов може свідчити про
невисоку швидкість завантаження сторінок або поганий дизайн/юзабіліті сайту або що
інтернет-магазин залучає багато нецільової інтернет-аудиторії. Варто врахувати, що для
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Рис. 1. Інтерфейс розділу “Залучення” сервісу Google Analytics
різних комерційних онлайн-проєктів еталонного показника відмов не існує. Для
односторінкових лендінгів, де відвідувач майже миттєво отримує потрібну інформацію і після
цього залишає ресурс, він може досягати 70-90%. Для інтернет-магазинів же показник відмов
краще підтримувати нижче рівня 30-50% [5].
Показники KPI слід аналізувати в динаміці. Їх загалом варто переглядати, як мінімум, раз
на півроку, а також аналізувати, як кожен окремих показник змінюється в розрізі кожного місяця.
Ключових показників ефективності інтернет-магазину є досить багато, однак
слідкувати за всіма ними, особливо для власників невеликих бізнес-проєктів, може бути
складно й до того ж неефективно. Тому рекомендується зосередитися на 5-10
найважливіших для конкретного поставленого завдання показниках. Так, наприклад, якщо
потрібно збільшити конверсію, то найбільш значущими KPI в цьому випадку будуть
показник конверсії й кількість покинутих кошиків.
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РИНОК ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ В
УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ
Ринок транспортних послуг в даний час зазнає ряд функціональних змін, що у свою чергу
впливають на роль і масштаби діяльності учасників. Така сфера в даний час відчуває активний
вплив зовнішнього середовища, умов в яких функціонує. Зовнішні чинники створюють як
можливості, так і загрози для суб’єктів перевізного процесу. Ступінь їх позитивного чи
негативного відображення на результативності господарської діяльності залежить від вміння
суб’єктів господарювання адаптуватися до таких чинників і вимог ринку.
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Серед чинників зовнішнього середовища, що створюють вплив на діяльність
транспорту в державі, на нашу думку, перш за все необхідно відзначити політичну
нестабільність, яка пов’язана з проведенням масштабних військових дій на території України
внаслідок агресії з боку північного сусіда, що призводять до обмеження території, яка
придатна до здійснення господарської діяльності, непридатності окремих територій до
повномасштабних процесів транспортування, руйнування транспортної інфраструктури,
згортання господарської діяльності суб’єктів господарювання, зниження можливостей
держави на міжнародному ринку транспортних послуг.
Як показують проведені дослідження погіршення показників функціонування
транспортної галузі України обумовлене проведенням військових дій на значній території
країни, руйнуванням транспортної інфраструктури, скороченням попиту з боку провідних
замовників вантажоперевезень та з боку населення на транспортні послуги, значним
погіршенням фінансового стану суб’єктів господарювання та населення. Наша країна і в
довоєнний період відставала від розвинених країн світу за продуктивністю факторів
виробництва, спроможністю демонструвати стійкий розвиток, рівнем добробуту населення
тощо. У нинішній ситуації такі проблеми ще загострилися.
Ускладнює ситуацію постійне подорожчання і періодичний дефіцит паливномастильних матеріалів, збільшення комунальних тарифів і пов’язаних з ними витрат, що
відображається як на населенні, так і результативності діяльності суб’єктів господарювання
і, зокрема, транспортної галузі.
Позитивним є те, що Україна вступила в новий етап процесу євроінтеграції, який
характеризується наданням Україні можливості входу до складу Євросоюзу за прискореною
процедурою, адаптацією вітчизняного законодавства до законодавства Європейського союзу
з метою подальшого набуття права щодо безперешкодного переміщення українських товарів,
робіт, послуг, робочої сили, капіталів.
Мета інтеграційних процесів полягає в необхідності швидкої відбудови держави у
післявоєнний період, прагненні українських перевізників активніше долучатися до
європейського ринку транспортних послуг, нарощувати обсяги експорту, надання
вітчизняними суб’єктами господарювання транспортних послуг європейським споживачам,
ефективного використання транзитного потенціалу держави, яка знаходиться в центрі
Європи, підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних транспортних організацій на
міжнародному ринку транспортних послуг.
Членство у СОТ сприяє підвищенню міжнародного іміджу України на світовому
ринку перевезень. Завдячуючи лібералізації торгівлі, зменшенню кількості і зниженню
розмірів ввізних мит на товари економіка держави зацікавлює іноземних інвесторів,
суб’єктів господарювання.
Формування на кордоні України міжнародних логістичних центрів також сприяє
розвитку вантажних перевезень (наприклад, а угорському селі Мандок, що знаходиться
неподалік від КПП “Захонь-Чоп”).
Щоб оцінити перспективи транспортної галузі слід розуміти, що найкоротша відстань
перевезення не гарантує обрання даного маршруту перевезення замовником. Крім відстані в
полі зору замовників такі чинники, як безпека перевезень вантажів, швидкість переміщення
вантажів або пасажирів, спрощений порядок, наявність пільг, митні та інші збори при
переміщенні товарів через кордон, відсутність корупції в митних органах, наявність єдиного
органу, який здійснює управління, стабільність нормативно-правової бази тощо.
Таким чином, на сучасному етапі транспортна галузь відчуває серйозні проблеми
функціонування, істотно поступаючись західним країнам, як і за якістю, так і за
комплексністю послуг, що надаються, Однак, незважаючи на всі складності, Україна все ж
зможе підвищити якість транспортного обслуговування.
Розвиток транспортно-логістичної інфраструктури за рахунок зростаючих обсягів
інвестицій в галузь дозволить створити умови для зростання обсягів транспортування,
зберігання і дистрибуції різних товарів. Ключовими чинниками зростання ринку
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вантажоперевезень і попиту на логістичні послуги залишатимуться динаміка промислового
виробництва і торгівлі, а також збільшення обсягів зовнішньоторговельних операцій [2, с. 3].
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МОНОПОЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ КРАЇНИ
Упродовж останніх десятиліть невід’ємним атрибутом практично усіх сучасних
моделей економічних систем є активізація процесів концентрації та монополізації
виробництва, що спостерігається як у межах окремої національної економіки, так і у
масштабі світового ринку через зростання нерівності у розподілі ринкових часток фірм.
Монополізації в Україні є досить актуальною темою, оскільки ще з 1991 року країна
оголосила перехід до ринкової економіки через абсолютну частку монопольного сектора.
Якщо порівняти із іншими країнами світу, де ця частка висока лише у виробничій сфері, то в
Україні ‒ поширення монополізму спостерігається у всіх сферах, що негативно
відображається на стані економіки. Історичний розвиток зовнішнього середовища та
економічні передумови створення великих підприємств посприяли стрімкому поширенню в
Україні монополізації в різних сферах економіки [2].
Під монополізацією слід розуміти досягнення суб’єктом господарювання монопольного
становища на ринку товару, підтримання або посилення цього становища.
Монопольним вважається становище суб’єкта господарювання, частка якого на ринку
товару перевищує 35 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції.
Монопольним (домінуючим) також може бути визнане становище суб’єкта господарювання,
якщо його частка на ринку товару становить 35 або менше відсотків, але він не зазнає
значної конкуренції, зокрема внаслідок порівняно невеликого розміру часток ринку, які
належать конкурентам. Визначається, що кожен із двох чи більше суб’єктів господарювання
займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо стосовно певного виду
товару між ними немає конкуренції або є незначна конкуренція і щодо них, разом узятих,
виконується одна з таких умов: на цьому ринку у нього немає жодного конкурента; не зазнає
значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб’єктів
господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар’єрів для
доступу на ринок інших суб’єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин [1].
Характерними ознаками монопольного ринку (ринку чистої монополії) є те, що на
ньому діє єдиний продавець, який продає унікальний продукт та концентрує у своїх руках
всю ринкову владу, і лише він має вплив на ціну товару. Модель чистої монополії можна
віднести до ідеальних ринкових структур, які рідко зустрічаються у реальній економіці,
проте вони дають опис того “як повинен, або не повинен” функціонувати ринок.
Об’єктивна оцінка рівня монополізації економіки, передусім, вимагає визначення
максимально чітких товарних та локальних меж галузевого ринку. Товарні межі галузевого
ринку визначають на основі ознак, які відображають здатність товарів замінювати один
одного у споживанні. В теорії галузевих ринків відсутній усталений інструментарій
визначення товарних меж галузевого ринку, проте можна виокремити низку показників, які
дають змогу окреслити спектр товарів, трактованих споживачами як субститути, дискусії до
їх застосування і вичерпної однозначності характеристик тривають і донині [3].
Ступінь монопольної влади суб’єкта господарювання визначається ступенем
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монополізації ринку, що може оцінюватися за кількома показниками: індексом ринкової
концентрації СR4 або СR8, індексом Хола-Тайдмана або індексом Герфіндаля ‒ Гіршмана.
Саме за останнім показником найчастіше здійснюється оцінка концентрації ринку.
До надмірної монополізації в Україні призвели такі чинники:
1. Природні причини та адміністративні фактори.
2. Приватизація більшості радянських монопольних утворень, в результаті якої попри
зміну власника, методи господарювання не змінилися (утворилися приватні монополії).
3. Високі вхідні перешкоди, що підтримуються монопольною владою (значна
фондомісткість і обмеженість ресурсів).
4. Протекціоністська політика під гаслами розвитку національного виробника, що
сприяє посиленню позицій саме одного українського виробника (прикладом може слугувати
автомобілебудування).
Отже, можна виділити основні наслідки монополізації для країни, серед яких:
1. Соціальна нерівність. Дії, спричинені поведінкою монополіста, провокують
соціально-економічні конфлікти, які пов’язані зі значною диференціацією доходів в
суспільстві.
2. Негативні зовнішні ефекти. Вони проявляються не лише в економічній, але й у
політичній та правовій сферах суспільства. Небезпека впливу економічної монополії на
політичну ситуацію полягає в тому, що приватні економічні інтереси монополістичних
структур слугують визначальним мотивом політичних рішень і юридичних норм.
3. Зловживання монополіста становищем на ринку. Це проявляється у порушенні
правових, економічних, етичних норм і правил поведінки на ринку, завдаючи шкоди своїм
контрагентам та споживачам
Наслідки монополізації в Україні, в тій чи іншій мірі, охоплюють майже усі сфери
економіки. Ситуація в Україні складна тим, що існує значна частка ринків, на яких суб’єкти
господарювання можуть зловживати своєю владою. Існує три рівні проблеми: ті, що
проявляються в фундаментальних галузях та ринках, де конкурентні ринки й природні
монополії являються інтегрованими (енергетика, транспорт, зв’язок); коли на ринку присутні
державні підприємства; коли ринок є ніби конкурентним, але на ньому або суміжних ринках
існують антиконкурентні юридичні практики або природні обмеження монополізації в
Україні, що створює негативний вплив на економіку країни. Наявність великої кількості
монополій в різних сферах економіки уповільнює розвиток ринкових відносин в Україні [1].
У зв’язку з тим, що дії монополій призводять до збільшення соціальних втрат через
неефективне розміщення ресурсів та завищення цін виникає потреба у впровадженні
державного антимонопольного регулювання.
Дії антимонопольного законодавства та його удосконалення мають спрямовуватись на
створення умов вільної конкуренції, яка є прогресивним чинником розвитку ефективної
економіки країни. Аналізуючи сфери економіки, де монополії найбільшим чином створюють
негативний вплив на суспільний добробут та визначення шляхів удосконалення
антимонопольного законодавства є попередженням негативних наслідків, які спричинені діями
монополістів.
Список використаних джерел
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ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Одним із перших, хто відчуває на собі впливи кризи та економічної рецесії, є бізнес.
Останні кілька років були не простими для українського бізнесу. 2020 рік – пандемія і локдаун,
2021 рік – продовження пандемії й карантинні обмеження, 2022 рік – війна із росією.
Локдаун, карантинні обмеження, закриті кордони, зниження купівельної спроможності
спричинили скорочення обсягів продажу і стали серйозним викликом для багатьох підприємств.
Наприклад, у найбільших європейських роздрібних мережах продажі впали на 70% і більше.
Введені владою обмеження, змусили навіть консервативно налаштованих учасників ринку
переформатувати свою роботу, перевести офісних співробітників на віддалений або змішаний
режим роботи, автоматизувати частину бізнес-процесів та перейти в онлайн.
В історії людства криза завжди ставала приводом для впровадження інновацій та змін.
Часто ці зміни були на краще. Звісно, пандемія дуже сильно та негативно вплинула на бізнес.
Однак, водночас вона виступила потужним рушієм технологічного прогресу, трансформацій
бізнес-моделей, інновацій та зростання людяності в бізнесі 2.
Пандемія COVID-19 і спричинені нею обмеження змусили компанії в прискореному
режимі перебудовувати свої бізнес-процеси, а саме – переходити в онлайн, впроваджувати в
компаніях цифрові технології, переглядати ланцюги постачання та ін. Компанії, які змогли
швидко підлаштувати роботу під умови карантину, зберегли свій бізнес. І, навпаки, ті
підприємства, які не змогли адаптуватись до нових реалій, змушені були піти з ринку.
Сьогодні, в умовах війни, найперше, що бізнес повинен зробити – це зосередитися на
ефективному способі відновлення економіки. Для того, щоб Збройні сили України боролися на
фронті, у тилу має працювати економіка. Зберегти бізнес в умовах війни ‒ завдання необхідне,
але складне через розрив виробничих і логістичних ланцюжків, постійні обстріли російської
армії й вимушену внутрішню міграцію 4. У перші дні війни велика кількість підприємств
перебувала у шоковому стані через війну та мала збої у роботі, багатьом довелось переносити
бізнес у більш безпечні міста. Однак, всупереч усім складнощам, український бізнес
продовжує працювати ‒ оптимізує витрати, змінює пріоритети та трансформується.
Наприклад, компанія ANDRE TAN замість вишуканого жіночого одягу почали
відшивати бронежилети, чоловічу білизну та флісовий одяг. Бренд GASANOVA замість
святкового одягу з каміння продають футболки та спортивні костюми 3.
Компанія “АТБ” у містах прямого бойового зіткнення сформувала опорні магазини
для максимального забезпечення населення продуктами харчування та товарами першої
необхідності. Жителям міст, що зазнають авіанальотів та бомбардувань компанія надала
підвальні приміщення своїх працюючих магазинів під бомбосховища, де також сформовані
запаси питної води 1.
Компанія Glovo планує запуск сервісу телемедицини, а в майбутньому поступово
перетвориться на сервіс, що надаватиме багато різноманітних послуг.
Війна ‒ це серйозний виклик для кожного громадянина і величезний удар по
економіці країни. Війна – це криза. А будь-яка криза – це переломний момент у розвитку,
після якого відкриваються нові можливості.
Список використаних джерел
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ЗМІНИ У ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Донедавна ключовими логістичними завданнями будь-якого вітчизняного підприємства
були: мінімізація витрат, визначення оптимального маршруту, використання мультимодальних
перевезень, вчасні та точні поставки, максимальне завантаження транспорту, ефективні
логістичні ланцюги, екологізація перевезень та ін. Але, така форс-мажорна обставина, як воєнні
дії, докорінно змінила основні та пріоритетні логістичні завдання чи не у всіх сферах бізнесу.
Відомі для всіх, сім правил логістики 7Р (потрібний товар, конкретної якості, в
необхідній кількості, у визначений час, в певному місці, для конкретного споживача, з
мінімальними витратами) змінили свої пріоритети та доповнились додатковими
важливими елементами.
Для прикладу, важливим критерієм для стійкості логістичного бізнесу є здатність
оперувати змінами в межах чотирьох площин: люди, інфраструктура, безпека, законодавство
[1]. В умовах війни логістика ‒ це друге стратегічне питання після безпосереднього ведення
військових дій. Терміновість, повнота замовлення, стабільність та безпечність поставок
стають вимогою сьогодення.
Площина 1

Площина 3

Площина 2

Площина 4

ЛЮДИ – клієнти і
працівники

ІНФРАСТРУКТУРА
країни та взаємозв’язки

БЕЗПЕКА
перевізників та
вантажів

ЗАКОНОДАВСТВО –
законодавчі зміни

 масова внутрішня
міграція населення;
 масова міграція
населення закордон;
 нестійкий
психологічний стан
населення;
 мобілізація
чоловічого
населення;
 поява нових видів
вантажів:
гуманітарна
допомога і військові
відправлення;
 масова внутрішня
міграція бізнесу.

 знищені будинки і
приміщення в містах
бойових дій;
 пошкоджені будинки і
приміщення в окремих
населених пунктах;
 знищені та
пошкоджені житлові
будинки;
 знищені або
пошкоджені дороги;
 знищено частину
транспортних засобів;
 знищено або
пошкоджено нафтові
бази та заправки
пального.

 території, що
знаходяться під
контролем ворога
чи у зоні бойових
дій;
 території і дороги
під періодичним
обстрілом ракет;
 високий рівень
загрози
проникнення ДРГ;
 наявність блокпостів;
 обмеження в
комендантські
години;
 загроза
пограбування
перевізників і
корупційна
складова.

 зміни в трудовому
законодавстві;
 зміни в податковій
системі;
 зміни в митній
системі;
 зміни в частині
дозволу на зброю;
 тимчасовий дозвіл на
керування
транспортним засобом;
 зміни в кредитуванні
бізнесу.

Рис. 1. Площини та їх фактори впливу на стійкість логістичного
бізнесу в умовах війни (сформовано автором на основі [1])
Деякі із наведених факторів мають навіть позитивний вплив. Наприклад, збільшення
вантажопотоку за рахунок гуманітарних та військових вантажів, зміни в оподаткуванні
підприємств, дозвіл на водіння вантажівками з категорією В лише під час воєнного стану,
відтермінування кредитів. Але такі позитивні на перший момент фактори зовсім не
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компенсують знищену інфраструктуру країни: шляхи, залізниці, транспорт, порти, склади,
нафтобази та інше.
Так як Україна є експортером значної кількості продтоварів, то деякі країни
спростили вимоги до перетину своїх кордонів вантажними транспортними засобами [2] для
того, щоб не було збоїв у поставках і підприємства-виробники змогли зберегти свої ринкові
сегменти. До таких країн відносяться:
 Латвія – до кінця року не вимагатиме дозволів, вантажівка має відповідати вимогам
екологічного стандарту “Євро-3”;
 Угорщина – не потрібно дозволів, до 30 червня можна здійснювати усі двосторонні
та транзитні перевезення;
 Польща – потрібно дозволи, вантажівка має відповідати вимогам екологічного
стандарту “Євро-4”;
 Румунія ‒ не потрібно дозволів, вантажівка має відповідати вимогам екологічного
стандарту “Євро-3”;
 Греція – не потрібно дозволів;
 Молдова – вимагає дозволи, вантажівка має відповідати вимогам екологічного
стандарту “Євро-3”;
 Словаччина ‒ не потрібно дозволів до 31 серпня 2022 року, вантажівка має
відповідати вимогам екологічного стандарту “Євро-3”;
 Болгарія – до кінця воєнного стану не вимагає дозволів;
 Туреччина - до кінця воєнного стану не вимагає дозволів;
 Австрія – не вимагає дозволів.
Навіть у довоєнний період залізничні та морські перевезення були дешевшими
порівняно із автомобільними. А зараз, враховуючи дефіцит палива і його вартість, доцільно
звернути увагу на мультимодальність як один із варіантів мінімізації витрат на перевезення.
Зокрема, “Укрзалізниця” є ініціатором та надає таку послугу для бізнесу. Сухий порт
(логістичний хаб) – це мультимодальний логістичний центр з інфраструктурою, що дозволяє
власнику вантажу користуватися всіма перевагами морського порту, але на суші [3], тобто:
 обробка та зберігання вантажів та навалочних вантажів;
 стафування та розстафування вантажів у контейнери;
 митне оформлення та огляд;
 упаковка, перепакування та маркування вантажів;
 транспортно-експедиційні послуги;
 банківські, страхові, фінансові та брокерські послуги;
 перевантаження вантажу в інші види транспорту;
 бронювання транспорту;
 ремонт контейнерного обладнання та транспорту;
 доставка вантажу до кінцевого пункту призначення – “остання миля”.
Такі порти є доцільними не лише під час війни. Вони розвантажать центральні
автошляхи, зменшать залежність від морських портів, при інтенсивній систематизації і
цифровізації процесів зможуть максимально ефективно використовувати переваги
мультимодальних перевезень.
Список використаних джерел
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
В умовах становлення ринкових відносин важливим питанням є визначення
ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Ефективність такої діяльності може бути
визначена на основі економічних показників, що базуються на результатах проведення
економічного аналізу, в яких відображені різні сторони виробничої, збутової,
постачальницької і фінансової діяльності господарюючих одиниць. У зв’язку з цим
нагальною потребою стало всебічне і детальне вивчення процесів економічного аналізу у
системі управління суб’єкта господарювання.
Значний внесок у розвиток наукової думки щодо місця економічного аналізу в системі
управління підприємством зробили такі вчені, як Ю. С. Цал-Цалко, С. Б. Барнгольц та
Г. М. Тація М. Р. Лучко, М. І. Баканова, М. В. Дембінський, І. П. Житня, І. І. Каракоза,
М. З. Кауфман, В. В. Ковальова, І. Д. Лазаришин, Л. А. Лахтіонова, М. В. Мельник,
Є. В. Мних, Г. В. Савицька, С. К. Татура, А. Д. Шеремет та інші.
В сучасних умовах господарювання, коли наслідки соціально-економічної кризи
залишають свій відбиток на всіх сферах економічної діяльності суб’єктів господарювання,
виникає нагальна потреба перегляду та переосмислення основних економічних концепцій, з
метою визначення пріоритетних напрямків ефективного управління фінансовою діяльністю
підприємств. Однією з таких концепцій є аналіз господарської діяльності, використання
якого дозволяє отримувати інформацію про фінансовий стан підприємства, рівень його
економічної безпеки, рівень платоспроможності та банкрутства тощо.
Базовими підходами до визначення сутності економічного аналізу є підходи
Ю. С. Цал-Цалко, М. Р. Лучко, які схиляються до думки, що аналіз господарської діяльності
– це система спеціальних знань, пов’язаних із дослідженням економічних процесів, що
відбуваються під впливом об’єктивних економічних законів та суб’єктивних факторів.
Відомі різні підходи до структуризації цієї науки [1, с. 102].
Проте у посткризовий період розвитку вітчизняної економіки варто розглянути
погляди зарубіжних вчених. З позиції С.Б. Барнгольц та Г.М. Тація, аналіз господарської
діяльності є важливим проміжним етапом процесу управління, мета якого: дати правильну
оцінку стану об’єкта та показати, наскільки цей стан відрізняється від бажаного [2, c.134].
Існує також думка, що “аналіз господарської діяльності – це метод оцінки
ретроспективного (тобто того, що було) і перспективного (того, що буде у майбутньому)
фінансового стану господарського суб’єкта на основі вивчення залежності й динаміки
показників фінансової інформації. Одночасно фінансовий аналіз є основною частиною
фінансового планування” [3].
Зупинившись на останньому визначенні сутності економічного аналізу підприємства,
варто наголосити на його залежності від часу. Адже основна класифікація видів
економічного аналізу суб’єктів господарювання базується на часовій належності прийняття
економічних управлінських рішень.
Згідно із цією класифікацією аналіз господарської діяльності поділяється на
ретроспективний та перспективний. Ретроспективний аналіз господарської діяльності надає
інформацію суб’єктам господарювання про зовнішнє середовище та динаміку діяльності
підрозділів підприємства. За результатами такого аналізу управлінці мають можливість
визначити основні проблеми діяльності та переглянути раніше встановлені цілі.
В свою чергу перспективний аналіз спеціалізується на поглядах в майбутнє діяльності
суб’єктів господарювання. Результатами такого аналізу є інформаційні довідки щодо
відхилень від планових показників діяльності, понесені витрати та перспективні результати
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при заданому напрямку діяльності. Тобто за його результатами є можливість вибору
найбільш прийнятних альтернатив подальших управлінських рішень.
Але для ефективної діяльності підприємств важливим є поєднання ретроспективного
та перспективного економічних аналізів, що дозволяє визначати поточні проблеми та
коригувати майбутні цілі.
Для того, щоб отримати правдиві результати економічного аналізу, важливим є
використання інформаційної бази підприємства, що відповідає заданим вимогам. Такими
вимогами є: аналітичність (інформація, що стосується тільки того напрямку, для якого
проводиться аналіз); об’єктивність інформації необхідна для того, щоб висновки такого
аналізу відповідали дійсності; єдність інформацій (можливість співставлення даних);
оперативність інформації; раціональність інформації (щоб на її збереження та використання
було потрібно мінімум затрат) [2, c. 136].
Сутність та класифікація економічного аналізу є важливим у процесі управління
суб’єктами господарювання. Необхідність проведення економічного аналізу пояснюється
місцем, яке повинен займати аналіз господарської діяльності на підприємстві.
По-перше, як елемент системи управління, він слугує основою виявлення недоліків і
резервів у виробничій діяльності, підвищення ефективності використання виробничих ресурсів
внаслідок застосування ресурсозберігаючих технологій та підвищення виробничої дисципліни,
пошук нових резервів зменшення собівартості та збільшення обсягів виробництва.
По-друге, як інформаційне забезпечення, він повинен охоплювати результати дій всіх
інших функцій управління, базуватися на фактах їх прояву, переробляти та видавати нову
інформацію про стан діяльності підприємства та сприяти роботі управління і контролю як
внутрішньому, так і зовнішньому.
Однак аналіз господарської діяльності в управлінні не виконує свою роль автономно.
Він взаємопов’язаний з іншими функціями, впливає на розвиток і удосконалення їх, а під
впливом вимог інших функцій розвивається і сам.
Таким чином, аналіз господарської діяльності тісно пов’язаний з плануванням діяльності
суб’єкта господарювання. Адже за результатами економічного аналізу встановлюються цілі та
завдання організації, розраховується та розробляється напрямок подальших дій.
Існує зв’язок економічного аналізу з організаційною функцією суб’єкта господарювання.
Аналіз господарської діяльності допомагає скоригувати організаційну структуру управління
відповідно до результатів отриманого аналізу та планових дій господарюючої одиниці [3].
Доцільність запровадження мотиваційних елементів у процесі діяльності також може
бути визначена за результатами економічного аналізу. Отримані результати економічного
аналізу відображають картину діяльності підприємства та спонукають працівників до
підвищення продуктивності праці
Координація діяльності господарюючого суб’єкта і є ефектом економічного аналізу
проведеного за результатами діяльності підприємства. Чітко організована аналітична робота
є одним з основним факторів, який впливає на ефективне виконання поставлених завдань
такої функції управління як координація.
Таким чином, аналіз господарської діяльності є важливим елементом в системі
управління, дієвим засобом виявлення внутрішньогосподарських резервів, основою розробки
науково обґрунтованих планів та управлінських рішень.
Головною метою проведення економічного аналізу є кількісне та якісне вимірювання
прямих і непрямих, часткових і всезагальних причинно-наслідкових зв’язків у часі та
просторі, тобто розкриття суті та внутрішньої природи або закономірності розвитку явищ та
процесів, які відбуваються у господарській діяльності підприємства [4, с. 233].
Поставлена мета зумовлює виконання завдань, що ставляться перед економічним
аналізом. Але на основі опрацьованої інформації варто відмітити, що не існує єдиного
завдання проведення економічного аналізу діяльності суб’єктів господарювання. Його
завдання – це своєрідне “дерево цілей”. На вершині “дерева цілей” економічного аналізу є
завдання-ціль ‒ надання керівництву і власникам підприємства аналітичної інформації з
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метою прийняття своєчасних ефективних управлінських рішень.
Побічними завданнями проведення економічного аналізу є діагностика стану
підприємства (визначення причин і факторів, які зумовили позитивні і негативні зміни в
господарській діяльності, виявлення впливу факторів на показники діяльності підприємства);
пошук резервів господарювання (виявлення і вимірювання невикористаних резервів
досліджуваного об’єкта, розробка заходів, направлених на використання виявлених резервів,
обґрунтування оптимальності управлінських рішень) [5].
Отже, за результатами проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що
ефективність діяльності кожного підприємства, його конкурентоспроможність залежать
передусім від того, наскільки управлінські рішення, якими підприємство керується для
досягнення успіху на ринку, відповідають вимогам ринку. Вибір найкращого варіанту
розвитку підприємства тісно пов’язаний з поточним і перспективним аналізом господарської
діяльності. Також варто наголосити на основі отриманих результатів дослідження, що аналіз
господарської діяльності суб’єктів господарювання сприяє становленню прямого і
зворотного інформаційних потоків в управлінні, які є підґрунтям для здійснення впливу на
об’єкт управління і надання оцінки ефективності такого впливу.
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Сьогоднішні умови глобалізації та міжнародної економічної інтеграції домінують у
розвитку національного господарства та визначають його конкурентоспроможність. У цих
умовах країни обирають пріоритетним для себе активний розвиток і впровадження цифрових
технологій, становлення інформаційного суспільства, розширення масштабів сектора
цифрової економіки. Саме цифрова трансформація виступає основним фактором зростання
інноваційно-технологічної компоненти конкурентоспроможності економіки.
Все в більшій мірі сучасні прогресивні технології стосуються інтеграції цифрових
технологій у всі сфери національного господарства, що визначає високу ефективність та
важливість застосування роботехніки, штучного інтелекту, великих даних, адитивних
технологій (3D-друк), хмарних та туманних обчислень, блокчейну, біометричних технологій,
наномедецини, інформаційно-комунікаційних технологій та інших (рис. 1).
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Рис. 1. Набір ключових цифрових технологій в сучасному світі
Доведено, що дієвість таких технологій обумовлюється низкою структурних та
інституціональних змін у національному господарстві, зокрема забезпечення рівного доступу
до послуг, інформації та знань; розвиток інформаційного суспільства та засобів масової
інформації; якість побудови стандартних цифрових систем та платформ; забезпечення
інформаційної безпеки, кібербезпеки, захисту персональних даних, недоторканості
особистого життя та прав користувачів цифрових технологій; подолання інституціональних
та законодавчих бар’єрів.
Відмітимо пріоритетне значення окремих цифрових технологій у системі
забезпечення конкурентоспроможності національного господарства. Зокрема, штучний
інтелект надає можливість шукати причини дефектів виробленої продукції, генерувати нові
знання, які допомагають швидко приймати рішення, замінювати ручну працю на
автоматизовану, оцінювати якість та продуктивність праці; блокчейн забезпечує
безпрецедентно високий рівень захисту інформації та дає змогу створювати повністю
децентралізовані системи (електронні фінанси, держзакупівлі, електронні бюджети);
віртуалізація (AR / VR) створює можливості для зменшення обсягів початкових капітальних
витрат на розгортання необхідної цифрової інфраструктури через використання програмновизначеної архітектури; хмарні та туманні обчислення забезпечують відкриту
інфраструктуру для учасників взаємодій і встановлюють для них інституційні “правила гри”,
тобто певні “регуляторні режими”; великі дані (Big Data) застосовуються для опрацювання
структурованих та неструктурованих різнотипних інформаційних даних у режимі реального
часу, що посилює якість прийняття управлінських рішень; інформаційно-комунікаційні
технології призначені для формування, опрацювання та використання інформації і баз даних
в цілях створення (забезпечення) позитивного ефекту для замовника (споживача)
інформаційних технологій; кібербезпека є важливою для запобігання сторонніх вторгнень
завдяки обміну інформацією та впровадженням контрзаходів, здатних зменшити поточні
вразливості; біотехнології впроваджуються для вивчення та розроблення методів отримання
корисних для людства продуктів за допомогою біологічних об’єктів (мікроорганізмів, клітин
тварин і рослин); робототехніка передбачає проектування, розроблення, будівництво,
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експлуатацію та використання механізмів для автоматизації складних технологічних
процесів і операцій; наномедецина стосується проведення діагностики, лікування та
профілактики захворювань через використання молекулярного інструментарію [1; 2, с. 64–
76; 3, с. 14–19].
Припускаємо зростання залежності конкурентоспроможності національного
господарства від застосування цифрових технологій, що вимагає постійного збільшення
капітальних вкладень для утримування достатнього рівня технологічної забезпеченості. Тут
також варто враховувати й інші чинники цифрової трансформації економіки, зокрема
забезпечення людським капіталом та створення умов для посилання його якості, розширення
масштабів інформатизації суспільства, володіння доступом до світового ринку технологій та
інновацій. Все це повинно враховуватися при розробленні та реалізації державної політики
цифровізації національного господарства і потребує подальших наукових досліджень.
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ІНФРАСТРУКТУРІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Нейромережеві технології позбавлені багатьох недоліків класичних методів
прогнозування, таких як монотонність або періодичність майбутнього значення, яка властива
для чисельних методів екстраполяції; усереднення прогнозованого значення, що притаманне
методу найменших квадратів. Крім того, прогнозування на основі штучних нейронних мереж
не допускає ніяких обмежень щодо характеру вхідної інформації.
В торговельній системі на сучасному етапі розвитку використовуються такі види
інновацій: 1) сучасні форми торгівлі, технології самообслуговування, нові методи
просування і продажів товарів, нововведення в сфері закупівель і логістики; 2) використання
нових методів формування асортименту товарів і управління товарними запасами;
3) вдосконалення функцій тактичного маркетингу; 4) використання нових видів реклами,
нових цінових стратегій; 5) розробка фірмового стилю. Відзначаємо, що технології
самообслуговування не тільки прискорюють процеси в торгівлі, а й стають важливим
маркетинговим інструментом для просування продукції компаній, що призводить до
збільшення лояльності споживачів і зростання продажів.
У сфері товарного обігу використовуються маркетингові підходи при формуванні
бізнес-моделей, але технічний прогрес диктує торговельним підприємствам необхідність
використання інноваційних підходів на основі маркетингу інновацій, заснованих на сучасних
моделях нейромережевих технологій. Як свідчать проведені нами опитування покупців у
мережі магазинів “Рукавичка”, понад 70 % споживачів схильні приймати остаточне рішення
про придбання того чи іншого товару в місцях продажів. Слід зазначити, що на їх рішення
пріоритетний вплив здійснили епідемія коронавірусної хвороби та запровадження
військового стану в Україні. У такій ситуації важливо використовувати маркетингові
інструменти, які впливають на відвідувачів в торговельних одиницях, тобто скеровують на
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чітко визначену цільову аудиторію. Йдеться про застосування систем відеоаналітики, за
допомогою яких можна вести підрахунок і аналіз цільової аудиторії, а також аудіовізуальних
технологій – аудіомаркетінга і систем Digital Signage, які впливають на емоційну поведінку
споживачів. Як свідчать проведені дослідження у мережі магазинів “Рукавичка”, такий
комплексний підхід дає максимальний ефект і призводить до зростання обсягу продажів до
65 %. Цифрові трансляційні інтернет-платформи з функцією відеоаналітики функціонують
на базі технології розпізнавання осіб, що дозволяє вести збір і аналіз великих обсягів даних.
Завдяки цьому система не тільки здійснює підрахунок трафіку, але й визначає
індивідуалізовані ознаки будь-якого користувача (стать, вік, зовнішній вигляд тощо). У
подальшому отримані дані можна ввести в систему CRM, проаналізувати і використовувати
для виділення цільових груп споживачів і подальшого планування процесу комунікацій з
ними.
Одним із найбільш цікавих досягнень співтовариства інформаційних технологій, що
знайшли застосування в комерційному бізнесі, став розвиток нейронних мереж. В останні
роки нейронні мережі вже досить ефективно функціонують у сфері послуг та товарного
обігу. Вважаємо, що нейронні мережі є одним із найважливіших технологічних досягнень
останніх десятиліть, стосовно застосування в управлінні підприємницькими ризиками та
прогнозуванні, де здатність ідентифікувати складні патерни має вирішальне значення для
складання прогнозів.
Теоретична база нейромережних технологій – це галузь штучного інтелекту [1]. Їх
популярність пояснюється насамперед схожістю з роботою біологічних нейронних систем,
зокрема головного мозку людини. Переваги нейромережевих технологій полягають в тому,
що вони не висувають підвищених вимог щодо точності вхідних даних як на етапі навчання,
так і під час їх застосування. Це зумовлено необхідністю фінансового моделювання на основі
системи нейромережевого моделювання для вирішення складних проблем динаміки
фінансової прибутковості торговельних підприємств. Нейронна мережа з точки зору
маркетингу – це програмний інструмент прийняття рішень, який допомагає у формулюванні
та виборі відповіді стосовно вирішення конкретної ситуації [2]. По суті, нейронна мережа, як
і інші інформаційні технології, удосконалює традиційні маркетингові методи. Встановлено,
що внаслідок динамічного характеру маркетингу, дана ця технологія має хороші можливості
для використання переваг нейронних мереж у різних нових додатках.
Термін “нейронні мережі” використовується вже більше 40 років, але формальне
визначення нейронних мереж було сформульовано зовсім недавно: нейронна мережа – це
система з безлічі простих опрацьованих елементів, які зазвичай працюють паралельно,
функція яких визначається структурою мережі, міцністю зв’язків і опрацюванням, яке
здійснюється обчислювальними елементами або вузлами. Нейронні мережі – це комп’ютерні
системи, що зв’язують входи з виходами в мережевій структурі вузлів і дуг [3]. У людському
мозку нейрони з’єднані павутиною з мільйонів нейронних зв’язків в складну мережу, з
активністю, що генерується імпульсами від одного нейрона до іншого.
Найпростіша форма нейронних мереж складається виключно з двох шарів нейронів:
вхідного і вихідного. Кожен вхід потенційно пов’язаний із кожним виходом. Між вхідним і
вихідним шарами може бути встановлено додаткову кількість проміжних шарів. У
формальних термінах модель нейронної мережі може бути виражена в термінах
взаємозв’язку між її нейронами. Вважаємо, що ці взаємозв’язки слід розглядати як вагові
коефіцієнти. Таким чином, для конкретного шару над першим вхідним шаром кожен нейрон
функціонально залежить від нейронів в шарі безпосередньо під ним.
Торговельні підприємства використовують свої знання про поведінку споживачів для
сегментування ринків, розробки маркетингових стратегій та оцінки ефективності
комерційної діяльності. Сьогодні ефективна торговельна практика вимагає від підприємства
прийняття маркетингової концепції та ефективної маркетингової сегментації, яка включає в
себе точну оцінку потреб і переваг сегмента ринку, що досягається даним товаром.
Насправді нейронні мережі успішно використовуються для аналізу прогнозу банкрутства,
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рейтингу акцій і аналізу поточних проблем, для виявлення шахрайства з кредитними
картами, перевірки підписів тощо. Окремі торговельні підприємства розпочинають
використовувати нейронні мережі для підвищення точності, зниження витрат.
Статистичні методи та нейронні мережі є індуктивними методами. Іншими словами,
співвідношення між вхідними та вихідними даними будується з набору даних. Це робить
порівняння і синергію між ними майже неминучим. Для більшості маркетингових даних, які
складаються як з якісних, так і кількісних ознак, нейронні індуктивні класифікаційні підходи
являють собою альтернативу. Вибірка рішень разом із набором атрибутів, на основі яких
були прийняті рішення, передається в моделюючу систему, яка на основі вибіркових даних
формує наближену модель експертної системи.
Вважаємо за доцільне виокремити наступні переваги нейромережевих технологій в
контексті оцінки вартості реінжинірингу бізнес-процесів для торговельних підприємств:
 здатність навчатися на великій сукупності конкретних прикладів і таким чином
пристосовуватися до поточної ситуації;
 вміння стабільно розпізнавати, прогнозувати нові економічні ситуації з високим
рівнем точності в умовах зовнішніх перешкод.
Маркетингові інформаційні системи складаються з людей, устаткування і процедур
збору, сортування, аналізу, оцінки і поширення необхідної, своєчасної та точної інформації
посадовим особам.
Модель інформаційних систем включає в себе чотири основні підсистеми:
1) систему внутрішнього обліку;
2) систему маркетингової розвідки;
3) систему маркетингових досліджень;
4) систему підтримки прийняття маркетингових рішень.
На наш погляд, саме нейронні мережі змінюють спосіб використання інформації в
маркетингу. З такою інформаційною технологією торговельне підприємство в кінцевому
підсумку отримає доступ до всіх необроблених чисел. Ці дані можуть бути отримані з заявок
на споживчі кредитні карти, продажу кредитних карток і звітів кредитних агентств. Нейронні
мережі допомагають менеджерам збирати і обробляти інформацію, таку як дохід, кредитна
історія і придбані товари тощо. Реальна різниця між конкурентами полягатиме в якості
аналізу і практичної цінності пропозицій, що випливають з нього.
Вважаємо, що нейронна мережа повинна бути розроблена так, щоб виявляти реакцію
споживачів на стимули, які містяться в рекламних повідомленнях. Проведене нами
опитування працівників мережі магазинів “Рукавичка” свідчать, що рекламні сигнали
впливають на ефективність комунікації. Отже, рівні опрацювання реклами залежать від
мотивації споживачів, здатності і можливості обробляти інформацію.
У той же час, слід зазначити, що використання нейромережевих технологій в
торговельній системі мають як переваги, так і недоліки [4]. Так, великі торговельні мережі
для ідентифікації потенційних покупців використовують технології розпізнавання осіб із
метою посилення безпеки в магазині, що підняло ряд питань щодо конфіденційності.
Технологія розпізнавання осіб порівнює особи з базою даних, що містить сукупність
передбачуваних порушників правил торговельного обслуговування. Якщо збіг знайдено,
система оперативно повідомляє про це службу безпеки магазину, відправляючи на їх
мобільні пристрої профіль підозрюваного і вказівки щодо заходів реагування. Використання
біометричної технології в сфері роздрібної торгівлі підняло кілька проблем, наприклад, чи
слід у магазинах дотримуватися певних правил при використанні технології розпізнавання
особи для того, щоб вони не порушували прав недоторканності приватного життя покупців.
Отже, сучасний етап розвитку сфери товарного обігу дозволяє визначити основні
шляхи підвищення ефективності інноваційної діяльності торговельних підприємств на основі
нейромережевих технологій та маркетингових інновацій: 1) розробка цільових комплексних
програм інноваційного розвитку торгівлі; 2) вдосконалення правового регулювання
інновацій та інноваційної діяльності в торгівлі; 3) розробка наукового та методичного
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супроводу інноваційних процесів в торгівлі, з урахуванням комплексного підходу до аналізу
маркетингових інновацій; 4) розвиток інноваційної інфраструктури; 5) вдосконалення
механізму фінансування інноваційної діяльності в торгівлі; 6) забезпечення інформованості
фахівців організацій про інноваційні процеси в торгівлі і просуванні інноваційних проєктів;
7) підготовка фахівців для реалізації інноваційних проектів.
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Система
рішень
економічного
забезпечення
конкурентоспроможності
є
відображенням засобів управління капіталом, ефективного використання ресурсного
потенціалу, розрахунків конкурентної стратегії та бізнес-планування окремих показників
господарської діяльності. Згідно цього систематизація механізму забезпечення
конкурентоспроможності передбачає використання критеріїв оптимальності управління
окремими елементами ресурсного потенціалу, що передбачає взаємодію трудового
потенціалу шляхом використання засобів праці на предмети праці з метою виконання
функціональних зобов’язань [1, с. 67–69]. Саме трудовий потенціал визначає базові
параметри за якими відбувається становлення середовища конкуренції та вибір
інструментарію для забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності.
Відповідні припущення вимагають розроблення та реалізації механізму економічного
забезпечення конкурентоспроможності на прикладі відтворення трудового потенціалу та
кадрового забезпечення конкуренції у сфері торгівлі [2, с. 138–150], деталізованих в розрізі:
кількісної, якісної та фінансової оцінки трудового потенціалу; об’єднання в механізм окремих
фаз відтворення трудового потенціалу; визначення ресурсів фінансування окремих фаз
відтворення (рис. 1).
Процес відтворення трудового потенціалу та кадрового забезпечення конкурентоспроможності
торговельного підприємства доцільно поділити на окремі етапи (фази) та визначити фінансове
забезпечення окремих фаз, в тому числі:
 фаза формування, що відображається природним відтворенням, тобто народженням
людей та досягненням ними працездатного віку, отриманням необхідних професійнокваліфікаційних характеристик. Очевидно, фінансування даної фази передбачає
використання сукупного доходу сім’ї, сформованого за рахунок її працездатних членів та
ресурсів державного та місцевих бюджетів, зокрема в частині цільових допомог,
компенсаційних пільг, витрат державного фінансування освіти всіх рівнів. Участь
торговельних підприємств у фінансуванні даної фази є опосередкованою шляхом
оподаткування та відповідного формування ресурсів державного і місцевого бюджетів;
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Рис. 1. Фактори відтворення трудового потенціалу в системі
економічного забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства
 фаза розподілу та перерозподілу, що передбачає перерозподіл робочої сили
відповідно до територіального, галузевого, професійно-кваліфікаційного співвідношення
попиту і пропозиції на трудові ресурси. Ефективність даної фази залежить від кон’юнктури
ринку праці та системи його регулювання. Оскільки, державне управління ринку праці,
зокрема пасивна його частина, передбачає державне фінансування, доцільно говорити про
роль держави в регулюванні перерозподілу робочої сили. Конкурентоспроможність
торговельного підприємства в значній мірі залежить від кількісного та якісного формування
персоналу, що визначається фінансовими можливостями формування фонду оплати праці,
достатнього для переважання середньої заробітної плати порівняно з конкурентами.
Важливою є участь підприємства у фінансуванні професійної підготовки та підвищення
кваліфікації персоналу, частка якої в умовах зменшення витрат державного бюджету на
освіту зростає;
 фаза використання, що полягає у використанні економічно активного населення з
метою виконання суспільно корисних функцій та відповідному відшкодуванні
роботодавцями трудових витрат. Конкурентоспроможність трудових ресурсів торговельного
підприємства на даній фазі визначається забезпеченням умов високопродуктивної праці та
використанням даної конкурентної переваги з метою зростання об’ємних показників
господарської діяльності. Параметрами конкурентоспроможності трудових ресурсів в
процесі їх використання виступають фондоозброєність, рівень механізації праці,
технологічний та інноваційний розвиток підприємства.
Попри це, з практичних аспектів фінансування відтворення трудового потенціалу як
фактору забезпечення конкурентоспроможності важливо визначити структуру фінансових
витрат в розрізі фаз життєвого циклу, враховуючи тривалість кожного з них, співвідношення
прожиткового мінімуму, середню заробітну плату різних категорій та груп населення.
Відповідно до даного завдання орієнтована структура витрат на відтворення трудового
потенціалу в розрізі окремих фаз передбачатиме головну роль процедур використання, що
займатимуть більшу половину обсягу та формування із значно меншим значенням та
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часткою, а також розподілу і перерозподілу, витрати на яких можуть мати випадковий
характер або прогнозуватися у досить малих обсягах [3, с. 71-79]. У підсумку до даної
структури, логічно стверджувати, що трудовий потенціал як фактор економічного
забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства формується на етапі
використання та забезпечується оптимізацією витрат на оплату праці у загальному обсязі
витрат обігу.
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СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Одним з пріоритетних завдань для вітчизняних підприємств оптової торгівлі на
сьогодні є створення сучасних об’єктів оптової торгівлі та розбудова їх інфраструктури. Їх
створенню передує активна робота з аналізу і планування, організації та забезпечення
відкриття сучасних розподільчих центрів, оптових продовольчих ринків та комплексів,
магазинів-складів і т.д., транспортно-складської інфраструктури.
Результати досліджень дають підстави для висновку, що однією з причин того, що
підприємства оптової торгівлі в Україні значно поступилася своїми ринковими позиціями
роздрібній торгівлі є недовикористання потенціалу нових сучасних організаційних форм
оптових підприємств. Для зміни ситуації на краще вітчизняним підприємствам оптової торгівлі,
зокрема, товарами споживчого призначення, доцільно якнайширше впроваджувати зарубіжний
досвід, який підтверджує, що в країнах з ринковою економікою функціонують підприємства
оптової торгівлі, які виконують найрізноманітніші функції, диференціюючись за послугами, які
надаються, розмірами, розташуванням, спеціалізацією, орієнтацією на різні категорії покупців і
т.д. Наприклад, в оптовій торгівлі США найбільш характерними є три групи оптових
підприємств: незалежні оптові посередники (понад 50 % обороту оптової торгівлі), збутові
органи промислових підприємств (оптові контори, оптові бази) з часткою понад 30 % у галузі та
оптовики, які не набувають права власності на товар (агенти, брокери, комісіонери, аукціонні
компанії). Своє місце на ринку мають також і такі типи підприємств оптової торгівлі, як оптові
склади та закупівельні фірми, оптові заготівельні структури сільськогосподарської та іншої
продукції.
Досвід диверсифікації форм та форматів оптової торгівлі має широкі перспективи
відносно впровадження в Україні та позитивного впливу на функціонування галузі,
посилення її соціально-економічної ролі та загалом на розвиток суб’єктів оптової торгівлі.
Інвестиційно-ресурсний потенціал диверсифікації слід шукати в різного роду локальних
інтегрованих системах і структурах. Так, у США отримала розвиток т. зв. вертикальна
інтеграція торговельних підприємств у вигляді оптово-роздрібних об’єднань, кооперативних
асоціацій різних форм; через підприємства, інтегровані у вертикальні об’єднання,
реалізується понад половини оптового товарообороту.
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Аналогічним чином розвивалася сфера оптової торгівлі й інших економічно
розвинених держав ‒ Великобританії, Франції та Німеччини, де функціонують національні
асоціації оптових посередників, які надають організаційне та фінансове забезпечення
розвитку різноманітних форм оптового посередництва – оптово-роздрібних об’єднань,
товарних бірж, бюро чи представників виробничих підприємств.
Поширеною є й практика інтеграції підприємств оптової та роздрібної торгівлі, коли
суб’єкти рітейлу укладають ексклюзивні угоди або навіть придбавають оптові підприємства
з метою виконання ними завдань із закупівлі великих партій товарів у промислових
підприємств та імпортерів і подальшого їх скерування у власний роздріб, надаючи додатково
такі послуги, як кредитування закупівель товарів, спільна реклама, формування асортименту.
Ще недостатнього розмаху в Україні набула така форма оптової торгівлі як “кеш енд
керрі”, що забезпечує товарами малий бізнес (підприємства готельного та ресторанного
господарства, дрібних торговців). До прикладу, у Франції частка оптового товарообороту, що
припадає на ці суб’єкти, становить понад 60 %, що засвідчує їх значні обсяги та ефективність
функціонування.
Вивчення досвіду функціонування оптових посередників в країнах з розвиненою
ринковою економікою свідчить про необхідність створення і розвитку в нашій державі
відповідних торговельно-посередницьких підприємств за різними організаційно-правовими
формами та широким спектром послуг. Саме тому оптовим підприємствам слід
диверсифікувати власну діяльність, створювати підрозділи малих та середніх оптових
підприємств, інституції агентів і брокерів, комісіонерів. А це, попри підвищення
ефективності функціонування суб’єктів галузі, відповідає й важливому економічному
інтересу держави – створенню прозорого та здорового конкурентного середовища у
внутрішній торгівлі. Для того, щоб підвищити ефективність функціонування оптової торгівлі
в Україні, треба вдосконалити та вибудувати більш дієве державне законодавство, яке зможе
створювати умови для налагоджених взаємовідносин з незалежними суб’єктами
господарювання. Об’єктами такого регулювання мають бути процеси, які протікають на
споживчому ринку [1, с. 156].
Важливим завданням слід вважати і активну інформаційну політику суб’єктів оптової
торгівлі, яку необхідно здійснювати та сфокусувати на формуванні єдиного інформаційного
простору оптового ринку споживчих товарів. Підприємства оптової торгівлі можуть як
збирати інформацію, так і розповсюджувати її через сформовані системи ринкової
інформації, які об’єднують загальноринкову інформацію, а також дані про виробників,
імпортерів, постачальників та суб’єктів оптового і роздрібного товароруху. Формування та
розвиток таких інформаційних баз даних може здійснюватися під егідою створення системи
інформаційного моніторингу якості та безпечності товарів.
Для вітчизняних підприємств оптової торгівлі характерним є дефіцит кадрів середньої
(службовці, фахівці, керівники) та високої кваліфікації (топ-менеджмент), обумовлений
недостатньо високими оплатою та престижністю праці в торгівлі. Підприємствам оптової
торгівлі необхідно реалізувати низку корпоративних освітніх програм, корпоративних
тренінгів в цілях підвищення кваліфікації управлінського персоналу, а також формування і
ефективного використання інтелектуального капіталу. Йдеться про співробітництво
підприємств торгівлі та науково-дослідних і освітніх структур, інноваційних та венчурних
фірм, консалтингових та ІТ-компаній. Така співпраця залежить як від її організації, так і
мотиваційної складової. Введення підприємствами оптової торгівлі систем підвищення
мотивації персоналу шляхом підвищення заробітної плати, створення сприятливих умов
праці, надання можливості кар’єрного зростання дозволять знизити плинність кадрів та
залучити на підприємства додатковий людський капітал.
Формуванню штату висококваліфікованих фахівців для підприємств оптової торгівлі,
які визначають їх інтелектуально-кадрове забезпечення, сприяють різні способи співпраці
суб’єктів господарювання з профільними навчальними закладами шляхом фінансування
освітнього процесу, виплати кращим студентам стипендій, оплати стажувань, формування
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грантових програм, організації курсів підвищення кваліфікації та обміну досвідом, надання
іншої технічної, експертної та інформаційної підтримки.
Бурхливий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій, які в останні роки
впроваджуються у бізнес-процеси у всіх видах економічної діяльності, підтверджує
перспективність цільових орієнтирів розвитку оптової торгівлі, узгоджених зі збільшенням
обсягів комунікацій та продажу товарів через віддалені канали оптового продажу товарів.
При цьому головними чинниками, які впливають на розвиток сучасних віддалених каналів
дистрибуції (інтернет-торгівлі), є поширення Інтернету, розвиток логістично-транспортних
систем, становлення і надійність системи електронних платежів, захищеність прав покупця
товарів під час застосування віддалених каналів. Перехід до електронної оптової торгівлі
товарами передбачає організацію документообігу в електронній формі між всіма учасниками
торгового процесу, розвиток інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури,
підключення до комп’ютерних мереж виробників та споживачів товарів і послуг,
банківських, комерційних та інших структур. Додатковими аргументами на користь
перспективності розвитку підприємствами електронної оптової торгівлі є можливість
організації продажу товарів на тих територіях держави, де раніше цього здійснювати не
вдавалося. В свою чергу, регіональні товаровиробники і підприємства оптової торгівлі
отримують можливість більш глибокого та ширшого проникнення на регіональні і
міжрегіональні ринки.
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Роль і значення інноваційного розвитку України в цілому і конкурентоспроможності
економічних суб’єктів господарювання зокрема є беззаперечними з огляду на формування
високих конкурентних переваг, які актуалізують нові вимоги до економічного, науковотехнічного напряму національної економіки. Перспективи інноваційного розвитку України
на міжнародному ринку зумовлені конкурентоспроможністю підприємств. Інноваційна
діяльність на підприємствах є передумовою формування конкурентних переваг.
Під час переходу до економіки інноваційного типу можливим стає зниження
залежності країни від рівня цін на природні ресурси. Такі країни як Китай, Індія, Ізраїль,
Ірландія, акцентуючи увагу на потребі інноваційного розвитку, досягли чималих успіхів у
цьому напрямі. Інноваційним підприємцям легше боротися з конкуренцією. Інноваційність
визначено як стратегічну суспільно-господарську ціль ЄС [1].
Підвищення конкурентоспроможності економіки країни відбувається завдяки [2; 3]:
1) виявленню факторів, які визначають конкурентоспроможність економіки;
2) використанню конкурентних важелів впливу чи методів підвищення
конкурентоспроможності; застосуванню цінових, нецінових, ринкових, адміністративних
інструментів щодо підвищення конкурентоспроможності; встановленню чітких правил
господарської діяльності щодо соціальної, економічної, інноваційної політики тощо.
Ключовими аспектами у конкурентному середовищі для економічних суб’єктів
господарювання мають бути розробка нових технологій, високотехнологічної продукції,
формування нових ринків збуту, створення ефективну системи управління
конкурентоспроможністю.
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Система управління конкурентоспроможністю повинна орієнтуватись на сильні
сторони інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, що буде враховувати особливості
розвитку конкурентів загалом та розвиток інноваційного ринку зокрема. Зарубіжний досвід
зарубіжних країн дає змогу зробити висновок щодо високоекономічного розвитку держави,
який залежить від впровадження інновацій на підприємствах [4].
Суб’єкти господарювання є власниками конкурентних переваг, а тому лише вони мають
можливість їх реалізовувати. Для підвищення конкурентоспроможності економіки України
потрібно враховувати інноваційну діяльність підприємств у процесі здійснення та координації
структурних перетворень, налагодження виробництва енергозберігаючої, наукоємної продукції.
Особливу увагу приділити забезпеченню інноваційної орієнтації структури економіки на основі
збільшення споживчого попиту на високотехнологічну та наукоємну продукцію.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ СТАРТАПІВ В
ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Світова практика показує, що в сучасних умовах всезростаючої глобалізації та
пов’язаних із нею процесів цифрової трансформації економіки й суспільства, діджиталізації
бізнес-відносин, поширення інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), електронних
розрахунків, блокчейн [1, с. 64-70] тощо актуалізується значимість сектора ІКТ як у
підвищенні ефективності виробничих і фінансово-господарських процесів, так і зміцненні
конкурентоспроможності національного господарства на загал. З іншого боку, якісне та
всеохопне функціонування сектора ІКТ – це лише базис, а реальний поступ і досягнення
провідної різниці у конкурентних позиціях національної економіки передбачає реалізацію
політики технологічної модернізації пріоритетних галузей економіки, іншими словами –
створення, впровадження й комерціалізації сучасних прогресивних технологічних інновацій.
Звертаючись знову ж таки до найбільш успішних світових практик, потрібно
констатувати, що поєднання ІКТ та активного інноваційно-технологічного зростання
найбільш успішно реалізується на базі високотехнологічних стартапів – офіційно або навіть
неофіційно зареєстрованих невеличких суб’єктів господарювання, діяльність яких
здебільшого короткострокова і стосується реалізації одного – двох прогресивний бізнеспроєктів, причому лише на стадії розробки ідеї та її практичної апробації, підготовки до
масового застосування. Стартапи будують свій бізнес на основі інновацій або інноваційних
технологій, які ще не вийшли на ринок або лише починають на нього виходити, володіють
обмеженими ресурсами, але критично новими прогресивними ідеями та мають високий
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інтелектуально-кадровий потенціал. Особливо часто термін “стартапˮ застосовується
відносно інтернет-компаній та інших фірм, що працюють у сфері IКT, проте, це поняття
розповсюджується і на інші сфери діяльності. Позаяк, критично важливим у функціонуванні
та діяльності стартапів є те, що вони інноваційні та високотехнологічні, а інновації, на основі
яких будують свій бізнес стартапи, можуть бути як глобальними (тобто бути інноваціями у
всьому світі), так і локальними (тобто, бути інновацією в окремо взятій країні, але при цьому
в інших країнах ця технологія вже не є інноваційною).
Стартапи стають чи не найбільш прогресивною формою забезпечення технологічної
модернізації й високотехнологічного розвитку національної економіки, відповідно,
потребують належної підтримки свого створення й функціонування, перетворення на малі,
середні, а, надалі, великі конкурентоспроможні суб’єкти реального сектора економіки. Зпоміж, всього спектру напрямів підтримки стартапів своє провідне місце, об’єктивно посідає
ресурсне забезпечення [3]. Це логічно, адже специфікою стартапів є обмежені обсяги
діяльності, а, відтак, й фінансів і господарських ресурсів, тим паче – інвестицій; їх критично
високий рівень потреби в знаннях, ідеях, технологіях, зв’язках з суб’єктами реального
сектора економіки, які прагнуть до технологічного лідерства, однак не мають для цього
спеціалізованих підрозділів, здатних не лише продукувати прогресивні ідеї, але й ризикувати
в частині їх впровадження на ринок і якнайширшого використання.
З огляду на зазначене, ведемо мову про наявний в України достатньо потужний
потенціалу розвитку високотехнологічних стартапів (велика кількість ІТ-фахівців і суб’єктів
господарювання в цій сфері, значні обсяги наданих ІТ-послуг і створюваних ІТ-продуктів),
однак і все ще наявність системних проблем і перешкод в цій сфері. Такі висновки
основуються на інформації відносно позицій економіки України у світовому рейтингу
цифрової конкурентоспроможності (табл. 1). Так, у 2021 р. країна посідала лише 54 місце (з
64 країн) у цьому рейтингу. Якщо за 2017-2021 рр. й відбулося покращення рейтингових
позицій, то в порівнянні з 2014 р. – погіршення на 4 місця (з 50-го до 54-го).
Таблиця 1
Місця України у світовому рейтингу цифрової конкурентоспроможності
у 2014-2021 рр. (складено за [2])
Складові рейтингу
Загальний індекс цифрової
конкурентоспроможності
Складова “Знанняˮ
- субіндекс “Талантиˮ
- субіндекс “Навчання та освітаˮ
- субіндекс “Науково-дослідна
роботаˮ
Складова “Технологіїˮ
- субіндекс “Капіталˮ
- субіндекс “Нормативно-правова
базаˮ
- субіндекс “Технологічна
інфраструктураˮ
Складова “Готовність до
майбутньогоˮ
- субіндекс “Адаптивне ставленняˮ
- субіндекс “Ділова активність“
- субіндекс “ІТ-інтеграціяˮ

Роки
2017
2018
(63
(63
країни) країни)

2014
(60
країн)

2015
(61
країна)

2016
(61
країна)

2019
(63
країни)

2020
(63
країни)

2021
(64
країни)

50

59

59

60

58

60

58

54

29
46
4

40
55
15

44
58
20

45
57
26

39
55
22

40
57
21

38
52
19

37
46
18

42

39

45

45

40

49

50

55

58
56

60
60

60
60

62
62

61
61

61
62

59
59

58
55

47

55

55

56

54

54

54

46

58

60

58

60

57

60

58

57

58

61

61

61

61

62

61

58

58
42
58

60
58
61

60
59
60

58
56
60

53
53
61

59
45
61

56
51
62

56
45
61

Тоді, як Україна має міцні позиції за складовою “Знанняˮ (37 місце у 2021 р. з 64
країн), то суттєво низькими залишаються позиції за компонентами “Технологіїˮ та
“Готовність до майбутньогоˮ (58 місця в рейтингу). Щодо останнього, то найгіршими
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вважаються позиції нашої країни за такою характеристикою, як ІТ-інтеграція.
З огляду на ці дані є всі підстави виокремити наступні напрями державної політики,
реалізація інструментів за якими дозволить істотно покращити перспективи України
відносно реалізації потенціалу високотехнологічних стартапів у сфері національної
економіки [4, с. 56-63]. Це: покращення фінансово-інвестиційного забезпечення
функціонування сектора стартапів та інноваційних фірм; розвиток інфраструктури
венчурного бізнесу та технологічних інновацій, НДДКР; створення та розширення масштабів
діяльності “площадок” співпраці суб’єктів сектора ІКТ, освіти і науки, досліджень та
розробок, інноваційних фірм, стартапів та суб’єктів реального сектора економіки; цифровий
розвиток економіки, вдосконалення інтернет-інфраструктури, комплексне використання ІКТ.
Список використаних джерел
1. Kutsyk P., Lupak R., Kutsyk V., Protsykevych A. State Policy of the Investment Processes Development on
the Market of IT Services: Analytical and Strategic Aspects of Implementation in Ukraine. Economic Annals-XXI. 2020.
№ 182 (3-4). P. 64–76.
2.International Institue for Management Development: official web-site. URL: https://worldcompetitiveness.imd.org
/rankings/digital.
3.Kutsyk, P., Kovtun, O., Klochan, V., Klochan, I., Krakhmalova, N., & Prokopenko, O. (2021). O uso da
engenharia econômica no contexto da gestão estratégica empresarial (Використання економічної інженерії в контексті
стратегічного управління бізнесом). Laplage Em Revista, 7(Extra-E), p. 427-436. https://doi.org/10.24115/S2446622020217Extra-E1215p.427-436.
4. Штець Т. Ф., Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Обґрунтування стратегічних напрямів, цілей та заходів
державної політики реалізації потенціалу ІТ-сектора економіки України. Торгівля і підприємництво. 2018. Вип.
23. С. 56–63.

Трофименко К. В.
здобувачка наукового ступеня доктора філософії
Львівський торговельно-економічний університет
ПРІОРИТЕТИ ПОЛІТИКИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СФЕРИ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Збитки, спричинені війною, які несе Україна сягають надзвичайно великих масштабів.
Війна внесла суттєві зміни в роботу українського бізнесу. За результатами дослідження
платформи Gradus 85% вітчизняного бізнесу перейшло в режим часткової роботи або взагалі
припинило функціонування – серед них 1% не планують відновлення, а 35% чекають кращих
часів 2. Трансформаційні процеси, які відбувається негативно вплинули також і на сферу
торгівлі, як одного з ключових видів економічної діяльності. В складних умовах сьогодення
дослідження питання диверсифікації діяльності, як одного з ключових методів забезпечення
конкурентоспроможності, фінансової стійкості, підвищення економічної безпеки та
отримання прибутку, для суб’єктів господарювання стає як ніколи важливим. Саме це і
визначає актуальність дослідження.
У фаховій науковій літературі питанню диверсифікації присвячені праці
О. М. Згурської, І. Ансоффа, К. Бері, Д. О. Воронець, О. Кавуна, О. Г. Кубая, О. В. Шимко та
інших. Варто звернути увагу, що в дослідженнях переважно розкриті загальні питання
диверсифікації, її види та типи. Проте сучасні обставини вимагають більш ґрунтовного
наповнення питання щодо особливостей диверсифікаційної діяльності корпоративних
торговельних мереж та об’єктивної необхідності впровадження диверсифікаційних стратегій.
Потребу та важливість системного вдосконалення теоретико-методичних засад
управління процесами диверсифікації, особливо з погляду питання визначення та побудови
стратегії визначає те, що кожний вид економічної діяльності (торгівля у тому числі) має свої
особливості, середовище функціонування суб’єктів господарювання є мінливим та
нестабільним, а пріоритети завдання, доцільність, методи управління диверсифікацією
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бізнесу підприємств різних розмірів, спеціалізації, території господарювання і т. д.
надзвичайно різняться. Історичний аналіз показав, що вертикальні та горизонтальні
диверсифікаційні процеси в діяльності вітчизняних торговельних мереж ще в довоєнний
період стали виразною ознакою розвитку вітчизняної торгівлі.
У мирний час роздрібна торгівля була однією з найбільших складових української
економіки. Завдяки їй генерувалося близько 8% ВВП країни, а за 2021 рік оборот у закладах
цього сектору сягнув 430 млрд грн 1. У воєнний час ритейл став однією з ключових
галузей, яка забезпечує цивільних та військових продуктами харчування, ліками, засобами
зв’язку і рештою життєво-важливих товарів.
Компаніям, які функціонують у сфері торгівлі, знадобилося кілька тижнів, щоб
пристосуватися до роботи у воєнних умовах: переміщувати товари на опорні магазини та
зачиняти менші об’єкти, аби запобігти виникненню дефіциту. Варто відзначити, що не
звертаючи увагу на складнощі, торговельні мережі починають відновлювати роботу на
територіях, які постраждали від війни. Так, наприкінці квітня відновили роботу майже 100
торгових точок. Проте, попри відновлення роботи деяких магазинів, загальний результат
маємо менший: у квітні працювало лише 3463 магазини FMCG-операторів проти 3600 у
березні. Украй несприятливі умови для відкриття продуктових магазинів відмічаються на
сході країни та інших містах, де велись бойові дії. Зменшення кількості населення, падіння
купівельної спроможності, дороговартісна логістика та орендна плата – це ті фактори, які
впливають на діяльність торгівлі 3.
Вітчизняні ритейлири були змушені одномоментно перебудовувати звичні їм бізнеспроцеси, переходити на короткострокове планування власної діяльності. Наразі гострим
питанням для торговельних корпоративних мереж є визначення ключових напрямків
диверсифікаційної діяльності під час галузевої трансформації, яке максимально убезпечить
від впливу негативних зовнішніх чинників, спричинених війною та складнощами, з яким
зіштовхнулися суб’єкти господарювання, зокрема меншою завантаженістю працівників для
одного бізнесу та більшої для іншого, недостатністю замовлень та проблемами з логістикою,
нестачею сировини, недостатньою фінансовою підтримкою працівників та постачальників,
неоплатою виконаних замовлень, браком працівників, пошкодженням та руйнованням
потужності, тощо. Тож вважаємо за доцільне відмітити, що при виборі стратегії
диверсифікації власної діяльності торговельним суб’єктам господарювання варто з’ясувати
три ключові аспекти:
- по-перше, наскільки диверсифікація залежить від корпоратизації бізнес-структури.
Це питання є важливим, оскільки для крупоноформатиних підприємств зручніше мати
власну частку в структурі капіталу суб’єкта господарювання, який займається відмінним від
основного видом економічної діяльності. Відомий також і позитивний досвід малих та
середніх суб’єктів господарювання, які успішно започаткували, розвинули й провадять
бізнес у різних незв’язаних або мінімально між собою дотичних напрямках;
- по-друге, визначити чи диверсифікація властива якомусь певному конкретному
етапу життєвого циклу розвитку суб’єкта господарювання, до прикладу, – фази
максимального зростання та/чи зрілості, коли бізнес набув чи не найкращих показників
обсягів й ефективності господарювання, капіталізувався і має достатній інвестиційний
ресурс для переходу до суміжних та/чи абсолютно не пов’язаних з основним видом
діяльності бізнесів? Суб’єкти господарювання в процесі диверсифікаацінйої діяльності
можуть ставити перед собою різні цілі, які не обов’язково мають бути пов’язаними з певним
конкретним етапом зростання бізнес-структури, можу йти мова про диференціацію завдань і
пріоритетів диверсифікації бізнесу, зокрема в залежності від етапу його життєвого циклу, а
також специфіки самого суб’єкта господарювання.
- по-третє, чи диверсифікація стосується нових видів діяльності з відмовою від
базового чи ні, чи передбачає його доповнення новими бізнесами? Здається, що суб’єкти
господарювання можуть самостійно приймати рішення стосовно доцільності провадження
ключового виду діяльності – торгівлі, чи переходу на диверсифікаційну діяльність і зміну
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пріоритетного бізнес-процесу. Такий шлях може стати успішним, включно з перетворенням
недостатньо ефективного господарювання на значно продуктивніше. Переважно, це є
актуальним для малих суб’єктів господарювання, власники яких прорахувалися у бізнеспланах або, до прикладу, не врахували надто високий рівень концентрації, а, відтак,
обмежену купівельну спроможність та високий рівень конкуренції торговельних об’єктів в
одному районі господарювання. Ось чому перепрофілювання з одного виду діяльності на
інший може стати засобом для порятунку та підвищення рентабельності власної діяльності.
Проте, якщо вести мову про ритейл, як ключовий вид діяльності бізнес-структури, особливо
корпоративного типу, на нашу думку, диверсифікація головно має стосуватися розширення
спектру бізнесів компанії за збереження материнського; більше того – саме материнський
бізнес має залишатися його ключовою (або, принаймні, однією з таких) сферою
господарювання. Такий висновок ми пояснюємо тим, що саме торговельний бізнес
забезпечує доступ продукції (товарів, послуг) підприємства і його партнерів по
диверсифікації на внутрішній ринок, а, за умови зовнішньоторговельної діяльності, й на
експорт.
Після з’ясування цих трьох ключових факторів, варто відзначити, що першим кроком
на шляху диверсифікації є ухвалення відповідного рішення. Топ-менеджмент підприємств
торгівлі має визначитися з набором критеріїв, перевірка яких слугуватиме індикатором
започаткування дій у обраному напрямі. Відтак, суб’єкти господарювання мають три
стратегічні альтернативи ухвалення рішення про: диверсифікацію та її типи; збереження та
розвиток існуючого торговельного бізнесу; відмову від існуючого бізнесу та інвестування
капіталу в нові напрями господарської діяльності.
При виборі останнього варіанту існує дві подальші альтернативи:
‒ вертикальна диверсифікація за умови, що суб’єкт господарювання все ще не
вичерпав увесь свій ресурсний та інший потенціал зростання в основному виді бізнесу –
торговельному;
‒ горизонтальна диверсифікація, якщо все-таки досягнуто граничного рівня
реалізації наявного потенціалу (забезпечено вихід на всі можливі ринкові сегменти як в
аспекті цільової товарної спеціалізації, так і за споживачами, в просторовому сенсі; не існує
економічно обґрунтованих перспектив подальшого розширення торгової мережі і т. п.).
Варіантом для подальшої стратегічної стратегічною альтернативи розвитку діяльності
підприємств торгівлі може стати перепрофілювання діяльності, що також пов’язано з
досягненням рівня граничної реалізації свого потенціалу, однак, з протилежних причин –
критично низької ефективності й віддачі інвестицій. Така ситуація рідко притаманна для
торговельних підприємств корпоративного типу, проте цілковито може мати місце, зокрема в
підсумку хибного стратегування політики подолання труднощів економічного зростання та
розширення, експансії на регіональні або навіть на зовнішні ринки збуту, коли відповідні
ніші зайняті, а аргументи підприємства в частині маркетингової, логістичної, комерційнофінансової та іншої політики поступаються більш потужним у цьому та іншому сенсах
конкурентам. Фактично, ухвалення такого рішення свідчитиме про повну чи часткову
відмову від торговельного бізнесу.
Інший варіант, це є відмова від вибору на поточному етапі свого функціонування
рішення відносно диверсифікації, що також є прийнятним, однак ‒ задля збереження
існуючих позицій, включно зі зміною і подальшим скеруванням кривої розвитку на
траєкторію сталого зростання, масштабування і ефективізації бізнесу. Це потребує пошуку
шляхів та впровадження дієвих заходів зі збільшення обсягів діяльності і підвищення
ефективності використання ресурсного забезпечення підприємства торгівлі. Відповідні
рішення, скоріш за все, криються у форматі торгівлі, локалізації торгових площ, рекламній
діяльності та стимулюванні збуту, інвестиціях в торгово-технологічну модернізацію,
Інтернет-маркетингу тощо. Власні стратегічні завдання диверсифікації з’являються у
підприємств, які досягають фази зрілості., оскільки зростає потреба в збереженні здобутих
позицій на ринку. Диверсифікація тут дозволяє або зберегти високі темпи зростання, або
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забезпечити плавну еволюцію бізнесу в потужну диверсифіковану корпоративну компанію.
На нашу думку, визначення критеріїв для ухвалення рішень про доцільність
диверсифікації для суб’єктів господарювання в сфері торгівлі з різнем рівнем її поглиблення,
а також стратегічних завдань на різних етапах життєвого циклу їх розвитку слугують
концепційним базисом, на основі якого формується комплекс стратегічних пріоритетів
політики диверсифікації в системі стратегічного розвитку корпоративних систем торгівлі.
Одразу зауважимо на тому, що ми розділяємо тезу про те, що чисельність стратегічних
пріоритетів політики має бути оптимальною, повноцінною, однак не надто великою; вона
має чітко відповідати кільком справді стратегічним векторам розвитку, за якими й будуть
робитися висновки відносно реалізації чи ні генеральної мети та ключових завдань
диверсифікації. Вибір стратегії диверсифікації діяльності для торговельних мереж в умовах,
спричинених воєнною агресією є актуальним питанням не лише з погляду повернення
рентабельності бізнесової діяльності, але й з погляду соціальної відповідальності даної
галузі, саме тому дане питання потребує подальшого вивчення та переформатування під
сучасну реальність.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ В УПРАВЛІННІ
МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Ефективність діяльність підприємства значною мірою визначається параметрами його
ринкового позиціонування та успішністю врахування впливу головних конкурентних сил,
доволі докладно описаних М. Портером [5]. Процеси глобалізації розширюють перелік та
масштаби впливу на конкурентну поведінку національних товаровиробників. При цьому таке
розширення відноситься не лише для підприємств, що здійснюють зовнішньо економічну
діяльність або функціонують на міжнародних ринках. Конкуренція підсилюється й на
внутрішніх ринках, на які виходять закордонні гравці. Водночас, слід враховувати, що кожен
елемент розробленої М. Портером моделі конкурентних сил, навіть з оглядом на значне
додаткове пророблення значною кількістю учених-економістів, отримує нового розуміння в
умовах четвертої промислової революції, наявність та особливості якої декларуються,
наприклад Є. Попковою, В. Рагуліною та А. Боговозом [4]. Так, ринкова влада постачальників
(перша з п’яти конкурентних сил М. Портера) розкривається в новітніх умовах не стільки
через доступ до ресурсів, скільки через формування знань щодо наявності таких ресурсів
(конкуренція через поінформованість). Аналогічно, ринкова влада споживачів не є
безумовною та в сучасному світі підлягає коригуванню завдяки застосуванню методів
рефлексивного менеджменту, які забезпечують формування інтенцій можливого коригування
поведінки споживача. Внутрішня конкуренція, як одна з описаних М. Портером сил, також
трансформується в умовах промислової революції через об’єктивну існуючу подібність
методів господарювання та потребу спільного вирішення цілого ряду проблем (розвиток так
званої “кооперенції” та спрощення інтеграційної взаємодії через поширення інформаційних
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технологій нівелює в свою чергу вплив такої конкурентної сили, як загроза появи нових
гравців). За аналогією змінюється й вплив з боку загрози появи замінників через наявне
прискорення інноваційних процесів (особливо підтримуючих інновацій), які перетворюються з
форми забезпечення лідируючих позицій на ринку у засіб простої підтримки наявного
конкурентного статусу підприємства. Авторською гіпотезою у даному випадку є можливість
впоратися з такими викликами четвертої промислової революції у сфері міжнародної
конкурентоспроможності, як цифровізація (нівелюються бар’єри доступу до інформації та
певних видів споживчої цінності), прискорення інноваційної діяльності (отримання доступу до
інновацій та технологій інших країн), поява кіберфізичних систем (кооперація в сфері
вирішення задач штучного інтелекту) та цілим рядом інших викликів застосуванням
логістичної парадигми (в розширеній її частині, яка пов’язана з управлінням потоковими
процесами підприємства, а не лише в рамках забезпечення реалізації основних процесів).
Говорячи про логістичну парадигму забезпечення конкурентоспроможності слід
врахувати наявність в літературі різних підходів щодо розуміння управлінських процесів.
Дослідники наголошують на наявності логістичного управління з одночасною наявністю
розробок щодо маркетингового управління, інноваційного управління, менеджменту бізнеспроцесів тощо. Кожен з таких підходів зміщує акцент на більш широке використання
певного інструментарію та принципів, які в свою чергу пропонується об’єднувати навколо
парадигми логістики. Проте тут існує певне обмеження, що виникає через наявність в
сучасній економічній література двох взаємопов’язаних концептів, між якими все ж таки
існують принципові відмінності, щодо реалізації логістичної парадигми в управлінні
міжнародною
конкурентоспроможністю.
Це
концепти
“логістичне
управління
конкурентоспроможністю підприємства” та “управління конкурентоспроможністю
логістичної системи підприємства”. Відмінності між даними концептами знаходяться у тій
же площині, що й відмінності між концептами “логістичне управління”, “управління
логістикою” та “управління логістичною діяльністю”. Усвідомлення таких відмінностей
важливе з точки зору формування предметної сфери логістичного управління міжнародною
конкурентоспроможністю. У цьому ключи вірним є наголос О. Величко [1] щодо
необхідності відокремлення логістичного менеджменту (передбачає застосування
інструментів та принципів логістики в управлінні підприємством) від управління
логістичною діяльністю (розгляд функціональних сфер логістики як об’єкту спрямування
керівних впливів). Більш прийнятною бачиться орієнтація на пропозиції колективу авторів
[3] щодо використання поняття “потокові процеси”, які розкриваються через якісну зміну
параметрів та динаміки бізнес-процесів. Управління у даному випадку пропонується звести
до орієнтування таких змін на зростання конкурентоспроможності підприємства (у тому
числі за рахунок нарощування логістичного потенціалу).
Учені-економісти доволі по різному визначають зв’язок між конкурентоспроможністю
та логістикою в частині визначення їх першочерговості один до одного. Так, наприклад,
Н. Макаренко [2] робить акцент на управління конкурентоспроможністю логістичних систем
через представлення матеріальних, інформаційних, кадрових та фінансових потоків об’єктами
логістичного управління (тобто конкурентоспроможність досягається через вибір найбільш
ефективного варіанту використання ресурсів та реалізації стратегічного вибору в рамках
функціональних областей логістики, таких як постачання, збут, виробництво тощо). Такий
підхід є цілком зрозумілим з загальноекономічної точки зору, але не враховує переваг саме
логістичного підходу до організації діяльності підприємства.
Рівень міжнародної конкурентоспроможності значною мірою залежить від якісного
рівня організації процесів збуту, який перетинається з логістикою каналів розподілу. Саме
логістична парадигма у даному випадку забезпечує зростання конкурентоспроможності
таких каналів, що особливо важливо для міжнародного ринкового середовища. Кожен з
каналів розподілу підприємства сприймає вплив прямих та непрямих факторів оточення,
зміни у характеристиках потокових процесів підприємства, трансформації параметрів
міжфірмової взаємодії тощо. Логістика розподілу у даному випадку зводиться до
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налаштування процесів в каналах розподілу відповідно до корпоративної та конкурентної
стратегій підприємства. Логістичний менеджмент для цього вироблятиме впливи на процеси
у каналах розподілу згідно до об’єктів уваги загального менеджменту підприємства. Саме
розподільна роль логістики у даному випадку забезпечує комплексність реалізації керівних
впливів, через оптимізацію параметрів потокових процесів та узгодження елементів різних
операційних стратегій підприємства. Кожну з таких стратегій через систему підконтрольних
показників пропонується зв’язувати з певною функціональною областю логістики. Обрані
показники в свою чергу характеризуватимуть ступень підсилення складових конкурентного
статусу підприємства в рамках тієї чи іншої функціональної області логістики. Наявність
системи показників забезпечує можливість реалізації процесів бюджетування, прогнозування
та контролю діяльності, вироблення сценаріїв розвитку подій тощо (здійснювати функції
логістичного контролінгу, заснованого на розширеній інформаційній системі логістики).
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ АКТИВИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОБЛІКУ
Філософія сучасної інтелектуально-інноваційної економіки ґрунтується на розумінні
ролі інформації як окремої філософської категорії, і випливає це з того, що, наприклад, на
даний час не можливо оцінити реальну вартість інтелектуальних активів традиційними
засобами обліку.
Однією з головних перешкод на цьому шляху постає те, що передумови виникнення
багатьох інтелектуальних активів, а також процеси їх утворення та вартісного зростання,
сьогодні не до кінця вивчені. Тому зарубіжні і вітчизняні компанії здійснюють інтегрування
інформаційних систем бізнес-аналітики та управління знаннями для зміцнення облікових
інформаційних систем та отримання релевантних показників нематеріальної складової свого
бізнесу.
Практика свідчить, що якщо якийсь інтелектуальний актив був безпосередньо
створений у компанії (наприклад, винахід, унікальна організаційна структура, бренд та
інше), оцінити його дуже складно. Це зумовлено не тільки їхньою специфічною природою, а
й тим, що значна частина нематеріальних активів, через свою унікальність, не обертається
взагалі на організованому ринку, а забезпечення прав власності на них є складною і не
завжди успішною процедурою. На відміну від матеріальних активів, інтелектуальні активи
потрібно розглядати в іншому контексті. Наприклад, при розширенні обсягів діяльності
такий актив, як обладнання – може сягнути межі продуктивності, а інтелектуальні активи
такої межі, як правило, не мають. Зокрема, програмне забезпечення чи інші інформаційні
інтелектуальні активи легко копіюються та поширюються, що ускладнює їх облік за рухом і
контроль за їх використанням.
Складність вимірювання та ідентифікації інтелектуальних активів пов’язана з
важливою проблемою – неможливістю достовірно відстежити зв’язок між ними та
фінансовим результатом діяльності компанії (принаймні, за допомогою традиційних систем
обліку чи інструментів бізнес-аналітики).
Будь-які інвестиції у розвиток бізнесу (наприклад, у розробки) не дають гарантій
збільшення його доходів чи чистих прибутків. Лише якщо інвестиції сприяють підвищенню
конкурентоспроможності продукції і компанія може продавати результати виробництва у
більших обсягах, ніж раніше, з’являється можливість окупити вкладені інвестиції й отримати
прибуток.
Хоча фінансовий результат значною мірою формується завдяки використанню різних
інтелектуальних (нематеріальних) активів, ступінь і характер впливу останніх залишаються
невизначеними. Цю проблему, на наш погляд, вирішує використання сучасної бізнесаналітики, що включає у інструментарій управління імпліцитними (неявними) знаннями та
допомагає просунутися вперед на шляху вирішення цих проблем. Завдячуючи цьому,
наявність і вартість цих активів можуть визначатися експертно-аналітичним шляхом, на
підставі вивчення причинно-наслідкових зв’язків між численними зовнішніми та
внутрішніми чинниками.
Формування нового трактування інтелектуальної складової бізнесу (інтелектуальних
активів) передбачає відповідне відображення інформації про неї в обліку, а в подальшому ‒
інтегрованій звітності компанії. Залежно від галузі діяльності, чинників зовнішнього
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середовища, вимог стейкхолдерів і політики керівництва компанії зміст звіту зі сталого
розвитку (наприклад, інтегрованого звіту) може відрізнятися [1]. Крім того, добровільний
характер підготовки таких звітів і відсутність визначених механізмів контролю робить
організацію достовірного обліку для сталого розвитку дещо проблематичною.
Таким чином, зростання вимог до обліку інтелектуальних активів у сучасних умовах
глобалізації потребує комплексного перегляду його методологічних основ. Ефективність
функціонування облікової системи компанії, в частині інтелектуальних активів, можна
оцінити тільки через належне забезпечення інформаційних потреб осіб, що потребують
інформацію про такі активи, доходи і прибуток з метою ухвалення відповідних рішень. А
найголовнішою ціллю надання інформації для будь-яких користувачів є забезпечення її
корисності, яка відповідає вимогам та відображає відмінні властивості такої інформації є
основним ресурсом у глобальній ризиковій економіці, що приймає активну участь у
економічних відносинах суб’єктів бізнесу.
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CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS: THE EXPERIENCE OF POLAND
Consolidated financial statements are financial statements of an entity with multiple
divisions or subsidiaries. Companies can often use the word consolidated loosely in financial
statement reporting to refer to the aggregated reporting of their entire business collectively.
However, the Financial Accounting Standards Board defines consolidated financial statement
reporting as reporting of an entity structured with a parent company and subsidiaries.
In general, the consolidation of financial statements requires a company to integrate and
combine all of its financial accounting functions together in order to create consolidated financial
statements that shows results in standard balance sheet, income statement, and cash flow statement
reporting. The decision to file consolidated financial statements with subsidiaries is usually made on
a year to basis and often chosen because of tax or other advantages that arise. The criteria for filing
a consolidated financial statement with subsidiaries is primarily based on the amount of ownership
the parent company has in the subsidiary. Generally, 50% or more ownership in another company
usually defines it as a subsidiary and gives the parent company the opportunity to include the
subsidiary in a consolidated financial statement. In some case less than 50% ownership may be
allowed if the parent company shows that the subsidiary’s management is heavily aligned with the
decision making processes of the parent company.
If a company has ownership in subsidiaries but does not choose to include a subsidiary in
complex consolidated financial statement reporting then it will usually account for the subsidiary
ownership using the cost method or the equity method.
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IFRS covers a wide range of accounting activities. There are certain aspects of business
practice for which IFRS set mandatory rules.
1. Statement of Financial Position: This is the balance sheet. IFRS influences the ways in
which the components of a balance sheet are reported.
2. Statement of Comprehensive Income: This can take the form of one statement or be
separated into a profit and loss statement and a statement of other income, including property and
equipment.
3. Statement of Changes in Equity: Also known as a statement of retained earnings, this
documents the company’s change in earnings or profit for the given financial period.
4. Statement of Cash Flows: This report summarizes the company’s financial transactions in
the given period, separating cash flow into operations, investing, and financing.
A new management standardin in Poland has been applied to collect reporting data,
recommended by the European Banking Supervision Committee (ECBC) for Financial Reporting
and Business ‒ XBRL (Extensible Business Reporting Language). Analytical solutions of Business
were implemented in the analytical part of the system Intelligence using Business Objects tools.
The system supports quarterly and annual single and consolidated reports, as well as monthly
reports.
Since 1 October 2018 in Poland, traditional paper-form financial statements have been
replaced with electronic (digital) ones. All entities maintaining books of accounts are affected by
this change. Audit reports must also now be submitted in digital format. Items to be included in this
digital file is the original financial statement, as well as a copy of the printed version. Adoption of
these requirements is in response to the European Parliament and Council’s directive 2017/1132,
from June 2017.
The digital form is intended for the following statements:
1. Financial statements
2. Statutory Management reports
3. Consolidated financial statements
4. Statutory management reports for the capital groups
5. Reports of payments to public administration
6. Consolidated reports of payments to public administration
7. Audit reports
Digital format reporting should be signed with a qualified electronic signature. (This follows
XAdES algorithm and encoding the personal identification number (PESEL) of the signing person
is not required). According to the information from the Ministry of Finance, the qualified electronic
signature issued in the European Union or a country outside the EU that meets the above
requirements, is also accepted.
According to the Polish Accounting Act, updated 1 October 2018, financial statements, both
single-entity and consolidated, are supposed to be prepared in electronic form and signed with the
qualified electronic signature. Financial statements are signed electronically both by a person
responsible for keeping the accounts, and company’s management, in compliance with the general
regulations of the Accounting Act (e.g., all members of a management board for a private limited
company).
Furthermore, the financial statements of corporate entities listed in the Register of
Entrepreneurs of the National Court Register (KRS), both single-entity and consolidated, and
financial statements of personal income tax taxpayers who maintain the accounts and are obliged to
submit financial statements, are supposed to be prepared in a special logical structure, and in a XSD
(XML Schema Definition) file format, that has been made available in the Bulletin of Public
Information (BIP) on the Ministry on Finances website. As for now, this is not required for the
IFRS financial statements.
Statutory management reports of selected entities are also supposed to be made in electronic
format and signed with a qualified electronic signature since 1st October. It concerns both the
single-entity management reports as well as those of the capital groups.
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Unlike the financial statements, management reports require electronic forms only for
corporate entities listed in Register of Entrepreneurs of the National Court Register. Therefore, this
requirement does not relate to, for example, specialized open or closed investment funds.
Only the reports for the audits of corporate entities listed in the Register of Entrepreneurs of
the National Court Register need to be in a digital format.
It is worth mentioning, that the Polish Act on Statutory Auditors, Audit Firms and Public
Oversight does not provide any requirements on how to sign other documents, e.g. limited review
reports.
Poland’s experience in the implementation and operation of the assembly system and
presenting financial statements is interesting and useful.
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СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Наявність різних організаційно-правових форм ведення бізнесу в умовах ринку
пов’язане з виникненням різних конфліктних ситуацій, які потребують правового вирішення.
Під час розслідування та судового провадження справ, які пов’язані з економічними
правопорушеннями, виникає потреба у фахівцях, які володіють не лише юридичними та
спеціальними правовими знаннями, але і є компетентними у сфері бухгалтерського обліку,
контролю та аналізу господарської діяльності, тобто мають спеціальну економічну
підготовку.
Прийняття Закону України “Про судову експертизу” [1] дозволило вирішити багато
проблемних питань, які стосуються проведення експертиз. Серед них особливим видом є
судово-бухгалтерська експертиза, яка саме вирішує завдання виявлення і профілактики
правопорушень у сфері економіки.
Змістовне наповнення терміну “експертиза” означає дослідження, яке потребує
використання професійних знань. У юридичній енциклопедії, експертиза (франц. еxspertise,
від лат. еxspertus – досвідчений, випробуваний) трактується як вивчення, перевірка,
аналітичне дослідження, кількісне чи якісне оцінювання висококваліфікованим фахівцем,
установою, організацією певного питання, явища, процесу, предмету, які вимагають
спеціальних знань у відповідній сфері суспільної діяльності [2].
Результативність судово-бухгалтерських експертиз може бути досягнута лише тоді,
коли кваліфікаційні вимоги до фахівців цієї категорії будуть єдиними, оскільки експертибухгалтера мають володіти знаннями не лише у сфері обліку, аналізу і контролю,
специфічними знаннями в галузі вивчення доказів та дієвими методиками експертного
дослідження, але й мати розуміння кримінального, цивільного господарського та інших
процесів, які регламентують порядок проведення судових експертиз.
Знання з бухгалтерського обліку, економічного аналізу і контролю для суддів й
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працівників правоохоронних органів є спеціальними. Поняття “спеціальні” вживають для
характеристики професійних знань, якими оперує експерт, та які не належать до
загальновідомих, акумульованих у повсякденному, життєвому досвіді людини, а також не є
правовими. Традиційно у юридичній літературі під цим терміном розуміють систему
теоретичних знань і практичних навиків у сфері конкретної науки, техніки, мистецтва або
ремесла, котрі набувають у результаті спеціальної підготовки чи професійного досвіду
необхідних для вирішення питань, які виникають у кримінальному та цивільному процесах.
Специфіка таких знань для працівників правоохоронних органів полягає, насамперед, в умінні
віднайти у бухгалтерській інформації ознаки протиправної діяльності. Тобто метою призначення
судово-бухгалтерської експертизи слідчим чи судом є дослідження фактичних обставин справи,
які неможливо встановити без застосування спеціальних (для правоохоронної сфери) знань.
Кваліфікація та досвід експерта-бухгалтера, який проводить експертизу, суттєво
впливають на своєчасність виявлення правопорушень та встановлення винних осіб. Виявити
свідомо запроваджені схеми шахрайських дій з фінансовими ресурсами в умовах, коли
фальсифікація інформації бухгалтерського обліку стала основою економічних злочинів, без
застосування спеціальних теоретичних та практичних знань експерта-бухгалтера практично
неможливо. Кваліфікований висновок експерта-бухгалтера допомагає встановити об’єктивну
істину і винести справедливе судове рішення. Судово-бухгалтерська експертиза є також
інструментом контролю обґрунтованості здійснених раніше ревізій, аудиту, перевірок, а
також підтвердження іншої інформації, наданої сторонами для встановлення достовірності
фактів господарської діяльності.
У більшості випадків, господарські операції оформляють первинними документами,
які засвідчують факти здійснення цих операцій. Завдяки цьому дані бухгалтерського обліку і
звітності є достовірними та мають юридичну силу, оскільки чітко задокументовані. Під час
скоєння розкрадань, підроблень, податкових правопорушень у системі бухгалтерського
обліку і звітності обов’язково, хоча й у завуальованій формі, присутні дані про факти
порушень законодавства, які можна виявити під час детального дослідження господарських
операцій і відображення їх у бухгалтерському обліку. Виявити ці факти процесуальним
шляхом можна лише шляхом призначення й проведення судово-бухгалтерської експертизи.
З врахуванням цього, специфіка судово-бухгалтерської експертизи проявляється у
таких аспектах:
– для її проведення необхідні спеціальні знання у галузі бухгалтерського обліку і
суміжних дисциплін (економіки, економічного аналізу, оподаткування, фінансового
менеджменту, контролінгу, фінансів, контролю, аудиту тощо);
– об’єктом розслідування і судового розгляду є господарські операції, які відображені у
облікових реєстрах, звітності та інших документах.
Вирішення наявних на сьогодні проблем судово-бухгалтерської експертизи
передбачає реалізацію комплексних заходів, які передбачають: розроблення принципово
нових підходів до організації, планування та методики проведення судово-бухгалтерської
експертизи з урахуванням інноваційних змін у сфері бізнесу й технологій; покращення
фахового рівня і компетентностей експертів-бухгалтерів шляхом підвищення вимог до їхньої
підготовки та атестації; покращення діючої нормативно-правової бази, яка регулює
експертну діяльність у нашій державі шляхом чіткої регламентації й розширення функцій
експерта-бухгалтера.
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ЕКСПОРТ УКРАЇНСЬКОЇ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ ТА ПРОДОВОЛЬЧА
БЕЗПЕКА СВІТУ: КРОКИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ
Вже котрий місяць продовжується вторгнення путіно-рашистської орди на територію
нашої суверенної України. Під постійними обстрілами та бомбардуваннями знаходяться не
лише наші міста та селище, наші домівки та об’єкти критичної інфраструктури, чималих
руйнувань зазнає й економіка нашої країни. Проблеми з логістикою, постійні ракетні удари
по усій території, тимчасове припинення роботи іноземних компаній, проблеми з посівною
та експортом аграрної продукції ‒ усе це завдає сильний удар по економіці та може
спричинити світову кризу.
До війни близько 75% українських зернових культур йшло на експорт. Це приблизно
20% експортних валютних надходжень. Третя частина агропромислової продукції
експортується у Європу, Китай та африканські країни. Більшу частину аграрних культур
Єгипет отримував з України та Росії. Внаслідок російського вторгнення не лише країни
Африки, але й увесь світ може зіштовхнутись із дефіцитом продуктів харчування. За останні
місяці багато європейських країн обмежили експорт зернових культур за кордон. МФВ
прогнозує суттєве падіння ВВН – від 10% до 35%, залежно від тривалості російської агресії.
Сьогодні процедура експорту зерна для України ‒ одне із найважливіших питань.
Неможливість продажу наявної продукції не дає змогу отримати кошти для забезпечення
подальшої роботи аграріїв. Щоб це хоча б якось нівелювати, було б длцільним викупити
половину їхніх запасів до держрезерву. З іншої сторони, як уже зазначалось раніше, 20%
надходжень до держбюджету – експорт зерна. Ненадходження валютної виручки до країни
відповідно впливає на курс гривні, який зараз дуже нестабільний, зокрема, через відсутність
можливості експорту нашої продукції. Третім критичним фактором є те, що уже зовсім скоро
буде збиратись новий урожай, який фізично немає куди розмістити через заповнені сховища.
Євросоюз, для допомоги Україні відкриває “Шляхи солідарності”, які повинні
сприяти експорту сільськогосподарської продукції. Згідно із заявами Комісії ЄС,
альтернативні логістичні маршрути допоможуть у експорті, а також забезпечать можливість
імпортувати необхідні Україні товари.
Адіна Велян, відповідальна за питання транспорту, заявила, що перед ЄС стоїть
колосальне завдання допомогти Україні вивезти 20 мільйонів тон зерна за 3 місяці. Для
цього розроблюється нова система логістики, максимально оптимізована та скоординована.
Згідно з її словами, це стосується як і екстрених рішень, так і довгострокових задля
поліпшення інтеграції України з Євросоюзом. Але, незважаючи на усі потуги країн
Євросоюзу, мільйони тон зерна ще чекають на митне оформлення. Час очікування, в
середньому, від 16 до 30 діб, залежно від кордону.
Однією із пропозицій ЄС є рішення терміном на один рік відмінити усі митні податки
на український експорт. Ці дії передбачають також зупинення усіх антидемпінгових процесів
стосовно експорту сталі з України. Це може допомогти поліпшити ситуацію українських
експортерів, які зазнають колосальних збитків через вторгнення.
Усі ці рішення ‒ відповідь на наслідки вторгнення росії на територію суверенної
України. Адже ворожі дії значно обмежили торгівельні можливості та сприяють світовій
кризі. Після публікації повідомлення в Офіційному журналі Євросоюзу, усі полегшення та
рішення наступного дня набудуть чинності.
Також, згідно з повідомленням Департаменту міжнародної торгівлі, Велика Британія,
відповідно до Угоди про вільну торгівлю, відмінила усі митні податки та обмеження. Ця
угода повинна була набути чинності з 2023 року. Усі митні тарифи та квоти у торгівельному
ланцюжку Британія-Україна скасовані. В першу чергу це стосується аграрної та промислової
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продукції. Такому важливому рішенню посприяло пряме звернення уряду України.
Виконавчий віце-президент, Валдіс Домбровскіс, відповідаючий за питання торгівлі,
заявив, що раніше подібні заходи не вживались. Підтримка економіки України за допомогою
нульових тарифів та квот доступу на ринок Євросоюзу має ключове значення як у перемозі,
так і у відновленні після закінчення війни. Також пролунали слова, що ЄС робить усе, що в
їх можливостях, для допомоги Україні.
На сайті ЄС також розміщена заява, у якій зазначено, що Україна наразі бореться не
лише за власні цінності, суверенітет, свободу, а й за усю Європу. Тому підтримка України у
цей нелегкий час усіма доступними способами та інструментами ‒ ключове завдання
дружніх країн. Підтримка – це не лише зброя, але й усі можливості, щоб економіка України
стабілізувалась та залишалась конкурентоспроможною.
На сьогодні увесь цивілізований світ сприяє стабілізації економіки України, у тому
числі шляхом найскорішого налагодження міжнародної торгівлі. Звичайно, економічні
наслідки у всьому світі набудуть катастрофічних масштабів, тому зараз найперше завдання –
всіма можливими способами сприяти поліпшенню ситуації та уникненню світової кризи, яка
напряму залежить від тривалості рашистсько-української війни. Сподіваємось, що усі
заходи, прийняті ЄС, будуть мати належний ефект та допоможуть експортувати належну
аграрну та промислову продукцію з України.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ
БЕЗПЕКОЮ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР БІЗНЕСУ
Успіх у конкурентній боротьбі та ефективність діяльності сучасних підприємств доволі
часто пов’язується з залученням до різного роду інтеграційних структур бізнесу, які навіть не
обов’язково можуть мати юридичне оформлення (м’яка коопераційна взаємодія або різного роду
інституціональні угоди). Переваги інтеграційно-коопераційної взаємодії в свою чергу можуть
нівелюватися через опортуністичну поведінку інших учасників, асиметрію інформації щодо
прийняття стратегічних та оперативних рішень, порушення антимонопольного законодавства
тощо. Оскільки кожен з таких аспектів функціонування інтеграційної структури бізнесу може
розглядатися як фактор загроза для економічної безпеки функціонування інтеграційного
утворення та його учасників, необхідним постає організація належного управління економічною
безпекою, контури реалізації якого охоплюватимуть складну ієрархію рівнів коопераційноінтеграційної взаємодії та базуватимуться на консолідації обліково-аналітичної інформації.
Оскільки в процес консолідації інформації долучаються не лише відомості з систем фінансового
та управлінського обліку, а й відомості інших систем (системи прогнозування, моніторингу,
управління відносинами з клієнтами тощо) потрібним постає організації такої консолідації, яку
пропонується інтерпретувати як організація стратегічного управлінського обліку інтегрованої
структури бізнесу. Цільовим орієнтиром для такої системи постає підтримка заданого рівня
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економічної безпеки на стратегічному інтервалі часу, що передбачає формування інформації
щодо альтернатив зробленого стратегічного вибору та прогнозування параметрів розвитку подій
від реалізації такого вибору.
Зрозуміло, що організація стратегічного обліку для цілей управління економічною
безпекою інтеграційної взаємодії підприємств матиме певний ряд особливостей, пов’язаних
як з проявом феномену інтеграції, так і з стратегічним періодом роботи з інформацією. Так,
інтеграція та особливо розвиток інтеграційної взаємодії тісно пов’язані з об’єктивно
необхідними кількісними, якісними та структурними трансформаціями, які в свою чергу
виступають додатковими загрозами для рівня економічної безпеки (хоча й дозволяють
учасникам інтегрованої структури бізнесу реалізовувати проекти технологічного оновлення,
проваджувати інновації та виходити на нові ринки). Певною складність у даному випадку
виступає обмеженості предиктивних можливостей регламентованого бухгалтерського
обліку, як ключового джерела інформації для більшості підприємств. Саме означений аспект
консолідації облікових даних з іншими джерелами інформації дозволяє отримувати належну
інформаційну підтримку процесів управління інтеграційним розвитком. При цьому вади
подібної консолідації інформації можуть також розглядатися як окрема загроза економічній
безпеці інтегрованої структури бізнесу, нівелювати яку пропонується шляхом застосування
інструментарію моделювання корпоративної архітектури, який базується на стандартах
опису архітектури складних систем, таких як, наприклад, TOGAF (The Open Group
Architecture Framework) та BIZBOK (Business Architecture Body of Knowledge). Зазначені
стандарти розглядають корпоративну архітектуру як загальну бізнес-модель діяльності
підприємства та можуть бути застосовані до інтегрованого об’єднання підприємств. У
такому разі взаємодія між ієрархічними рівнями інтеграційної взаємодії підпорядковується
вимогам стандартів ISO 42010 (Systems and software engineering. Architecture description) та
ISO 15704 (Enterprise modelling and architecture), що регламентують взаємодії системи та її
підсистем. Перелічені стандарти прямо не містять вимог до методології та порядку ведення
обліку. Вони орієнтовані на відображення опису технології, процесів, ключових рішень,
властивостей підприємства як системи у оточенні, взаємозв’язків елементів, принципів
функціонування, ієрархії складових тощо, що створює передумову формування вимог до
параметрів інформаційної підтримки реалізації бізнес-моделі інтеграційного об’єднання.
Застосування стандартів та процедур архітектурного моделювання у обліковому контексті
сприяє спрощенню формування звітів у форматі інтегрованої звітності та звіту про
управління. З точки зору економічної безпеки архітектурне моделювання дозволяє врахувати
параметри формування, реалізації та розподілу корпоративного контролю. Інтеграційний
розвиток обов’язково перетинається зі зміною параметрів корпоративного контролю, що в
свою чергу створює додаткові загрози економічній безпеці, які виникають у сфері інтеграції
та потребують додаткової уваги з боку системи корпоративного управління. Застосування в
процесі організації стратегічного обліку інструментів архітектурного моделювання надає
більш чітке розуміння запитів користувачів до облікової інформації, особливо до її
стратегічної складової.
Перерозподіл параметрів корпоративного контролю, трансформація корпоративної
архітектури та бізнес-моделі інтеграційної структури бізнесу під час її розвитку пов’язано з
концептом безперервності діяльності економічної системи. Даний концепт існує на рівні
законодавчого регулювання облікового процесу, але має дещо відмінне значення з боку
дисципліни безпекології порівняно зі сферою бухгалтерського обліку. З облікової точки зору
безперервність передбачає, що діяльність підприємства буде продовжуватися й у наступних
періодах. Безпекологія, орієнтуючись на стандарти ISO 22301 (Business continuity
management systems) та ISO 22313 (Business continuity management systems), розглядає
безперервність як здатність системи відтворити власну активність після прояву певних
інцидентів втрати безпеки. З точки зору архітектурного моделювання такі інциденти можна
ідентифікувати як системні події, що впливають на діяльність підприємства та які мають
знаходити відображення у системі стратегічного обліку. Поєднання зазначених підходів до
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розуміння безперервності визначає логіки роботи такого елементу корпоративної
архітектури як оцінювання рівня економічної безпеки. При цьому таке оцінювання має
відбуватися в розрізі синергії та емерджентності між ієрархічними рівнями інтеграційного
об’єднання. Результати оцінювання та фіксування прояву системних подій мають знаходити
відображення в відповідній управлінській звітності, формування якої відноситься до
організації обліку.
В контексті формування зазначеної звітності авторська гіпотеза полягає у тому, що
зростання зрілості процесів обліку призводить до покрашення відображення системних подій
та до відповідного зростання швидкість реакції на прояв інцидентів втрати економічної
безпеки. Індикатором зростання зрілості процесів обліку виступає рівень транспарентності
управлінської звітності, який оцінюється з точки зору запитів широкого переліку ключових
користувачів консолідованої обліково-аналітичної інформації. Отже, параметри організації
стратегічного обліку мають обов’язково узгоджуватися з достатньо широким переліком
ключових архітектурних рішень невірне прийняття кожного з яких обов’язково відбивається
на рівні економічної безпеки підприємства. Кожне подібне рішення обов’язково має
підтримуватися формування відповідної форми управлінської звітності, для якої в процесі
організації стратегічного обліку встановлюється достатній з точки зору користувачів рівень
транспарентності. Якщо підприємство залучається до інтеграційної взаємодії виникає
кумулятивне зростання загроз при реалізації прийнятого рішення в рамках корпоративної
ієрархії, що ще більше підсилює вимоги до рівня транспарентності звітності та зрілості
процесів стратегічного обліку. Зрілість та транспарентність досягаються за рахунок
поєднання методів управління вимогами та онтологічного інжинірингу. За допомогою
збирання вимог зацікавлених осіб визначається склад та перелік облікових номенклатур,
пов’язаних з ключовими архітектурними (стратегічними) рішеннями на підприємстві. Тут
слід усвідомлювати, що у даному випадку мова ведеться про консолідацію всієї обліковоаналітичної інформації підприємства, а не лише тієї, яка пов’язана тільки з загрозами
економічній безпеці. Нерелевантність такої інформації бізнес-моделі інтегрованої структури
бізнесу або взагалі її відсутність у зафіксованій формі для підтримки заданого рішення само
по собі є загрозою економічній безпеці. Архітектурне моделювання одночасно вирішує питання
й організації праці та розподілу відповідальності виконавців процесу стратегічного обліку.
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ПРО ПІДХОДИ ДО ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ НА
РІВНІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В АУДИТІ
Ефективність аудиторської діяльності значною мірою залежить від того, наскільки
раціонально вона організована. Одним із способів досягнення високої ефективності при
виконанні аудиторських завдань є використання проектного управління та ризикорієнтованого підходу. У науковій літературі основними ознаками проекту, які відрізняють
його від звичайної діяльності підприємств та організацій, називають наявність ресурсних
обмежень, необхідність постійного контролю якості у проекті, часові обмеження [1, с. 12].
Оскільки управління аудиторськими завданнями виконується відповідно до поставлених цілей
при встановлених обмеженнях щодо якості, строків та бюджету, можна стверджувати, що за
своїм змістом аудит відповідає ознакам проектної діяльності.
Починаючи з 1980-х років у розвитку аудиту відбулися зміни, пов’язані з широким
впровадженням проектного підходу до управління окремими завданнями з аудиту та
аудиторською діяльністю в цілому. Ці зміни включали у себе адаптацію до потреб
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аудиторської практики поширеної у проектному менеджменті методології управління
ризиками. Планування та виконання процедур аудиту у заздалегідь визначених сферах
суттєвого ризику повністю себе виправдовувало, оскільки зберігало час та ресурси
аудиторів, у цілому не знижуючи якість результату.
Ризик-орієнтований аудит являє собою більш досконалу (у порівнянні з
підтверджувальним та системно-орієнтованим аудитом) парадигму, або, як його називають
деякі вчені, стадію розвитку аудиту. Його зміст найкраще визначив британський вчений Р.
Додж, який писав, що ризик-орієнтований аудит змушує аудиторів “підвести голови від книг
та зосередити увагу на самому бізнесі … Системно-орієнтований підхід до аудиту надав
можливості спостерігати системи, що контролюють операції. При аудиті, що базується на
ризику, ми дивимося на людей, які контролюють систему” [2, с. 20].
Це означає, що ризик-орієнтований підхід до аудиту передбачає оцінювання не
стільки документів чи систем, скільки умов та результатів діяльності людей, які
контролюють ці системи та є відповідальними за підготовку звітності. Разом з тим, такий
людиноцентричний погляд на аудит не знайшов достатнього розуміння у вітчизняній
науковій літературі з аудиту, де переважає документальний, ревізійний, підхід, за якого
контрольні дії аудитора більшою мірою спрямовані на вивчення інформації, що міститься у
документах. При цьому носіями ризику у бізнесі підприємства визнаються:
– види на напрями діяльності підприємства;
– окремі господарські операції, групи та цикли господарських операцій;
– залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
– окремі статті фінансової звітності, а також фінансова звітність у цілому;
– технологічні операції і процеси;
– елементи системи внутрішнього контролю тощо.
Разом з тим, людина, що виконує на підприємстві певні обов’язки та функції, як носій
ризику не розглядається, хоча саме людський фактор визначає, наскільки цілеспрямовано,
законно та ефективно працює підприємство. Особливо ризиковою для бізнесу є діяльність
вищого управлінського персоналу підприємства, який відповідає за підготовку фінансової
звітності, затверджує плани та стратегію розвитку і забезпечує їх виконання.
Відсутність професійного досвіду, недостатня мотивація та інші чинники, пов’язані
безпосередньо з особою керівника підприємства та його ключових менеджерів, можуть стати
причинами поганих результатів та обумовити свідомі викривлення показників фінансової
звітності. Тому організаційний контекст та процеси вирішення управлінських завдань
менеджерами підприємства повинні вивчатися аудиторами під час ознайомлення з суб’єктом
господарювання та планування аудиторської перевірки. При цьому варто враховувати, що
результативність роботи вищого керівництва підприємств залежить від різних, у тому числі й
зовнішніх, чинників.
У загальному, продуктивність роботи керівників та персоналу пов’язана з чинниками,
які стосуються, з одного боку, їх професійної діяльності, а з іншого – організаційних
передумов результативності. Це твердження стосується також передумов шахрайства, на
ризики якого теж зважають аудитори при плануванні та виконанні своєї роботи. Разом з тим,
передбачені Міжнародними стандартами аудиту (МСА) процедури виявлення шахрайства
спрямовані здебільшого на ознайомлення із наслідками, а не передумовами, діяльності
менеджерів та працівників. Отримання письмових відповідей від клієнта та вивчення
документації є трудомістким та не завжди раціональним підходом до виявлення ризиків,
пов’язаних з фінансовою звітністю та шахрайством.
Як альтернатива, в аудиторському процесі може бути використано деякі категорії
аналітичних процедур, але таких, що орієнтовані на передумови результативної роботи
менеджерів та працівників підприємства. Реалізація таких процедур передбачає розгляд
важливих особистісних характеристик менеджерів поряд з організаційними умовами, в яких
ці характеристики можуть проявитися. Важливо розуміти, що негативні чинники, такі як
обмеження права прийняття рішень, недостатні важелі впливу в межах підприємства чи брак
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кваліфікованого персоналу можуть завадити виконати поставлені завдання навіть сильним та
цілеспрямованим керівникам.
Для реалізації ризик-орієнтованого підходу до аудиту, аудиторам важливо розуміти
ризики, пов’язані з результативністю ключових менеджерів, у комплексі, тобто і через
призму правильності проектування їх посад, і через призму їх професійних та особистих
якостей. Рішення та інструменти, які можуть бути застосовані для діагностування таких
ризиків, докладніше викладені у працях [3, 4].
Список використаних джерел
1. Тарасюк Г. М. Управління проектами: навчальний посібник. 2-е вид. К.: Каравела, 2006. 320 с.
2. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита: пер. с англ. М.: Финансы и
статистика, ЮНИТИ, 1992. 240 с.
3. Редченко К. И. Реализация стратегии: как выявить менеджеров, на которых нельзя положиться.
Стратегический менеджмент. 2008. № 2. С. 138-151.
4. Simons R. Levers of organization design: how managers use accountability systems for greater performance
and commitment. Boston: Harvard Business Press, 2005. 304 p.

Бачинський В. І.
к.е.н., професор
Львівський торговельно-економічний університет,
Помулєва В. М.
старший викладач
Національний університет “Запорізька політехніка”
ОБЛІКОВІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ
Управління витратами є надзвичайно важливою ділянкою усіх рівнів менеджменту
виробничого підприємства: топ-менеджменту (стратегічний рівень), менеджерів середньої
ланки (тактичний рівень) та менеджерів нижчої ланки (операційний, лінійний рівень).
Ефективне управління можливе лише за умови наявності достовірної і своєчасної
релевантної інформації, яка у переважній більшості генерується у сфері обліку,
калькулювання, аналізу та контролю, адже на думку провідних вітчизняних та зарубіжних
вчених більше 80 % інформаційних ресурсів управління витратами мають облікове,
аналітичне та контрольне походження.
Дослідженню питань облікового інформаційного забезпечення управління витратами
присвячено багато праць зарубіжних та вітчизняних науковців. Зокрема, К. Друрі, Р. Каплан,
Д. Нортон, В. Ф. Палія, Я. В. Соколова. Серед учених України варто відзначити праці:
Дерія В. А., Кузьмінського А. М., Чумаченка М. Г., Пушкаря М. С., Литвина Ю. Я. Вагомий
внесок із досліджуваної проблематики внесли вчені наукової школи Львівського
торговельно-економічного університету: П. О. Куцик, В. С. Рудницький, В. І. Бачинський,
Л. Г. Медвідь (процесне управління, перспективи застосування нормативного обліку й інших
методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, аспекти управлінського
обліку тощо); С. І. Головацької (аспекти стратегічного управління витратами) К. І. Редченко
(розкриття сутності понять та умов застосування кайзен-костингу і таргет-костингу тощо); К.
І. Кузьмінської (дослідження проблем теорії, методики, організації управлінського обліку
витрат за процесами та кайзен-костингу) та інших [1-7].
Ураховуючи досягнення названих учених та інформаційні потреби й особливості
управління підприємств і організацій в сучасних мінливих глобалізаційних умовах все ще
існує потреба системного дослідження організаційно-методичних засад функціонування
облікових систем управління витратами, що базуються на традиційних методах обліку і
калькулювання (позамовний. попроцесний, попередільний, нормативний та інші ) і новітніх
директ-кост, кайзен-костинг, таргет-костинг, JIT, АВС, тощо) з використанням принципів
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нормативного обліку й процесного управління. Тому проблемні питання та шляхи їх
вирішення є актуальними.
Окрім цього актуальність управління витратами в глобальному висококонкурентному
ризико-орієнтованому ринковому середовищі невпинно зростає, що пояснюється механізмом
прямого управлінського впливу на формування позитивного кінцевого фінансового
результату діяльності суб’єктів бізнесу. Теоретичний аналіз літературних джерел у контексті
цієї теми дослідження дає підстави погодитись з твердженнями авторитетних вчених, що в
управлінському механізмі формування кінцевого фінансового результату є дві найважливіші
складові – ДОХОДИ та ВИТРАТИ. Враховуючи те, що доходи підприємства у більшості
випадків формуються за законами ринку за межами суб’єкта господарювання та мають
стохастичний характер, а витрати та собівартість мають в основному внутрішній прояв, то
управлінський вплив повинен здійснюватися переважно на процеси формування величини
витрат і собівартості продукції (робіт, послуг). Отже управління витратами є прерогативою
менеджерів підприємства і повинне постійно знаходитися у полі їхнього зору (під “пильним
оком”). Особливості процесу формування доходів є предметом окремих досліджень, а у
цьому дослідженні зосередимо увагу саме на облікових системах інформаційного
забезпечення управління витратами.
У працях М. Г. Чумаченка проблемні питання управління витратами розглядались
досить послідовно та системно. Цим вченим зроблено висновок, що до тепер в Україні не
створена цілісна система управління витратами.
Парадоксальним є те, що осторонь від реформ залишається саме управління
витратами. Проте ніякі ринкові перетворення самі по собі без конкретних управлінських
рішень і дій як “знизу”, так і “згори”, не здатні забезпечити прогресивні господарські зміни.
У свою чергу реформування системи управління неможливе без переорієнтації до
ринкових умов всіх його функцій і особливо обліку, аналізу і контролю. Ці складові
управління є найбільш чутливими до економічних процесів, оскільки пронизують весь
господарський механізм, як з внутрішнього, так і зовнішнього боків. Вони вимагають
ретельних економічних обґрунтувань, що виключають анархічний розвал існуючих структур
без випереджаючого формування і розвитку оновлених.
Проблема управлінської орієнтації обліку є досить актуальною і в той же час
надзвичайно складною для вирішення за даних умов. Вона торкається поділу обліку на
фінансовий і управлінський, а тому вимагає зміни концепції господарського обліку. Широка
дискусія розгорнулась після зазначення даного поділу обліку в проектах Закону України
“Про бухгалтерський облік і звітність” та нового “Плану рахунків”.
Погляди та докази науковців і практиків щодо поділу обліку на фінансовий і
управлінський діаметрально протилежні. Суттєвим є те, що з часом дискусія все більше
загострюється, а концептуальне вирішення і відповідно прийняття нових законодавчих актів
з обліку відтягується в термінах.
Окрема група вчених наполегливо відстоює необхідність збереження цілісності обліку
і заперечує виділення управлінського обліку в окремий вид. На їх думку, підвищення ролі
обліку в системі управління, можна досягти за допомогою розвитку оперативного обліку і
впровадження автоматизації обробки його даних.
На нашу думку, ідея поділу обліку на фінансовий і управлінський є прогресивною,
інша річ, що для практичної її реалізації не настали об’єктивні умови. Для підтвердження
цієї думки розглянемо тенденції розвитку управлінської орієнтації обліку як у вітчизняній,
так і в зарубіжній науці і практиці.
Управлінський аспект обліку витрат хвилював наших вчених і практиків на всьому
шляху його еволюції. Рівень вирішення даної проблеми і втілення в життя новацій залежав
від розвитку облікової і управлінської науки, досягнень в суміжних галузях знань, науковотехнічного прогресу, поглиблення спеціалізації та інтеграційних процесів у сфері економіки.
Необхідно відмітити, що з даного напряму було досить багато цікавих ідей і досягнень,
незважаючи на жорсткість адміністративно-командної системи господарювання та її цільові
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спрямування.
На сьогоднішній день ми володіємо на багато кращою теорією витрат виробництва,
яка при її подальшому розвитку стане визначальною методологічною базою обліку витрат у
складі управлінської системи. На її основі отримали розвиток нормативна система обліку
витрат і калькулювання собівартості продукції та облік витрат за місцями виникнення та
центрами відповідальності.
Нормативний облік був започаткований від американської системи “стандарт-кост” в
30-х роках ХХ ст. Він за всіма характеристиками переважає чинні “фактичні” системи обліку
витрат, оскільки базується на застосуванні принципу управління за відхиленнями. За роки
свого становлення нормативний облік значно збагатився як в методичному, так і в
організаційному аспектах. Цьому сприяли дослідження і позитивні практичні результати
наших вчених.
Проте, ми вимушені констатувати, що за сьогоднішніх умов з’явилась тенденція спаду
темпів впровадження нормативного обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.
Причини цьому різні. Серед них головними є інфляційні процеси, та нестабільність
перехідного етапу ринкового формування економіки України, неритмічність роботи
підприємств, розірвання зав’язків, криза.
Ідея організації обліку за центрами витрат і відповідальності не нова. Вона
започаткована також в 30-х роках минулого століття. Проте, розвиватись почала з початку
70-х років.
Значення центрів відповідальності перш за все в тому, що об’єктом обліку замість не
живих предметів, стає людина, яка приймає рішення. Даний підхід за словами німецького
вченого Е. Шуберта є новим способом мислення, а на думку В.Ф. Палія - головним напрямом
удосконалення обліку, контролю і управління формування витрат виробництва.
Розвиток обліку витрат за місцями виникнення та центрами відповідальності спонукав
до виникнення тенденції розмежування обліку витрат і процесу калькулювання. На даний
час переважна більшість українських вчених підтримує незалежність калькулювання від
обліку витрат і обліку витрат від калькулювання. Ця тенденція значно розширює горизонти
обліку сфери управління і упорядковує як наукові дослідження, так і організацію облікової і
контрольної практики підприємств.
Великим поштовхом у розвитку обліку, аналізу і контролю було широке
впровадження електронної обчислювальної техніки та програмування. Як зазначає
Я.В.Соколов: “З появою ЕОМ третього і четвертого поколінь бухгалтерський облік
перетворюється в дійовий засіб управління господарськими процесами, а бухгалтер замість
механічного реєстратора стає активним учасником управління підприємствами і
організаціями”.
В Україні за останні роки спостерігається тенденція різкої децентралізації обліку,
чому сприяло утворення стабільного ринку персональних ЕОМ. На їх базі створюються
комп’ютеризовані робочі місця (КРМ) бухгалтерів, економістів, аналітиків та інших
спеціалістів. переваги цієї форми організації обліку на основі комп’ютерних систем
висвітлені досить глибоко в економічній літературі, проте, як і при будь яких крайніх
позиціях, можуть виникати проблеми неефективного використання технічних засобів і
неузгодженість дій системи управління в цілому.
Використання ЕОМ для обробки економічної інформації сприяло утворенню нової
галузі матеріального виробництва ‒ інформаційної. Інформація стала продуктом для
споживання у різних сферах економіки. Вона також “вливається” в систему об’єктів
бухгалтерського обліку і займає провідне місце. З цього приводу А. Яругова пише: “Сучасні
системи обліку відображають три потоки взаємопов’язаних і взаємообумовлених ресурсів матеріальних цінностей, фінансів і інформації. Управлінський облік має своїм предметом
останній вид ресурсів ...”.
За останні роки визначилась тенденція широкого застосування в обліку, аналізі і
контролі математичних методів і економіко-математичного моделювання. Цьому сприяло
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впровадження в облікову сферу ЕОМ і досягнення в економетриці. Ускладнення
господарських процесів і відповідно облікових задач вимагає сучасних економікоматематичних методів і техніки імітаційних розрахунків, які базуються вже не лише на
методах елементарної алгебри і окремих елементах вищої математики, тобто на її кількісній
стороні, а й значно вищій основі ‒ теорії множин, теорії алгоритмів, теорії моделей, теорії
управління, теорії доказів (некількісній математиці). Саме в останньому вбачається зв’язок
обліку витрат і управління витрат з математикою.
Залучення математичних методів і економіко-математчного моделювання вирішення
проблем управління витратами сприяло формуванню позитивних тенденцій в економічному
аналізі. Так, економічний аналіз все більше використовується у вирішенні управлінських
проблем ефективності витрат.
Поряд з його традиційними видами утворились нові - аналіз ефективності заходів
науково-технічного прогресу, функціонально-вартісний аналіз, аналіз життєвого циклу
виробів, аналіз чуттєвості управлінських рішень, регіональний економічний аналіз, аналіз
взаємозв’язку економічних і соціальних результатів тощо.
За сучасних умов спостерігається тенденція методичного оновлення аналізу витрат. В
його арсенал запроваджуються елементи імітаційного моделювання ринкових ситуацій,
моделі взаємозв’язку “обсяг-витрати-результат”, цінових структур, кількісні економікостатистичні методи тощо. Причиною цієї тенденції є нові умови господарювання,
технологічна і організаційна складність виробництва, ріст кількості підприємств будь-яких
форм власності, розвиток зовнішньо-економічних відносин на рівні підприємств, поява
конкурентів та інші фактори.
Значні зміни відбулись і в системі контролю витрат. Примат контрольної функції
управління над іншими функціями поступово втрачає цю негативну якість. Змінюються
підходи до контролю в бік більш науково обґрунтованого визначення його мети, завдань,
ролі і місця в економічній системі як на макрорівні, так і на рівні підприємств.
Отже, наведені докази розвитку управлінської орієнтації обліку, аналізу і контролю в
Україні підтверджують, що облік, аналіз і контроль поступово і неухильно набувають нових
якостей, змінюючи цільові орієнтації на задоволення потреб ефективного управління
підприємством. На цьому шляху є ще досить багато не вирішених проблем, які не дають
можливості на даному етапі їх розвитку організаційно оформитись в чітку систему
управління витратами.
Сучасні досягнення в даній сфері можна прийняти лише за базу, стартовий потенціал,
утворення в недалекому майбутньому сучасних і ефективних систем управління витратами, важливої складової управлінської діяльності.
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ЗАСАДИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
ВИТРАТ ТУРОПЕРАТОРІВ
Розробляючи засади управлінського обліку витрат туристичних підприємств
(туроператорів), варто враховувати, що він формує інформаційну складову менеджменту цих
підприємств. Тобто необхідна інформаційна база має формуватися в системі обліку,
відображати реальні ситуації на ринку туристичних послуг для прийняття та реалізації
адекватних управлінських рішень.
Важливим кроком організації облікового процесу витрат туроператорів є формування
облікової політики, оскільки вона повинна втілювати основні принципи, методи та
процедури ведення обліку, що дають можливість ідентифікувати витрати туристичних
продуктів, туристичних пакетів та їх складових – окремих туристичних турів, і достовірно
відобразити їх обсяг у загальній сумі витрат підприємства.
В Україні облікова політика на законодавчому рівні регламентується Законом України
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [10].
Водночас велика низка вчених присвятила свої наукові дослідження вивченню
поняття “облікова політика”: Л. Белоусова [1], С. Головацька С. І. [2], Т. Войтенко [3], В.
Дерій [4], П. Куцик [5], Я. Лебедзевич [6], Л. Ловінська [7], Д. Людвенко [8], М. Пушкар [9].
На нашу думку, облікова політика у процесі ведення як фінансового, так і
управлінського обліку на туристичних підприємствах має забезпечувати створення
оптимальної, узгодженої та впорядкованої системи інформаційного забезпечення для
складання достовірної звітності та прийняття ефективних управлінських рішень.
Однак, враховуючи особливості діяльності туроператорів, проблеми у виокремленні
витрат за центрами відповідальності та центрами витрат та потреб їх оптимізації, облікова
політика повинна передбачати процедури з формування інформації для забезпечення таких
функцій управління витратами як планування, організація, координація, мотивація, контроль.
З огляду на це при формуванні облікової політики щодо витрат діяльності
туроператорів варто застосовувати такі принципи: системності, комплексності,
обґрунтованості, ефективності та планомірності, профілактики, суттєвості.
Дотримання принципів формування облікової політики туристичного підприємства
щодо їх витрат дозволить регламентувати інформаційне забезпечення планування, обліку та
формування управлінської звітності, контролю та прогнозування діяльності для виконання в
повному обсязі функцій управління.
Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” дозволяє
висвітлювати роль облікової політики у вирішенні управлінських завдань туристичних
підприємств, що відповідає сучасному економічному середовищу. У п. 2 ст. 8 Закону “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [10], зазначено, що питання
організації бухгалтерського обліку на підприємстві є компетенцією його власника або
уповноваженої посадової особи, тобто суб’єкта, найбільш зацікавленого у створенні
ефективно діючої обліково-аналітичної системи управління підприємством.
Окреме місце у формуванні облікової політики має посісти методика формування
системи нагромадження, обробки та використання інформації щодо витрат туроператора за
центрами відповідальності (першого рівня – підприємством, другого рівня – відділів
туризму, перевезень, візового обслуговування, реклами та маркетингу, розвитку агентської
мережі, інформаційного забезпечення та технологій, бухгалтерії, фінансово-економічного
відділу, кур’єрської служби, відділу кадрів тощо) і центрами витрат трьох рівнів
(туристичними продуктами, туристичними пакетами та тури за їх видами).
За цієї ситуації головною практичною проблемою, яку потрібно унормувати в
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обліковій політиці, є забезпечення різних напрямів акумулювання інформації в межах однієї
системи бухгалтерського обліку туристичного підприємства для потреб користувачів.
Визначені засади облікової політики щодо управлінського обліку витрат мають
формуватися з урахуванням організаційної структури туристичного підприємства,
організації складу центрів відповідальності й центів витрат (рис. 1).
Організаційна структура
підприємства

Склад центрів
відповідальності

Склад центрів
витрат

Внутрішні регламенти управлінського обліку
витрат туроператорів:
Рекомендації з формування центрів відповідальності та центрів витрат;
Методичні вказівки з обліку витрат туристичного підприємства;
Вказівки з бюджетування витрат туристичного підприємства

Методика управлінського обліку
– робочий план рахунків управлінського
обліку витрат;
– методика обліку витрат за центрами
відповідальності;
– методика бюджетування витрат за
центрами відповідальності

Організація управлінського обліку
– організаційне виокремлення центрів
відповідальності та центрів витрат
підприємства;
– система бюджетів витрат;
– графік документообігу

Рис. 1. Засади облікової політики щодо управлінського
обліку витрат туристичних підприємств
Вважаємо, що для забезпечення сучасної системи управління та удосконалення
інформаційних можливостей бухгалтерського обліку необхідно сформувати методику
накопичення інформації про витрати як центрів відповідальності так і центрів витрат, яка б
задовольняла потреби менеджерів туроператора і дозволяла вчасно реагувати на зміни, які
відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі.
Для забезпечення формування інформаційних потоків щодо витрат туроператорів
необхідна відповідна організаційно-методична база, яку кожне підприємство може створити
самотужки. Тому засади облікової політики щодо витрат та організаційно-методичного
забезпечення управлінського обліку цих витрат рекомендуємо визначити в документі
внутрішньої регламентації – Методичних вказівках з обліку витрат за центрами
відповідальності та центрами витрат.
На нашу думку, методика управлінського обліку витрат туроператорів передбачає
розроблення робочого плану рахунків управлінського обліку витрат, методичних основ
обліку за центрами відповідальності та центрами витрат, а також методики формування
бюджетів витрат туристичного підприємства за центрами відповідальності двох рівнів.
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ТАКСОНОМІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У
ФОРМАТІ UA XBRL МСФЗ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
Сучасний етап подання фінансової звітності, пов’язаний з глобальним розвитком
процес діджиталізації, а необхідність упровадження електронного формату підготовки
фінансової звітності зумовлена потребою крокувати за вимогами міжнародної бізнесспільноти.
Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” передбачено, що
таксономія фінансової звітності – це склад статей і показників фінансової звітності та її
елементів, які підлягають розкриттю.
Таксономія фінансової звітності затверджується центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського
обліку. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складені на основі
таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в
єдиному електронному форматі, подається до порталу “Система фінансової звітності”.
Система фінансової звітності – це система, яка дає змогу отримувати, перевіряти,
обробляти та розкривати фінансову звітність суб’єктів звітування та їхніх аудиторських звітів
на основі використання документів у форматі Inline XBRL (іXBRL), що розроблені на основі
таксономії, прийнятої та опублікованої Міністерством фінансів України.
XBRL, або eXtensible Business Reporting Language - це стандарт XML для маркування
ділових і фінансових звітів з метою підвищення прозорості та доступності ділової інформації
за рахунок використання єдиного формату. XBRL дозволяє використовувати програмне
забезпечення для прив’язки всіх фінансових статей в своїх бізнес-звітах до елементів
таксономії.
Таксономія UA XBRL МСФЗ ‒ таксономія фінансової звітності за міжнародними
стандартами фінансової звітності в Україні, затверджена Міністерством фінансів України, яка
адаптована до особливостей складання фінансової звітності в Україні і містить також звіт
аудитора і звіт про управління.
У форматі iXBRL звітують: підприємства, що становлять суспільний інтерес; публічні
акціонерні товариства; суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних
галузях; підприємства, які здійснюють господарську діяльність за видами, перелік яких
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визначено постановою Кабінету міністрів № 419.
Створити фінансову звітність у форматі iXBRL можна за допомогою спеціального
програмного забезпечення. Таке програмне забезпечення компанія може або розробити сама,
або скористатися вже розробленими програмними продуктами. Такими продуктами в Україні
є програмний продукт Проекту USAID Трансформація фінансового сектору USAID – FST,
програмні продукти компанії CaseWare, M.E.Doc та інші.
Таксономія у форматі UA XBRL МСФЗ є адаптованою для подання звітності в Україні.
Існує два напрями української таксономії UA XBRL МСФЗ: загальна Таксономія (General
Taxonomy); Таксономія для банківського та страхового секторів (Insurance Taxonomy).
Таксономія UA XBRL МСФЗ затверджується та оприлюднюється Мінфіном, а також
адаптована до особливостей складання фінансової звітності в Україні і включає у себе звіт
аудитора і звіт про управління. Таксономія UA XBRL МСФЗ надає можливість вибрати один
із двох варіантів складання фінансової звітності для суб’єктів господарювання (за винятком
банків), а саме:
5. фінансову звітність, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений згідно з
розподілом активів та зобов’язань на поточні/непоточні разом з іншими звітами та
ітками (General Taxonomy – 210-310);
6. фінансову звітність, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений у порядку
ліквідності разом з іншими звітами та примітками (General Taxonomy – 220-320).
Алгоритм підготовки до переходу на звітування у XBRL складається з таких кроків:
моніторинг власних можливостей підприємства, пов’язаних із використанням формату
XBRL для складання звітності; 2) визначення співвідношення між даними інформаційних
систем із можливостями розширеної таксономії UA XBRL МСФЗ; 3) валідація XBRL.
Перевагами звітності у форматі XBRL є:
– для суб’єктів звітування: коректне складання фінансової звітності; виключення
дублювання при поданні фінансової звітності регуляторам; якісна фінансова звітність
сприятиме залученню інвесторів.
– для держави: швидкість і автоматичність обробки і аналізу фінансової звітності;
своєчасне виявлення ризиків та оперативне реагування на них; більш ефективний і менш
затратний регуляторний процес.
– для інвесторів якісне розкриття інформації за міжнародними стандартами;
швидкість і автоматичність обробки і аналізу фінансової звітності; краще розуміння ризиків і
перспектив бізнесу.
Згідно ст. 163 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено
застосування штрафів за неподання звітності в електронному форматі iXBRL:
– Порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої
фінансової звітності разом з аудиторським звітом тягне за собою накладення штрафу від
однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17,000 ‒ 34,000
грн).
– Повторне (протягом року) вчинення порушення, передбаченого частиною першою
цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, ‒ тягне за собою
накладення штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (34,000 ‒ 51,000 грн).
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ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
Стан ринкової економіки, що відповідає сучасним її потребам та тенденціям повинен
характеризуватися конкретними якісними критеріями і параметрами, які б забезпечували
прийнятні для всього населення соціальні умови розвитку, стійкості соціально-економічної
системи, цілісності держави та можливості забезпечення економічної безпеки. Важливим
фактором гарантування економічної безпеки є моніторинг інформаційно-аналітичної системи
показників безпеки економіки. Проте моніторинг повинен здійснюватися на основі аналізу
конкретних кількісних показників індикаторів економічної безпеки.
В умовах сталого розвиту економіки екологічний аудит є важливим механізмом
системи управління навколишнім середовищем та інструментом регулювання екологоекономічних відносин. З посиленням вимог до природоохоронної діяльності та граничних
нормативів природокористування екологічний аудит набуває актуальності у всіх сферах
народного господарства. Так, об’єктами екологічного аудиту є окремі суб’єкти
господарювання, види економічної діяльності, стадії господарського процесу (розміщення,
введення в дію і експлуатація об’єкту), територіально-адміністративні одиниці, система
екологічного менеджменту на підприємстві та ін. Міжнародний досвід свідчить, що
екологічний аудит сприяє реалізації стратегії сталого розвитку регіонів, зменшенню
інформаційних та комерційних ризиків, пов’язаних з управлінням, підвищує ефективність
екологічної політики.
Соціально-екологічний контроль ‒ це засоби переконання, навіювання, приписів та
заборон; система примусу (аж до застосування фізичного насилля); система способів виразу
визнання, відзначення, нагород, завдяки яким поведінка підгруп та індивідів приводиться у
відповідність прийнятим зразкам, цінностям. Соціально-екологічний контроль- механізм
самоорганізації (саморегуляції) і самозбереження суспільства шляхом установлення й
підтримки нормативного порядку, усунення, нейтралізації або мінімізації девіантної
поведінки.
Згідно ст. 1 Закону “Про екологічний аудит” екологічний аудит – це документально
оформлений, системний, незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що
включає збирання і об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності
визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з
цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного
середовища та іншим критеріям екологічного аудиту.
На думку більшості вчених екологічний аудит – різновид аудиторської діяльності, що
включає систематизований, документований процес одержання, вивчення й об’єктивного
оцінювання екологічної інформації про об’єкт аудиту, для встановлення відповідності
визначених видів діяльності, заходів, умов, подій, системи управління навколишнім
природнім середовищем вимогам законодавства України про охорону навколишнього
природного середовища та іншим екологічним критеріям, а також, достовірності фінансової
(бухгалтерської) звітності в частині відображення в ній інформації про природоохоронну
діяльність суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора.
Відповідно до ч. 1 ст. 12 закону України “Про екологічний аудит”, екологічний аудит в
Україні може бути добровільним чи обов’язковим. Добровільний екологічний аудит
здійснюється стосовно будь-яких об’єктів екологічного аудиту на замовлення
заінтересованого суб’єкта за згодою керівника чи власника об’єкта екологічного аудиту (ч. 2
ст. 12 закону України “Про екологічний аудит”).
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Обов’язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення заінтересованих органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об’єктів або видів діяльності,
які становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до переліку, що затверджується
Кабінетом Міністрів України, у таких випадках: банкрутство; приватизація, передача в
концесію об’єктів державної та комунальної власності, крім визначених законом випадків;
передача або придбання в державну чи комунальну власність; передача у довгострокову
оренду об’єктів державної або комунальної власності; створення на основі об’єктів
державної та комунальної власності спільних підприємств; екологічне страхування об’єктів;
завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону; в інших випадках,
передбачених законом (ч. 2 ст. 12 закону України “Про екологічний аудит”)
Відповідно до ст. 20 закону України “Про екологічний аудит”, результати екологічного
аудиту подаються у формі звіту про екологічний аудит, який має містити: загальні відомості
про об’єкт та замовника екологічного аудиту; підстави для проведення екологічного аудиту,
його мету, завдання, програму та обсяг виконаних робіт; відомості про виконавців
екологічного аудиту; перелік основних законодавчих актів та інших нормативних документів,
для перевірки на відповідність яким проводився екологічний аудит; характеристику
фактичного стану об’єкта екологічного аудиту, включаючи оцінку ефективності та
достатності його природоохоронної діяльності, систем екологічного управління, стану
природоохоронного обладнання та споруд і т.д. (ч. 1). Звіт про екологічний аудит може
містити рекомендації щодо заходів, які необхідно вжити для усунення виявлених
невідповідностей (ч. 2). Звіт про екологічний аудит є власністю його замовника і підставою
для прийняття ним відповідних рішень (ч. 3).
У країнах ЄС, де використовуються стандарти ЕМАS (Environmental Management and
Audit System), результати аудиту оформлюються у вигляді екологічної декларації, яка є
обов’язковою для опублікування (одна з основних відмінностей від стандарту ISO 14001).
Основними її елементами повинні бути: інформація про виробника (у тому числі щодо
показників впливу на довкілля, інформація про товар (у тому числі вплив на довкілля при
розробці, виробництві та на здоров’я людини при користуванні), інші показники, які
стосуються виробничої охорони довкілля, екологічна політика підприємства (тобто якими
екологічними стандартами керується підприємство у своїй діяльності, які природоохоронні
заходи здійснює, розмір екологічного податку, інформація про економічні санкції, які були
здійсненні по відношенню до нього), важливі зміни з часу подання попередньої декларації.
Отже, метою екологічного аудиту є не лише контроль за дотриманням діючого
законодавства та інших нормативних вимог у сфері природокористування, а практика
свідчить, що сьогодні екологічний аудит виступає як метод підвищення еколого-економічної
ефективності діяльності суб’єктів господарювання.
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ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ М. Д. БЕНІША ДЛЯ ОЦІНКИ
ДОСТОВІРНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасний стан економіки України характеризується зростанням правопорушень і
злочинів економічного характеру, більшість з яких здійснюються шляхом навмисних
викривлень та перекручувань показників фінансової звітності підприємства.
Навмисні викривлення та перекручувань показників фінансової звітності підприємства
ставлять за мету представлення вигідної для управлінського персоналу фінансової звітності для
досягнення особистих інтересів або інтересів компанії. Але в деяких випадках навмисні
викривлення можна вважати законними, коли дії управлінського персоналу спрямовані на
вуалювання фактів діяльності компанії або маніпулювання законними методами обліку для
більш вигідного позиціювання себе на ринку капіталу або у ситуаціях кредитування, або у
випадках оптимізації оподаткування легальними методами [3, с. 1041].
У фаховій літературі розрізняють три способи навмисних викривлень та
перекручувань показників фінансової звітності підприємства (рис. 1).
Способи навмисних викривлень та
перекручувань показників фінансової звітності
підприємства
Вуалювання. Фінансова звітність складена відповідно до вимог законодавчо-нормативних
документів, але допущено навмисне викривлення окремих статей активу чи пасиву через
порушення принципів обліку чи положень облікової політики підприємства
Фальсифікація. Фінансова звітність складена з порушенням вимог облікового законодавства
внаслідок недобросовісних дій, навмисного перекручення і спотворення значень фінансових
показників
Маніпулювання. Фінансова звітність містить корегування значень показників, що призводить до
задоволення інтересів керівництва, власників, однак не відповідає очікуванням ринку

Рис. 1. Способи навмисних викривлень та перекручувань показників
фінансової звітності підприємства (побудовано автором за [2, с. 219])
До причин, що сприяють появі навмисних викривлень та перекручувань показників
фінансової звітності підприємства, відносяться: відсутність організації контролю з метою
запобігання фактам корупції, ефективних механізмів контролю з метою запобігання ризиків
недобросовісних дій у сфері матеріально-технічного забезпечення, оцінки надійності та
репутації партнерів по бізнесу; посилення фінансового тиску на компанії, що, своєю чергою,
мотивує недобросовісні дії у сфері залучення позикового капіталу; спотворення фінансової
інформації, а також інформації, яка не знаходить відображення у фінансовій звітності [2]. В
результаті виникає потреба у розробці таких інструментів, використання яких дозволило б
зацікавленим особам оцінити достовірність фінансової звітності підприємства. До таких
інструментів слід віднести наступні моделі оцінювання: модель Хілі, модель Деанжело,
модель Джонса, модифікована модель Джонса, модель М. Д. Беніша (M-score), модель
М. Л. Роксас, модель Монтьє тощо. Дані моделі постійно доопрацьовуються шляхом
додаткових апробацій та перевірок.
Слід зазначити, що однією з найпоширеніших моделей оцінки достовірності фінансової
звітності підприємства є модель М.Д. Беніша (M-score), яка була створена в 1999 році [4].
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M-Score = - 4,84 + 0,920 DSRI + 0,528 GMI + 0,404 AQI + 0,892 SGI + 0,115 DEPI - 0,172SGAI
+ 4,679 TATA - 0,327 LVGI
де DSRI ‒ темп зростання оборотності дебіторської заборгованості в днях;
GMI ‒ темп зниження норми валового прибутку;
AQI ‒ темп зростання якості активів;
SGI ‒ темп зростання чистого доходу від реалізації;
DEPI ‒ темп зростання амортизаційних витрат;
SGAI ‒ темп зростання частки витрат у чистому доході від реалізації;
LVGI ‒ темп зростання фінансового важеля;
TATA ‒ темп зміни оборотного капіталу.
Якщо M-Score є меншим ніж - 2,22, то є малоймовірним, що підприємство маніпулює
показниками фінансової звітності, а якщо даний показник є більшим ніж - 2,22, то таке
підприємство, ймовірно, маніпулювало своїми обліковими показниками протягом звітного
періоду.
Модель М. Д. Беніша (M-score) була використана автором для аналізу рівня
прозорості фінансової звітності ТОВ “Акваріус, ТОВ “Краплина, основним видом діяльності
яких є виробництво мінеральних вод. Для проведення розрахунків показників було
використано інформацію фінансової звітності досліджуваних товариств за 2019-2020 рр.
(табл. 1).
Таблиця 1
Значення показника M-Score за моделлю
М. Д. Беніша для ТОВ “Акваріус та ТОВ “Краплина
Товариство
ТОВ
“Акваріус
ТОВ
“Краплина”

DSRI

GMI

AQI

SGI

DEPI

SGAI

TATA

LVGI

Значення
показника
M-Score

0,486

3,115

1,700

0,951

0,736

0,203

0,065

1,840

- 2,07

0,818

0,917

2,234

0,382

1,214

2,222

0,130

1,812

- 2,59

Виходячи з одержаних фактичних значень показника M-Score та їх порівняння з
нормативними значеннями згідно з моделлю М. Д. Беніша, можна стверджувати, що
ТОВ “Акваріус” не застосовує креативну облікову практику і тому має достовірну
інформацію в фінансовій звітності. ТОВ “Краплина”, навпаки, з великою ймовірністю
застосовує креативну облікову практику та розкриває недостовірну інформацію у фінансовій
звітності для задоволення власних майнових інтересів, що вводить в оману зацікавлених
осіб.
Використання моделі М. Д. Беніша, виявляючи навмисні викривлення, а також місця
їх виникнення (за змінними показниками), дозволяє внутрішнім користувачам підвищити
якість корпоративного управління, зменшити витрати на залучення додаткового капіталу
шляхом підвищення довіри з боку чинних та потенційних інвесторів і позичальників, а
зовнішнім користувачам ‒ забезпечити ефективність інвестиційної політики та підвищити
ефективність функціонування ринку капіталу.
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АТРИБУТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО
КОНТРОЛЮ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Необхідність створення та функціонування на будівельному підприємстві окремої
форми управлінського діяльності такої як, внутрішній контроль є безперечною. Внутрішній
контроль є універсальним та дуже широким поняттям щодо предмету, об’єктів, напрямів та
обсягів контролю. Не вдаючись у коментарі деяких публікації [1-3] щодо різновидів, етапів
та стадій внутрішніх контролів, необхідно виділити особливість ієрархічної структури їхньої
побудови, котра є присутньою у більшості сучасних будівельних компаній. Ця особливість
також прослідковується в сучасних концепціях системи управління великими будівельними
проектами.
Відправною точкою для подальших досліджень є розуміння того, що усі бізнес
процеси, котрі відбуваються у будівельній компанії належать до однієї системи управління,
яка повинна тісно взаємодіяти із системою внутрішнього контролю будівельної компанії. Ця
система може складатися з уже традиційної системи бухгалтерського обліку, нетрадиційної
системи управлінського обліку, система внутрішнього аудиту, що у сукупності формує
систему внутрішнього контролю.
Між зазначеними атрибутами системи внутрішнього контролю будівельного
підприємства неможливо провести лінії розмежувань. І система внутрішньо аудиту, а також
системи бухгалтерського та управлінського обліку при виконанні ними контрольних функцій
доповнюють та взаємозамінюють один одного. Це включає в себе, як безперервний потік
необхідної інформації між усіма атрибутами системами внутрішнього контролю, а також
розробка та впровадження напрацьованого досвіду у сфері методології та методики
внутрішнього контролю у окремих підсистемах. Можна лише спробувати урізноманітнити
окремі модулі, що впроваджуються у конкретній підсистемі та більш деталізувати окремі
завдання системи внутрішнього контролю.
Щоб внутрішній контроль був більш ефективним та дієвим одним із важливих
завдань є досягнення гармонізації процедур контролю, з метою уникнення дублювання
процедур, мінімізації викривлення вихідної інформації та правильного використання
результатів внутрішнього контролю відповідними центрами прийняття управлінських
рішень. Розділення численних та різноманітних контрольних заходів на будівельних
підприємствах не дає оптимальних результатів для побудови ефективної системи управління
будівельними проектами, тому систему внутрішнього контролю необхідно зосередити в
одному центрі відповідальності (підрозділі, відділі) для охоплення внутрішнім контролем
усієї діяльності будівельної компанії.
На практиці у багатьох будівельних компаніях ми маємо справу із феноменом
концентрації та централізації контрольних функцій у найвищого керівництва, котре потребує
оперативної та достовірної інформації для прийняття управлінських рішень. Середній
менеджмент будівельних компаній працює у децентралізованій моделі управління, віддаючи
перевагу делегації повноважень та відповідальності окремим працівникам відділів. Тому
система внутрішнього контролю повинна стати свого роду захисним буферним покриттям
різних сфер діяльності для керівників середньої ланки. Добре організована система
внутрішнього контролю повинна включати, як систему бухгалтерського обліку, так і систему
управлінського обліку, а також систему внутрішнього аудиту, які повинні бути складовими
цієї системи та виконуючи свої специфічні функції. Пряма взаємодія цих систем, що
функціонують повинна мати зворотний зв’язок між системою управління окремого
підрозділу та із загальною системою внутрішнього контролю будівельної компанії. Між
згаданими системами повинні функціонувати тісні та численні інформаційні зв’язки для
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досягнення дієвої співпраці.
З функціональної точки зору, внутрішній контроль повинен мати широке оптичне
бачення внутрішніх процесів, так зване “внутрішнє око”, яке за призначенням, повинно
охоплювати широкий горизонт усього поля діяльності будівельного підприємства, без
обмежень у просторі та часі. Ідентичне “внутрішнє око” повинно бути в системі
бухгалтерського обліку, оскільки дана система вимірює та записує усі події, що відбуваються
в різних сферах будівельної компанії, котрі впливають на майновий та фінансовий стан, а
також ретроспективно подають наслідки події, що відбулись. Проте це відбувається з
урахуванням фактору час. Тому, “внутрішнє око” системи контролю повинно бути
зосереджено на конкретному елементі управління будівельним проектом, бізнес-елементом
чи конкретним завданням, оскільки внутрішній контроль зазвичай просторово або тематично
не повинен мати обмежень. Якщо говорити про фактор часу, то це може бути попередній
контроль, контроль поточний або наступний контроль.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ GAP-АНАЛІЗУ
Формування та успішна реалізація стратегії потребують постійного моніторингу за
всіма бізнес-процесами підприємства і змінами зовнішнього середовища задля своєчасного
досягнення стратегічних цілей. Дієвим інструментом моніторингу є один із методів
стратегічного аналізу GAP-аналіз (англ. GAP Analysis, англ. Gap – “розривˮ) або аналіз
стратегічних розривів. Водночас його розглядають як важливу складову сучасної технології
збалансованого управління
Методика GAP-аналізу була розроблена фахівцями Стенфордського дослідницького
інституту для визначення та оцінювання стратегічних розривів між фактичним станом
підприємства та бажаними орієнтирами. Відповідно, його основною метою є розробка
заходів, спрямованих на ліквідацію виявлених розривів.
Під стратегічним розривом розуміють довгостроковий розрив, ліквідація якого
потребує понесення підприємством значних ресурсів упродовж тривалого часу. Розрізняють
ординарні та екстраординарні розриви. Ординарний розрив вважають нормальним або ж
звичайним явищем. Це відхилення між прогнозованими, максимально можливими
значеннями стратегічних показників та їх фактичними, поточними величинами.
Екстраординарний розрив є виключним явищем. Він являє собою значне перевищення
цільових показників стратегічного розвитку над максимально реальними стратегічними
показниками при досягнутому рівні внутрішнього потенціалу підприємства. Ліквідація
такого розриву потребує ґрунтовного факторного аналізу причинно-наслідкових зв’язків
стратегічних показників.
У методичному аспекті, GAP-аналіз являє собою систему аналітичних процедур, які
дозволяють виявити та оцінити невідповідність між: поточним і бажаним станом
підприємства, стратегічними цілями і стратегічним потенціалом, базовою стратегією та
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факторами зовнішнього середовища.
Виконання аналітичних процедур та одержання об’єктивних результатів потребує
належної організації GAP-аналізу. Вбачається за доречне виокремити кілька етапів
проведення GAP-аналізу.
На першому етапі необхідно здійснити ідентифікацію і обґрунтування пріоритетних
стратегічних цілей підприємства та перевірити їх узгодженість із обраною стратегією. Варто
зазначити, що основними стратегічними цілями підприємства можуть бути: зростання
ринкової вартості бізнесу, якщо власники підприємства планують його продаж або ж сталий
розвиток і стабільне отримання прибутку, якщо підприємство планує продовжувати своє
функціонування у довгостроковій перспективі. Обрану стратегічну ціль необхідно
обґрунтувати та забезпечити її максимальну відповідність стратегії підприємства, виключивши
можливі протиріччя і конфлікти.
Другий етап GAP-аналізу передбачає формування та обґрунтування системи
показників, за якими буде здійснюватися оцінювання стану підприємства і його оточення та
рівень досягнення стратегічних цілей.
Наступний етап аналізу передбачає оцінювання поточних значень стратегічних
показників підприємства. Даний етап GAP-аналізу передбачає ідентифікацію досягнутого
підприємством поточного стану з точки зору найважливіших у перспективному аспекті
показників та оцінювання їх відхилень від параметрів, передбачених стратегічними цілями.
Тобто на даному етапі відбувається виявлення та оцінювання стратегічних розривів.
На четвертому етапі визначають параметри поточного стану на перспективу, тобто
прогнозують бажані значення стратегічних показників, яких підприємство має досягти в
майбутньому. Для цього здійснюють декомпозицію кожного із виявлених стратегічних
розривів на складові і досліджують управлінські, організаційні, виробничі, фінансові та інші
фактори, які спричинили їх виникнення. З урахуванням результатів факторного аналізу та з
використанням методів екстраполяції й експертних оцінок здійснюють прогнозування
поточного стану підприємства на перспективу.
На п’ятому етапі розробляють альтернативні варіанти заходів, спрямованих на
ліквідацію стратегічних розривів, та здійснюють вибір оптимальнішого з них.
Отже, GAP-аналіз є одним із найбільш ефективних інструментів стратегічного аналізу
підприємства, який дозволяє виявити і комплексно дослідити стратегічні розриви між
поточним і бажаним станом та сформувати стратегічні альтернативи розвитку підприємства,
внести, у необхідних випадках, зміни до стратегії та здійснити оцінювання її реалізації.
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СОЦІАЛЬНИЙ ОБЛІК І АУДИТ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ
СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВ СОЦІОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Вікіпедія (вільна енциклопедія) визначає “соціальний облік і аудит як комплексний
потрійний метод планування та вимірювання результатів. Соціальний облік і аудит
використовує кількісний аналіз запланованих і фактичних вимірювань, аналіз співвідношень
для порівняння тенденцій у часі та якісний аналіз постійного порівняння з використанням
“кодування” та “категоризації”, щоб можна було давати та вимірювати відповіді” [1].
По суті (за наведеним визначенням) здійснення соціального аудиту базується на
використанні потрійного обліку чи потрійного підсумку (Triple bottom line, який визначають
як TBL або 3BL), тобто “TBL – це система бухгалтерського обліку з трьох частин:
соціальної, навколишнього середовища (або екологічної) та фінансової. Деякі організації
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прийняли систему TBL, щоб оцінити свою ефективність у ширшій перспективі, щоб
створити більшу цінність для бізнесу” [2].
Рішення про застосування та впровадження подібної системи соціального обліку є
добровільним, проте власники бізнесу йдуть на це задля того, аби:
– повністю зрозуміти та продемонструвати стейкхолдерам, чим займається
організація, з ким і для кого вона працює;
– зрозуміти, як збирати доречну та корисну соціоекономічну інформацію про те, чим
займається організація;
– ефективно звітувати про ефективність, результативність та вплив організації;
– на підставі звітності здійснювати внутрішню чи зовнішню перевірку (соціальний
аудит) соціального звіту / звітності на точність і відповідність запланованих (нормативних,
встановлених) і фактичних вимірювань / метрик / показників.
Таким чином реалізується одна з цілей соціального аудиту – визначення та
демонстрація зацікавленим особам соціальних, громадських, місцевих, економічних та/або
екологічних переваг організації. За кордоном зацікавлених осіб у проведенні соціального
аудиту організації називають “стейкхолдерами”, якими фактично можуть бути усі: від
власників бізнесу та акціонерів до персоналу, топ-менеджерів, постачальників, споживачів,
місцевих, територіальних громад, держави тощо. Проте, з точки зору отримання соціальних
благ та гарантій від організації – це персонал, споживачі, місцеві громади та держава як
гарант реалізації соціальної функції перед громадянами.
Сучасна тенденція здійснення аудиторської діяльності в Україні полягає у
трансформації методів та предмета перевірки, коли значущими поруч із фінансовоподатковим контролем стають питання підвищення соціоекономічної ефективності роботи
організації. Наприкінці XX століття соціальний аудит відокремився від інших форм аудиту
(фінансового, управлінського, організаційного, інспектування (ревізії) та ін.) і став не тільки
теорією, а й певною практикою в соціоекономіці, системі регулювання соціально-трудових
відносин та управління людськими ресурсами.
Більшість сучасних вітчизняних вчених (А. М. Колот, О. Ф. Новікова, О. В. Мазурик,
Н. С. Марушко, І. М. Сисоєва, О. Ю. Балазюк, О. Б. Погріщук, О. І. Данилюк,
О. О. Герасименко й ін.) розглядають соціальний аудит на мікро-рівні як індикатор
соціальної відповідальності, за допомогою якого можна оцінити стан соціальної
спрямованості бізнесу та регулювати і прогнозувати соціальну складову діяльності
економічної системи, що є логічним.
На нашу думку соціальний аудит розглядає соціоекономічні відносини та
соціоекономічний стан відповідно до критеріїв, внутрішніх положень, інших правил,
прийнятих суб’єктом господарювання самостійно чи визначених аудитором з урахуванням
вимог чинного законодавства України.
Основу соціального аудиту становить аналітика, можливості якої дослідницька
компанія Gartner поділяє на чотири типи: описова, діагностична, прогнозна, розпорядча
(рис. 1).
В компанії Gartner вважають, що керівники бізнесу повинні розширити свої зусилля,
щоб перевести свої організації від використання лише традиційної бізнес-аналітики (BI), що
стосується описового аналізу (що сталося), до розширеної аналітики, яка доповнює відповіді
на питання “чому”, “що станеться” і “як ми можемо вирішувати це” [3].
Відповідно даний підхід логічно використати й у соціальному аудиті, предметом
якого є соціоекономічні відносини суб’єкта господарювання (економічні, соціальні,
управлінські, правові, етичні та інші), які у сукупності формують процес відтворення
людських ресурсів. При цьому базова аналітика дасть загальний підсумок аналізу
соціоекономічних даних, а розширена аналітика забезпечить більш глибокі знання та
детальний аналіз соціоекономічного стану, дозволить скласти альтернативні прогнози,
вдосконалити соціоекономічниі процеси та систему управління людськими ресурсами.
За такого підходу реалізується основна універсальна мета соціального аудиту –
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АНАЛІТИКА

ВНЕСОК ЛЮДЕЙ

Описова
(descriptive)
Що сталося?
Діагностична (diagnostic)
Чому так сталося?
ДАНІ

РІШЕННЯ
ДІЇ

Прогнозна (predictive)
Що станеться?

Розпорядча (prescriptive)
Що потрібно зробити?

Підтримка
прийняття рішень
Автоматизація прийняття
рішень

Рис 1. Чотири типи можливостей аналітики (сформовано на основі [3])
підвищення ефективності управління соціальними відносинами методами соціального
діалогу на основі незалежного та обʼєктивного аудиторського обстеження соціальних
відносин
Список використаних джерел
1. Social accounting and audit. The Free Encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/
Social_accounting_and_audit#cite_note-1
2. Triple bottom line. The Free Encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Triple_bottom_line
3. Gartner Says Advanced Analytics Is a Top Business Priority. Gartner: website. URL:
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2014-10-21-gartner-says-advanced-analytics-is-a-top-businesspriority.

Кузьмінська К. І.
к.е.н., доцент,
Чабанюк О. М.
к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
Початок взаємовідносин між банківською кредитною установою та потенційним
позичальником виникає з моменту першого звернення юридичної чи фізичної особи для
отримання кредитного продукту. Проте не кожен позичальник може розраховувати на
позитивну відповідь під час вирішення питання щодо отримання кредиту. Саме тому
важливо дослідити, чітко визначити і розкрити послідовність та характер першочергових
процедур проходження заявки на отримання кредиту в рамках певної банківської установи з
урахуванням впливу загальної кредитної політики банку на процес розгляду кредитного
запиту
Зарубіжна практика вже накопила достатній досвід оцінки фінансового стану
підприємства та схильності його до банкрутства. Для цього кожному первинному фінансовому
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показнику приписується деякий фінансовий коефіцієнт. Зазвичай як мінімальний критерій
стійкості фінансового стану підприємства використовується ймовірність банкрутства.
Найпоширенішими моделями є такі економетричні моделі: двохфакторна модель оцінки
ймовірності банкрутства, оцінка ймовірності банкрутства на основі Z-рахунку Альтмана,
модель Конана і Гольдера, модель Спрінгейта, модель Фулмера [1].
У 1968 р. Е. Альтман запропонував п’ятифакторну модель, де факторами є окремі
показники фінансового стану підприємства. Ця модель має такий вигляд:
ΖА=1,2*А+1,4*В+3,3*С+0,6*Д+1,0*С

(1)

Значення показника Z Імовірність банкрутства:
 до 1,8 дуже висока;
 1,81 – 2,70 висока;
 2,71 – 2,99 можлива;
 3,00 і більше дуже низька.
Проте, незважаючи на значну поширеність моделі Альтмана та цілої низки її переваг,
вчені виділяють й недоліки. Зокрема, О. М. Барановська вважає, що необхідно акцентувати
увагу на тому, що, незважаючи на відносну простоту моделі Альтмана для оцінки кризового
стану підприємства, використання її у наявному вигляді не дає змоги одержати об’єктивний
результат у сучасних умовах України [2]. Недоліком є також те, що модель Альтмана
розроблена на основі даних 50-х років минулого століття й є застарілою, тому з огляду на
суттєві зміни у рівні економічного розвитку вважається за доцільне їх періодичне тестування
на нових вибірках даних для досягнення більшої точності отриманих результатів, які
слугують основою для прийняття управлінських рішень.
Модель М. Спрінгейта передбачає розвиток інтегрального показника, за допомогою
якого здійснюється оцінка ймовірності визнання підприємства банкрутом. Ця модель була
побудована М. Спрінгейтом в університеті Симона Фрейзера в 1978 р. за допомогою
покрокового дискримінантного аналізу методом, який розробив Е. Альтман у 1968 р. У
процесі створення моделі з 19 фінансових коефіцієнтів, які вважалися найкращими, в
остаточному варіанті залишилося тільки чотири. Точність даної моделі є досить високою і
становить більше 90%. У загальному модель Спрінгейта має такий вигляд:
Ζ = 1,3*А+3,07*В+0,66*С+0,4*Д,

(2)

Модель Спрінгейта була створена для підприємств США і Канади.Хоча може
застосовуватись і вітчизняними банківськими установами. Якщо для підприємства критерій
Z < 0,862, то підприємство – потенційний банкрут, якщо Z > 1,6456, то загроза банкрутства
мінімальна і підприємство є фінансово надійним [3].
Коефіцієнт Бівера використовується для виявлення незадовільної структури балансу.
Розраховується як відношення різниці між чистим прибутком і нарахованою амортизацією
до суми довгострокових і поточних зобов’язань. Ознакою формування незадовільної
структури балансу є таке фінансове становище підприємства, у якого протягом тривалого
часу (1,5–2 роки) коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2, що відображає небажане скорочення
частки прибутку, який спрямовується на розвиток виробництва. У такій ситуації створюється
незадовільна структура балансу, підприємство починає працювати в борг і його коефіцієнт
забезпечення власними засобами стає меншим 0,1.
Метод Cash-Flow використовується для визначення чистих грошових потоків, які
залишаються в розпорядженні підприємства. Cash-Flow – це прибуток, що залишається в
розпорядженні підприємства у визначеному періоді та амортизаційні відрахування у цей
період. Зокрема, розрахунок прогнозних грошових потоків підприємства, дає можливість
визначити період окупності проектів, під які залучаються кредитні кошти, та знайти
теперішню вартість майбутніх грошових потоків [4].
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Досить поширеною в Україні є діагностика банкрутства підприємства за моделлю
О. О. Терещенка, яка базується на застосуванні методології дискримінантного аналізу на
основі фінансових показників вибіркової сукупності вітчизняних підприємств і комплексна
оцінка фінансового стану підприємства на основі використання матричних моделей
(розробки О. Хотомлянського, Т. Перната, Г. Северина) [3].
Враховуючи вище наведений матеріал, можна стверджувати, що існує безліч методик
щодо оцінки ймовірності банкрутства зі своїми перевагами та недоліками у практичному
застосуванні. Не можна виділити єдиного вірного підходу до прогнозування банкрутства,
тому без модифікації та адаптації розглянутих моделей їх ефективне використання
практично неможливе, що визначає необхідність розроблення та застосування інтегрованих
моделей науково обґрунтованих та маючих практичне застосування в умовах програмування
економічної системи ринкового спрямування.
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ОБЛІКОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЇ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
На сьогодні великої уваги для прийняття ефективних рішень стосовно стійкого
розвитку потребує підготовка та надання необхідної інформації зовнішнім користувачам. На
жаль, існуюча система бухгалтерського обліку не враховує екологічний вплив на
навколишнє середовище,відтак, чимало підприємств стикаються з проблемами організації та
ведення екологічного обліку. Крім того, невирішеним залишається питання стосовно єдності
в поглядах науковців щодо визначення поняття “екологічний облік” (табл. 1).
Аналізуючи різні точки зору вчених, можна вважати, що “екологічний облік” – це
система, яка може використовуватися для виявлення, організації, регулювання і
відображення даних та інформації про стан навколишнього середовища.
Слід зазначити, що екологічний облік відіграє не останню роль на підприємстві, адже
його метою є координація екологічної та економічної складової бізнесу, позначення
можливих екологічних ризиків і труднощів, визначення шляхів їх подолання. Відповідно до
зазначеної мети, завданням такого обліку є збір і реєстрація інформації для оцінки
екологічних чинників і складання бухгалтерської звітності.
Вважаємо, що організація бухгалтерського екологічного обліку на підприємстві
повинна здійснюватися відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні” на аналогічних принципах бухгалтерського обліку.
Разом з тим, для розвитку екологічного обліку необхідно сформуватизвітність, яка буде
відображати активи, зобов’язання, доходи і витрати природоохоронної діяльності, а також
виокремити у діючих формах фінансової звітності статті, які будуть відображати екологічні об’єкти.
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Таблиця 1
Підходи до визначення поняття “екологічний облік”
Автори
Гриценко О. І [1]

Жук В. М. [2]

Шмигель О. Є [3]

Воляник Г. М.,
Галушка В. П. [4]

Лень В. С.,
Колівешко О. М. [5]

Трактування терміну “екологічний облік”
Екологічний облік є запорукою аналізу та контролю раціональної природоохоронної
діяльності підприємства
На нашу думку, до цього питання можна підійти з позицій характеристики
бухгалтерського обліку як науки та її функцій у сфері екології. Функції бухгалтерського
обліку в екологічній сфері такі: посилення ролі регулювання економіки; посилення
контролю за витратами; здійснення менеджменту та контролю природоохоронних
заходів; обов’язковість складання відповідної звітності; можливість прийняття захисних
заходів; необхідність виконання професійних обов’язків і дотримання громадського
інтересу; моральна відповідальність; оцінка ризику
Екологічний облік на підприємстві – це система виявлення, вимірювання, реєстрації,
нагромадження, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки релевантної
інформації про діяльність підприємства в галузі природокористування з метою
передачі її внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень
На нашу думку, найбільш влучно поняття екологічного обліку визначено як систему
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення і підготовки релевантної інформації
про діяльність підприємства у сфері природокористування з метою передачі її
внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень.
Інформаційною основою процесу ухвалення управлінських рішень є дані
бухгалтерського і податкового обліку підприємства. Нині інформація про
природоохоронну діяльність та екологічні витрати підприємств відображаються
розрізнено, без урахування їх економічного змісту.
Поняття “екологічний облік” є найбільш загальним, категоріальним поняттям наук
про екологію та уточнено його визначення, а саме: екологічний облік — процес
розпізнавання, оцінювання і передачі екологічної інформації, що дає можливість
користувачам такої інформації компетентно приймати рішення і формувати судження

Таким чином, екологічний облік, що є досить вагомою складовою по збереженню
навколишнього середовища і зниженню негативного впливу на нього, має знайти своє
відображення в загальній системі бухгалтерського обліку, адже, лише за такої умови він
стане ефективним інструментом природоохоронної діяльності на підприємстві.
З вищевказаного можемо зробити висновок, що на даний момент екологічний облік та
аудит в Україні залишається на початковому етапі розвитку. Досі існує низка проблем, що
потребує негайного вирішення. Це відсутність бажання врахування екологічних витрат,
спричинена вирахуванням частини доходу, що оподатковується на дані потреби; недостатньо
урегульована нормативно-правова база в сфері екологічного обліку та аудиту; відсутність
стандартів передачі інформації щодо охорони навколишнього середовища та ведення
екологічного обліку на підприємстві тощо. Для їхньої ліквідації необхідно ввести ефективніший
спосіб розрахунку ековитрат, удосконалити їх облік за допомогою субрахунків та здійснювати
моніторинг підприємств щодо сфери навколишнього середовища [6].
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Бухгалтерський облік як штучна відкрита система розвивається під впливом змін у
зовнішньому середовищі.
Характерними рисами середовища, в якому працюють підприємства України сьогодні
є наступні:
– непередбачувана економічна і політична ситуація в державі;
– постійні зміни нормативно-правового забезпечення обліку і оподаткування;
– широке використання хмарних і мережевих технологій і розрахунків, що дозволяє
обліковим працівникам значно знизити вимоги до апаратного забезпечення і
використовувати комп’ютери і смартфони бюджетного сегменту при роботі з
бухгалтерським програмним забезпеченням. В той же час широке використання хмарних і
мережевих технологій надає більше можливостей контролюючим органам.
Відповідно, виникає питання про те, як повинні змінюватися підходи до організації
бухгалтерського обліку.
Непередбачувана економічна і політична ситуація в державі вимагає від підприємств
підвищення ефективності діяльності і постійний контроль витрат. В цьому контексті
діяльність бухгалтерської служби, в умовах коли облікова інформація не використовується в
управлінні, часто розглядається як просто непродуктивні витрати, які можна скоротити.
Водночас розвиток технологій призводить до більшої прозорості, дає більше
можливостей для контролюючих органів, що вимагає, відповідно, підвищення якості роботи
працівників бухгалтерії, а це, в свою чергу, потребує додаткових витрат.
Але сьогодні мова не лише про те, що підходи до організації бухгалтерського обліку
повинні змінюватися в контексті підвищення вимог до якості бухгалтерської інформації і
оптимізації витрат підприємства, а і в контексті змін умов праці бухгалтерів у зв’язку із
пандемією коронавірусу і воєнним станом, у зв’язку з чим багато бухгалтерів вимушені
працювати дистанційно.
Багато науковців і практиків у зв’язку з цим обґрунтовують доцільність передачі
функцій бухгалтерської служби на аутсорсинг. Це складне питання, яке потребує детального
розгляду і
вирішення якого залежить від багатьох факторів: масштабу діяльності
підприємства, галузі діяльності, обраної системи оподаткування тощо. Тому ми ведемо мову
про напрями розвитку організації бухгалтерського обліку в контексті того, що
бухгалтерський облік на підприємстві здійснює бухгалтер або бухгалтерська служба на чолі
з головним бухгалтером.
В цілому, проведене дослідження показало відсутність комплексних досліджень щодо
організації обліку в умовах цифровізації і використання дистанційних технологій
Виходячи з того, що складовими організації бухгалтерського обліку на підприємстві є
організаційна, технічна, методична, слід зазначити що найменшого впливу за нових умов зазнає
методична складова, тобто методика обліку. При цьому нові умови господарювання здійснюють
значний вплив на організацію роботи облікових працівників і техніку ведення обліку.
Отже, можемо сформулювати основні питання щодо організації бухгалтерського
обліку на підприємстві, що потребують вирішення і переосмислення в контексті сучасних
умов господарювання і праці:
1. Організаційні:
– вибір організаційної структури бухгалтерської служби;
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– нормування праці;
– контроль за виконанням функціональних обов’язків працівників бухгалтерії;
2. Технічні:
– систематизація підходів і формулювання вимог до програмного забезпечення
бухгалтерського обліку;
– організація і контроль доступу до інформаційної бази бухгалтерського обліку;
– організація захисту облікової інформації.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПРАКТИЧНИЙ ПОГЛЯД
Військова агресія Росії проти України призвела до невизначеності й нестабільності
макросередовища, що породжує до виникнення нових потреб системи управління
підприємств, передбачає посилення зацікавленості власників і керівного персоналу
торговельних підприємств в ефективності функціонування, пошуку нових ринків, збереженні
майна та обсягів діяльності, а також здійснення оперативного контролю за точкою
беззбитковості. Тому на суб’єктах господарювання необхідний налагоджений механізм
управління, найважливішим елементом якого є внутрішній контроль.
Результати дослідження засвідчують, що внутрішній контроль – основне джерело
забезпечення ефективності управління підприємством, покликано забезпечувати дотримання
законності й економічної доцільності здійснення господарських операцій; збереження майна,
запобігання, виявлення та виправлення суттєвих помилок і викривлень інформації.
Організація системи внутрішнього контролю має бути здійснена на конкретному
торговельному підприємстві та в його підрозділах за індивідуальним підходом, який надає
контролю системності: визначення підконтрольних об’єктів; формування оптимальних
показників, за якими налагоджується контроль; організація методики контролю з
використанням чинних прийомів і методів системи контролю; з’ясування місць виникнення
витрат і центрів відповідальності та розробка на цій основі номенклатури витрат з метою
виявлення відхилення; формування аналітичного забезпечення системи контролю та
визначення нормативних показників для порівняння; визначення джерел інформації та
впорядкування її документообігу; розроблення й затвердження первинної документації та
регістрів обліку, налагодження контролю акумульованої в них інформації.
Здійснення внутрішнього контролю супроводжується формуванням інформаційного
забезпечення, яке використовується для виконання контрольних процедур. Інформаційну базу
внутрішнього контролю формують: внутрішньогосподарські нормативні документи
(положення, посадові інструкції, затверджені нормативи та ін.); документи фінансового
планування (програми, плани, кошториси, бюджети, прогнозні баланси тощо); носії первинної
облікової інформації; носії зведеної облікової інформації – регістри обліку, управлінська
звітність; інформаційна база даних підприємства; документація, підготовлена працівниками
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відповідних центрів відповідальності, які є на підприємстві.
На нашу думку, під час організації контролю слід брати до уваги таке: здійснення
контрольних функцій потрібно доручати особам, компетентним у питаннях, які підлягають
контролю, для досягнення можливості на високому професійному рівні оцінити причини й
передбачити наслідки ймовірних відхилень, надати пропозиції з усунення виявлених недоліків;
працівники, керівники відповідних рівнів, які здійснюють контроль, не повинні бути пов’язані
єдиними матеріальними інтересами з підконтрольними підрозділами задля забезпечення
принциповості та об’єктивності; під час виконання функціональних обов’язків працівниками
підприємства обов’язково має існувати самоконтроль.
Внутрішній контроль забезпечується наявністю взаємовідносин між учасниками бізнеспроцесів, які пов’язані між собою через перевірку подій, фактів діяльності та спрямовані на
забезпечення достовірності інформації у процесі обліку; законністю й доцільністю здійснення
господарських операцій, а також повнотою і своєчасністю відображення їх у обліку; виявленням
відхилень у процесі діяльності від норм і нормативів, що затверджені у бюджетах підприємства;
виявленням причин виникнення відхилень і визначенням вини (ініціативи) та наслідків за ними,
що передбачено у картці формалізації процедур за окремими об’єктами та суб’єктами контролю.
Організаційна структура внутрішнього контролю характеризується багаторівневістю.
Під час формування необхідно виявляти взаємозв’язок суб’єктів внутрішнього контролю з
іншими підрозділами підприємства. Надпроцесний рівень внутрішнього контролю
представлений керівниками відділів кожного процесу, яким делеговане право підпису деяких
дозвільних документів і формування проміжної внутрішньої звітності. Вони виконують
контрольні функції разом із покладеними на них посадовими обов’язками. Аналогічно
здійснюється контроль і на нижчих рівнях. Вищий рівень контролю підприємства здебільшого
представляє керівник підприємства, і він є завершальним рівнем контролю управління.
Служба внутрішнього контролю, як орган, незалежний від системи менеджменту,
контролює функціонування внутрішнього контролю. За такої організації системи контролю
обов’язки контролю перейдуть на безпосередніх виконавців підконтрольних операцій.
Слідкування за дотриманням норм (бюджетів) безпосередніми виконавцями або їх керівниками
дасть змогу кваліфіковано визначати причини відхилень, своєчасно впливати на перебіг
відповідного бізнес-процесу та ліквідовувати негативні процеси у діяльності підприємств.
На наступному етапі організації внутрішнього контрою слід обрати його організаційну
форму. Як свідчать результати досліджень, проведення внутрішнього контролю можна
здійснювати у двох організаційних формах: зі створенням окремого відділу контролю (на
великих підприємствах) і без створення спеціального відділу з розподілом контрольних
функцій між структурними підрозділами (бухгалтерія та ін.) або відповідальними особами
підприємства (на малих і середніх підприємствах). Ефективність управління діяльністю
підприємств залежить від співпраці обох організаційних форм контролю. На нашу думку, вони
мають доповнювати одна одну. Вибір організаційної форми залежить насамперед від обсягів
діяльності та технологічних процесів, які є на підприємстві.
Обсяг повноважень служби контролю визначається моделлю внутрішнього контролю.
Найбільший обсяг повноважень служби контролю доцільно передбачати для підприємств із
наявністю усієї сукупності бізнес-процесів. Обсяг повноважень служби контролю може бути
скорочений для підприємств із меншим колом бізнес-процесів (малих підприємств), що
потребують здійснення внутрішнього контролю. Із огляду на це та з урахуванням вимог
забезпечення процесу контролю, створюється регламент діяльності служби контролю:
завдання служби контролю; періодичність здійснення планових перевірок і з’ясування підстав
для проведення позапланового контролю; методика проведення контролю господарської
діяльності (включаючи перелік питань, формалізовані вимоги до оформлення результатів);
порядок подання результатів контролю вищому керівництву.
Оскільки система внутрішнього контролю впливає як на фінансовий стан, так і на
результати господарської діяльності, з метою забезпечення об’єктивності, неупередженості,
якості висновків та пропозицій, що приймаються за результатами контрольних перевірок, слід
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унеможливити або хоча б зменшити вплив суб’єктивних чинників на учасників контрольного
процесу. Тому потрібно оптимізувати організаційну побудову як усього контрольного
процесу, так і кожної контрольної процедури.
Таким чином, побудова внутрішнього контролю за пропозиціями автора дасть змогу
системі управління оперативно контролювати діяльність як структурних підрозділів (за бізнеспроцесами), так і торговельного підприємства загалом. Це забезпечить прямий і зворотний
зв’язок між керованою та керуючою системами, що сприятиме ефективній реалізації
поставленої мети, також вказівок, виконуваних суб’єктами контролю.

Новіченко Л. С.
к.е.н., доцент
Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Забезпечення раціонального використання основних засобів та пошук резервів
підвищення ефективності їх використання є нагальним питанням сьогодення. Взаємна
залежність між фінансовими результатами та показниками ефективності використання
основних засобів, зумовлює необхідність встановлення чинників, які суттєво впливають на
зазначені показники. Високий рівень ефективності використання основних засобів забезпечує
сталий та безперервний розвиток підприємства, зростання обсягів виробництва продукції за
рахунок кращого використання наявної активної та пасивної частини основних засобів.
“Вирішення проблеми підвищення ефективності використання основних засобів є
одним з основних завдань виробничої діяльності підприємств, від результату якого залежить
їх фінансовий стан також конкурентоспроможність. Підвищення ефективності використання
основних засобів є одним із головних чинників, який зможе забезпечити в майбутньому
ефективне функціонування підприємства в цілому” [1, с. 20-21]. Результати економічного
аналізу ефективності використання основних засобів дозволяють управлінському персоналу
на регулярній основі отримувати інформацію про обсяги отриманого чистого доходу від
використання основних засобів, характер їх участі у виробничому процесі та роль у
забезпеченні його ритмічності. При проведенні економічного аналізу ефективності
використання наявних основних засобів підприємства слід враховувати їх класифікацію та
призначення, рівень зношеності та потребу оновлення.
Методичне забезпечення оцінки ефективності використання основних засобів базується
на обчисленні таких показників: фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєнтість,
рентабельність основних засобів. На вказані показники впливають такі чинники: зміна
обсягу валової продукції та чистого доходу підприємства, зміна чисельності працівників та
їх продуктивності праці, розмір середньорічної вартості основних виробничих засобів. Дані
показники оцінки ефективності використання основних засобів є найбільш типовими та
такими, які найчастіше обчислюються аналітиками при розрахунку ефекту від використання
основних засобів підприємства. Крім розрахунку зазначених показників, доцільно за кожним
із наведених показників здійснювати реалізацію таких завдань: вивчення динаміки
показника; аналіз впливу зміни показників ефективності використання основних засобів на
обсяги валової продукції; проведення факторного аналізу кожного з показників, для
встановлення причинно-наслідкового впливу окремих факторів на узагальнюючий
результативний показник; виявлення невикористаних резервів та напрямів підвищення
ефективності використання основних засобів. Таке проведення аналізу ефективності
використання основних засобів дозволить більш детально та глибоко вивчити особливості та
економічний ефект від їх використання.
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Зростання обсягів виробництва продукції на підприємстві повинно базуватися на
більш повному та раціональному використанні внутрішньогосподарських резервів, більш
повного використання наявних основних засобів, уникнення простоїв обладнання,
оперативнішого введення в експлуатацію та освоєння оновлених основних засобів,
подальшої інтенсифікації виробничих процесів. Підтримуємо позицію А. І.Танчин, щодо
виокремлення наступних напрямів підвищення ефективності використання основних засобів:
а) екстенсивного завантаження (скорочення простоїв обладнання шляхом своєчасного
забезпечення сировиною, матеріалами; збільшення кількості машино-змін роботи обладнання
та скорочення кількості неробочого устаткування; введення додаткового обладнання);
б) інтенсивного завантаження (механізація та автоматизація виробництва; технічне
переозброєння та модернізація підприємства; удосконалення технологічних процесів;
скорочення тривалості операційного циклу виробництва; застосування прогресивних форм
організації та управління виробництвом; підвищення кваліфікації персоналу)” [2, c. 80].
Наведений перелік заходів з підвищення ефективності використання основних засобів не є
вичерпним, і з урахуванням галузевої специфіки та особливостей функціонування
підприємства може бути доповненим та розширеним.
За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що методичне
забезпечення економічного аналізу показників та напрямів підвищення потребує подальшого
розвитку та удосконалення. Проведення поглибленого та розширеного аналізу кожного
показника, який обчислюється при аналізі ефективності використання основних засобів
забезпечить встановлення та систематизацію ключових факторів, які негативно впливають на
зниження економічного ефекту від використання основних засобів в процесі здійснення
господарської діяльності. Пошук невикористаних резервів та напрямів підвищення
ефективності використання основних засобів є важливим завданням аналітичної роботи
суб’єкта господарювання.
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RYZYKO EKONOMICZNE: PODEJŚCIA NAUKOWE I CHARAKTERYSTYKA
Polski ekonomista, naukowiec oraz dydaktyk Mieczysław Nasiłkowski precyzuje
przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy, który prowadzi na własną odpowiedzialność działalność o
charakterze produkcyjnym bądź usługowym w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Wykorzystuje
się takie czynniki jak: praca, kapitał, ziemia do wytwarzania dóbr bądź świadczenia usług, które
następnie sprzedaje się na rynku a tym samym osiąga się zyski.
Wnioskuje się, że nie istnieje jedna definicja przedsiębiorstwa, zadawalająca wszystkich
zainteresowanych. Wobec tego konieczne staje się przedstawienie cech charakterystycznych takich
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jednostek gospodarczych, odróżniających je od innych na rynku gospodarczym.
Zatem przedsiębiorstwo:
1. Ma charakter długotrwały;
2. Ukierunkowane jest na zaspakajanie swoimi produktami bądź usługami potrzeb otoczenia;
3. Uczestniczy w transakcjach kupna – sprzedaży, a więc dokonuje się wymiana dóbr na rynku;
4. Posiada własne zasoby kapitałowe niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej;
5. Ma możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, czyli tzw. zasada autonomii;
6. Jest zdolne do samofinansowania się, a więc występujące koszty pokrywa się z uzyskiwanych
przychodów. Określana także jako zasada równowagi finansowej;
7. Jest nazywane instytucja zarobkującą, albowiem dąży się do pozyskiwania określonych
korzyści. Najczęściej jest to maksymalizacja dochodów z tytułu zaangażowanych funduszy;
8. Prowadzi działalność na własne ryzyko;
9. Musi działać zgodnie z prawem. Wszelkie czynności przestępcze są surowo karane [1].
Spełnienie powyższych cech jest równoznaczne z nadaniem danej jednostce gospodarczej
określenia przedsiębiorstwa. Brak bądź ograniczenie w pewnym stopniu chociażby jednego czynnika
wpływa na ułomność podmiotu.
Z kolei zgodnie z Ustawą o przedsiębiorstwach państwowych, mianem przedsiębiorstwa określa
się samodzielnego, samorządnego i samofinansującego się przedsiębiorcę, który ma osobowość prawną
[2]. Może powstać na zasadach ogólnych bądź też użyteczności publicznej [3].Podejmowanie decyzji
oraz realizacja działań jednostki gospodarczej w pełnym zakresie, niezbędnym do prawidłowego
funkcjonowania i generowania zysków należy do organów przedsiębiorstwa. Jednakże powinny być
zgodne z przepisami prawa. Ewentualną ingerencję organów państwowych w działalność
przedsiębiorstwa określają przepisy ustawy.
Reasumując stwierdza się, że ryzyko to zespół czynników, działań bądź czynności, które
przyczyniają się do szkody lub straty materialnej, finansowej danej jednostki [4]. Toteż następstwa są
niepewne ze względu na występujący deficyt informacji. Jednakże znane jest prawdopodobieństwo
wystąpienia poszczególnych zdarzeń. Ponadto, ukierunkowane jest na osiąganie zamierzonych celów.
Szczególnie widoczne jest w gospodarce.
W większości przypadków przyjmuje negatywny aspekt z powodu braku realizacji
postawionego zadania a tym samym poniesienia strat. Taki rodzaj ryzyka określa się mianem czystego.
Jednakże istnieje alternatywa w formie ubezpieczenia się, czyli obrony przed niekorzystnymi skutkami
przeprowadzonego zdarzenia, np. transakcji finansowej. Zaś w sytuacji przewidywania osiągnięcia
zysku bądź innej korzyści, przyjmuje nazwę dynamicznego. Co więcej, dotyczy czynników
subiektywnych oraz wewnętrznych. Rośnie wraz z upływem czasu. Różni się od niepewności,
definiowanej jako stan o nieznanych zjawiskach, występujących w przyszłości [4].
Tak więc prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych faktów jest trudne do oszacowania.
Za podstawę istnienia przyjmuje się uwarunkowania zewnętrzne sytuacji gospodarczej danego rejonu,
przyczyniającej się do poprawy warunków bytowych społeczeństwa.
Jak zostało wcześniej wskazane, istnieje wiele definicji przedsiębiorstwa. Mimo to stwierdza
się, że jest to jednostka prowadząca samodzielnie i na własne ryzyko działalność gospodarczą w celu
zaspokojenia potrzeb życiowych otoczenia społecznego dzięki produkcji dóbr oraz świadczenia usług
niezbędnych na rynku w zamian za uzyskanie korzyści majątkowych. Dąży się do maksymalizacji
rentowności. Ważna jest jakość sprzedawanych produktów, aby była zadawalająca dla potencjalnych
klientów. W przeciwnym wypadku może powstać negatywny wizerunek przedsiębiorcy i firmy, co
przyczyni się do zmniejszenia obrotów i wpływów.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ІМПОРТУ ТОВАРІВ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
Військові дії на території України призводять до неможливості повноцінного
функціонування економіки, тому важливе значення при цьому має імпорт товарів, який
повинен бути належним чином відображений в обліку. Більшість сучасних систем
автоматизації обліку передбачають розрахунок курсових різниць, введення реквізитів як
розрахункових, так і товаросупровідних, складських, митних документів, автоматичне
перенесення інформації з систем “Клієнт-банк” тощо.
Особливості автоматизації обліку висвітлені в працях таких науковців, як Бойчук А. А.,
Букало Н. А., Мошковська О. А., Панчук І. П., Пашніна А. О., Шевчук О. В., Шинкаренко О. М.
та інших. Однак, у фаховій літературі недостатньо висвітленим є процес автоматизації операцій
з імпорту товарів, що є предметом нашого дослідження.
Планування та підготовка імпорту товарів передбачає попереднє оформлення таких
документів: контракт, специфікація до контракту, інвойс, правильність яких узгоджується з
митним брокером, який буде оформлювати митне оформлення вантажу. В подальшому
готуються та подаються до банку заява про купівлю іноземної валюти й платіжне доручення
в іноземній валюті. Для митного оформлення також подаються CMR та експортна
декларація, інші документи.
Автоматизація імпорту товарів починається з заповнення довідника “Контрагенти”,
“Постачальники”, важливими реквізитами при цьому є:
‒ назва постачальника, адреса його реєстрації;
‒ банківські реквізити постачальника;
‒ дата та номер контракту, термін його дії;
‒ валюта контракту;
‒ особливості проведення розрахунків (за рахунком чи за договором).
Контракт повинен бути укладений державною (українською) мовою та мовою іншої
сторони. Як правило, такий контракт оформлюється у вигляді таблиці, у лівій та правій стороні
якої знаходиться ідентичний текст договору на двох мовах. Суб’єкти господарювання України,
перш ніж здійснювати експортно-імпорті операції, повинні пройти акредитацію на митниці, що
підтверджується обліковою карточкою суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Структура
контракту на імпорт товарів є довільною, але контракт повинен містити обов’язкову інформацію
про укладену угоду.
В контракті можуть бути вказані лише загальні дані про імпортну операцію, в такому
випадку оформлюється специфікація. Такий документ є додатком до контракту.
Специфікація містить преамбулу, а також назву, кількість, якість, вагу, об’єм, товару, країну
походження товару тощо.
Важливе значення для обліку імпортного товару має інвойс. Інвойс може бути двох
видів – власне інвойс (рахунок на оплату і накладна одночасно) та проформа інвойс (лише
рахунок на оплату) [1, с. 19]. Інвойс є підставою для формування прибуткової накладної, що
заповнюється в меню “Документи”, “Закупки”, “Рахунки на оплату від постачальників”. На
основі рахунку від постачальника (інвойсу) в автоматизованій інформаційній системі
формується прибуткова накладна. У ній зазначаються реквізити: номер і дата документу;
найменування, кількість, ціна, вартість товару; номер і дата укладеного контракту; назва
складу; умови поставки товару тощо.
Експортна декларація оформлюється при замитненні товару в країні нерезидента та
підтверджує проходження митного оформлення вантажу в країні відправлення. Експортна
декларація є підставою для відшкодування ПДВ, що оформлюється при перетині митного
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кордону країн ЄС [1, с. 20]. Такий документ до комп’ютерної програми вноситься в
додаткових закладках до формування прибуткової накладної (дата і номер документа).
З метою автоматизації розрахунків з постачальником формуються заява про купівлю
іноземної валюти й платіжне доручення в іноземній валюті. Важливим є заповнення таких
реквізитів:
‒ номер і дата документу;
‒ шифр валюти та сума здійсненої операції;
‒ банківські реквізити покупця (платника) (формуються автоматично, в довіднику);
‒ платіжні реквізити банка – посередника;
‒ банківські реквізити продавця (отримувача коштів) (формуються в довіднику
“Контрагенти”);
‒ призначення платежу іноземною мовою;
‒ комісійна винагорода банку;
‒ обов’язковим є накладання електронного підпису й печатки покупця (платника) в
системі “Клієнт-банк”.
Для митного оформлення вантажу на митниці України брокером, з яким заключений
договір, подається належним чином оформлена вантажно-митна декларація (МД-2). Cаме на
підставі цього документу проводиться розрахунок митних платежів (мита, ПДВ, акцизного
податку). У період воєнного стану мито стягується за ставкою 0%.
Вантажно-митна декларація вводиться в програмі в меню “Документи”, “Закупки”,
“ВМД по імпорту” та передбачає заповнення реквізитів: номер та дата декларації; режим
імпорту; назва та адреса експортера (формується в довіднику “Контрагенти”); назва
декларанта; назва митниці, на якій проводиться розмитнення вантажу (формується в довіднику
“Контрагенти”); найменування товару; вартість товару в іноземній валюті та курс НБУ валюти,
вага товару, вартість товару в грн., відкоригована вартість товарів у грн.; нараховані суми
митних платежів та суми, що фактично будуть сплачені з врахуванням преференцій.
Також при імпорті товарів, залежно від умов поставки, можуть оформлюватися
рахунок, довідка про транспортні витрати, акт виконаних робіт, що складаються
перевізником та підтверджують вартість міжнародних транспортних послуг [1, с. 22]. Під час
митного оформлення вантажу вантажний автомобіль знаходиться в терміналі, тому
складається рахунок та акт виконаних робіт, що підтверджують вартість перебування у місці
доставки з вантажем. Загалом, одна операція з імпорту товарів передбачає оформлення
більше 15 суміжних операцій та є достатньо трудомісткою. При цьому в програмі
заповнюються документи “Надходження додаткових витрат”. Ці витрати розподіляються та
включаються до первісної вартості імпортних товарів пропорційно або до їх кількості, або
вартості, при цьому ставиться відповідна галочка.
Отже, автоматизація документального оформлення імпортних операцій передбачає
оформлення рахунку в меню “Документи”, “Закупки”, “Рахунки на оплату постачальників”.
Після цього поступово вводяться реквізити інших документів, а саме платіжних доручень на
оплату вартості імпортованого товару, розрахунків з бюджетом по ПДВ й миту, розрахунків
з кредиторами. В меню “Документи”, “Закупки” формується документ “Находження товарів
і послуг”, що є прибутковою накладною. Також необхідно сформувати документ
“Надходження додаткових витрат” на суми витрат, що пов’язані з придбанням імпортних
товарів, а саме вартість лабораторних експертиз, інспектування товарів, вартість
міжнародних транспортних послуг, вартість терміналу тощо. Важливе значення має
складання документу “ВМД по імпорту”. Всі вище перераховані документи за структурою
підпорядкування відносяться до рахунку на оплату постачальника.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТОВАРНОМАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У РЕСТОРАННИХ ГОСПОДАРСТВАХ
Інвентаризація – це перевірка і документальне підтвердження наявності та стану
активів і зобов’язань підприємства. Вона є одним із елементів методу бухгалтерського обліку
та виступає як обов’язкове доповнення до поточної документації господарських операцій,
допомагає виявити нестачі або надлишки цінностей, пересвідчитися у дотриманні умов і
порядку їх зберігання, перевірити реальність вартості майна на момент проведення
інвентаризації. Згідно із статтею 10 Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні” інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних
бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Проведення інвентаризації здійснюється у Порядку зазначеному в Положенні про
інвентаризацію активів та зобов’язань. Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації
визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є
обов’язковим згідно із законодавством (п. 2 ст. 10 Закону України “Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні”). Основні завдання інвентаризації:
 виявлення фактичної наявності основних фондів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів, а також
обсягів незавершеного виробництва в натурі;
 установлення надлишку або нестачі цінностей і коштів шляхом зіставлення
фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;
 виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою первісну
якість, застарілих фасонів і моделей, а також матеріальних цінностей та нематеріальних
активів, що не використовуються;
 перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних та грошових
цінностей, а також правил утримання та експлуатації основних фондів;
 перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних фондів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів і фінансових
вкладень, сум грошей у касах, на розрахунковому, валютному та інших рахунках в установах
банків, грошей у дорозі, дебіторської і кредиторської заборгованості, незавершеного
виробництва, витрат майбутніх періодів, забезпечень та резервів наступних витрат і
платежів.
Керівник підприємства повинен створити необхідні умови для її проведення та
визначити об’єкти, кількість та строки інвентаризації, крім випадків, коли її проведення є
обов’язковим. Обов’язковими випадками проведення інвентаризації згідно з п. 12 Постанови
№ 419 є:
 у разі передання майна державного підприємства в оренду, приватизації майна
державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство,
а також в інших випадках, передбачених законодавством;
 перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, цінностей, коштів і
зобов’язань, інвентаризація яких проводилася не раніше 1 жовтня звітного року;
 при зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);
 у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день
встановлення таких фактів);
 за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа
органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації. До
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останніх належить, зокрема, податковий орган (пп. 20.1.5 п.20.1 ст. 20 Податкового кодексу).
До речі, за цією підставою посадові особи відповідного органу можуть бути присутні при
проведенні інвентаризації;
 у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після їх закінчення);
 при передачі підприємств та їх структурних підрозділів (на дату передачі).
Інвентаризація може не проводитись у разі передачі підприємств та їх структурних
підрозділів в межах одного органу, до сфери управління якого входять ці підприємства;
 у разі ліквідації підприємства.
Інвентаризація товарів, продуктів і тари на підприємствах громадського харчування
проводиться у такі терміни:
 у виробництві (на кухні), у виробничих цехах, підсобних приміщеннях, цехах з
виробництва напівфабрикатів, кондитерських виробів – не менше одного разу в місяць;
 в буфетах – не менше, ніж один раз на місяць;
 на складах (коморах) з окремою матеріальною відповідальністю – не рідше, ніж
щокварталу;
 на складах об’єднань (комбінатів) підприємств громадського харчування – два рази
на рік.
При інвентаризації товарно-матеріальних цінностей відбувається:
 їх переважування, обмір, підрахунок проводиться у порядку розміщення цінностей у
даному приміщенні, не допускаючи безладного переходу комісії від одного виду цінностей
до іншого;
 при зберіганні товарно-матеріальних цінностей в різних ізольованих приміщеннях у
однієї матеріально відповідальної особи інвентаризація проводиться послідовно за місцями
зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення опломбується і комісія
переходить у наступне приміщення;
 інвентаризаційні описи складаються окремо на товарно-матеріальні цінності, що
знаходяться в дорозі, не оплачені у строк покупцями відвантажені товари і цінності, та на ті,
що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у
переробці);
 кількість цінностей і товарів, що зберігаються в непошкодженій упаковці
постачальника, може визначатися на підставі документів при обов’язковій перевірці в натурі
частини вказаних цінностей;
 на прибуткових документах на товарно-матеріальні цінності, що надійшли на об’єкт
і прийняті під час його інвентаризації матеріально відповідальною особою у присутності
членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови робиться відмітка “після
інвентаризації” з посиланням на дату опису, де записані ці цінності;
 на видаткових документах про товарно-матеріальні цінності, які відпущені зі складу
під час інвентаризації з дозволу керівника підприємства і головного бухгалтера у
присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови, робиться відмітка, та
вони заносяться до окремого опису в порядку, аналогічному для цінностей, що надійшли під
час інвентаризації;
 допускається складання групових інвентаризаційних описів малоцінних та
швидкозношуваних предметів, виданих в індивідуальне користування працівників, із
зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб (на яких ведуться особові картки) з їх
розпискою в опису.
Для вдосконалення процедур проведення інвентаризації товарно-матеріальних
цінностей на складах і базах підприємств бажано використовувати вимірювальну техніку та
мірну тару. З метою механізації процесу інвентаризації можна застосовувати автоматичні
лічильники, що забезпечують не тільки підрахунок цінностей, але й реєстрацію даних на
магнітних чи паперових носіях інформації. Високоефективним способом нанесення та
обробки інформації є використання фотоелементної лічильної техніки, яка з високою
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швидкістю здійснює підрахунок графічних позначок про наявність товарно-матеріальних
цінностей безпосередньо з машинних носіїв інформації.
Інвентаризація повинна проводитися в присутності всіх членів комісії та матеріальновідповідальних осіб. При колективній (бригадній) матеріальній відповідальності – з
обов’язковою участю бригадира.
Якщо підрозділ здійснює реалізацію матеріальних цінностей за готівку, то насамперед
підраховується наявність готівки: реєструються показники лічильників касових апаратів;
готівка звіряється з показниками касового апарату.
При інвентаризації прибуткові й витратні операції з матеріальними цінностями, як
правило, не здійснюються.
Також до початку інвентаризації перевіряється стан вимірювального господарства –
точність ваг, важків та іншої апаратури.
Особливістю проведення інвентаризації на підприємствах громадського харчування є
той факт, що на момент її проведення у виробництві (на кухні), у виробничих цехах можуть
бути незавершені виробництвом вироби. Такі вироби не мають бути занесені безпосередньо
в інвентаризаційний опис. З цією метою слід застосовувати норми витрачання сировини і
продуктів, і норми відходів під час їх холодної та теплової обробки. Ці норми містить
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів.
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АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ
“БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ” У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Необхідність ведення достовірного бухгалтерського обліку підприємств та організацій
обумовлена необхідністю виходу на нові ринки, відкриттям нових видів виробництв,
збільшенням обсягів інвестицій, залученням зовнішнього капіталу і т.д. При складанні
фінансової звітності, інформація якої є джерелом інформації для внутрішніх і зовнішніх
користувачів, використання принципу “безперервності діяльності” є одним з ключових питань,
яке повинно враховуватись. Визначення та оцінка використання управлінським персоналом
підприємств принципу “безперервності діяльності” при підготовці фінансової звітності є
однією з ключових ознак інвестиційної привабливості та інструменту підвищення довіри до
кредитоспроможності підприємства. Актуальність цього питання, зокрема, підвищується в
умовах економічної кризи та воєнного стану в країні.
Попри широкий спектр наукових праць з дослідження питання використання принципу
“безперервності діяльності” при підготовці фінансової звітності серед яких: О. А. Петрик,
Н. М. Проскуріна, О. Ю. Редько та ін., питання складання фінансової звітності з
використанням принципу “безперервності діяльності” при підготовці фінансової звітності в
умовах економічної кризи та воєнного стану в країні потребує розробки.
Один і з базових принципів, який використовують під час складання фінансової
звітності, пов’язаний і з “безперервністю діяльності”. Зокрема, у пункті 3.9 Концептуальної
основи фінансової звітності зазначено: фінансова звітність зазвичай складається на основі
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припущення про безперервність діяльності суб’єкта господарювання, що звітує, та про те, що
ця діяльність триватиме в передбачуваному майбутньому. Отже, приймається припущення про
те, що суб’єкт господарювання не має ні наміру, ні потреби в початку процедури ліквідації або
в припиненні діяльності. Якщо ж такий намір або така потреба має місце, може постати
необхідність складання фінансової звітності на іншій основі. У такому разі у фінансовій
звітності описується використана основа [1].
У пункті 25 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 “Подання фінансової
звітності” зазначається, що складаючи фінансову звітність, управлінський персонал повинен
оцінювати здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній
основі. Суб’єкт господарювання складає фінансову звітність на основі безперервності, якщо
тільки управлінський персонал не має намірів ліквідувати суб’єкта господарювання чи
припинити діяльність або не має реальної альтернативи таким заходам. Якщо під час
оцінювання управлінський персонал знає про суттєві невизначеності, пов’язані з подіями чи
умовами, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності суб’єкта господарювання
продовжувати діяльність на безперервній основі, суб’єкт господарювання має розкривати
інформацію про такі невизначеності. Якщо суб’єкт господарювання не складає фінансову
звітність на основі припущення безперервності, він повинен розкрити інформацію про цей
факт разом з основою, на якій він склав фінансову звітність, та з причинами, через які
діяльність суб’єкта господарювання не розглядається як безперервна [3].
Стаття 4 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансові звітність в Україні”
від 16.07.1999 р. № 996-XIV розкриває безперервність як оцінку активів та зобов’язань
підприємства, яка здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати й
надалі [4].
Пункт 6 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні
вимоги до фінансової звітності”, що затверджене наказом Міністерства фінансів України від
07.02.2013 р. № 73 розкриває наступне: фінансова звітність підприємства формується з
дотриманням таких принципів: …безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і
зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі [2].
Таким чином, принцип “безперервності діяльності” є свідченням того, що підприємство є
ліквідним і платоспроможним (здатне генерувати надходження грошових коштів у достатній
кількості для погашення зобов’язань перед постачальниками, кредиторами, працівниками,
державою тощо), а також демонструє відсутність планів та підстав для його ліквідації чи
припинення.
У сьогоднішніх умовах господарювання підприємства в Україні залежать від впливу
воєнного стану, запровадженого на території країни, та від впливу нестабільної економіки в
країні. У результаті виникає суттєва невизначеність, яка можу вплинути на майбутні операції та
можливість відшкодування вартості активів підприємства, його можливості погашати свої борги
в міру настання строків їх сплати. Сьогодні підприємства напряму залежать від чинного
законодавства та змін у ньому. Мова насамперед іде про податкове, митне, корпоративне й інше
господарське законодавство. Тобто це всі події, які викликають сумнів у застосуванні принципу
“безперервності діяльності” під час підготовки фінансової звітності підприємством та можуть
спричинити до проведення коригувань, які можуть мати місце у фінансовій звітності в
результаті такої невизначеності. Якщо ж принцип “безперервності діяльності” при складанні
фінансової звітності не можливо застосувати, тоді відбувається коригування фінансової звітності
та її складання без дотримання принципу “безперервності діяльності” (із зазначенням
застосовної концептуальної основи). Це актуально як для потреб проміжної (квартальної)
фінансової звітності, так і для ще не поданої річної фінансової звітності підприємства.
Якщо з врахуванням умов воєнного стану та нестабільної економіки в країні
підприємства змушені припинити певні види діяльності, то актуальним буде використання при
складанні фінансової звітності наступних нормативних документів: Міжнародного стандарту
фінансової звітності 5 “Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”
чи Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 “Необоротні активи,
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утримувані для продажу, та припинена діяльність”, що затверджене наказом Міністерства
фінансів України від 07.11.2003 р. № 617.
Отже, сьогодні при складанні фінансової звітності з використанням принципу
“безперервності діяльності” підприємства повинні у примітках до фінансової звітності описати
здатність підприємства виконувати свої зобов’язання (або факт їх відстрочення чи анулювання в
результаті форс-мажору) на базі проведеної управлінським персоналом оцінки; навести
конкретні факти і причини існування невизначеностей, а також уточнити плани управлінського
персоналу щодо вжиття запобіжних заходів задля забезпечення альтернативних джерел
надходження грошових коштів.
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РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ БІЗНЕСУ
Формат економічного середовища сьогодення в межах коливань нестабільної
економіки та запитів щодо сталості партнерських взаємозв’язків, ставить нові умови бізнесу
зважаючи на високу ймовірність ризиків діяльності.
Управлінські функції апарату менеджменту передбачають не лише своєчасне
реагування на оперативну ситуацію перебігу діяльності, а і прийняття рішень відносно
стратегічних напрямів розвитку, моделювання проблемних ситуацій та управління ризиками
як в процесі господарювання так і на майбутнє. Реалії сьогодення (вплив пандемії,
кіберзагрози, військовий стан, міграційні процеси, стрімкі зміни в законодавстві,
варіативність попиту ринку споживання тощо) визначають зміну підходів менеджменту з
системно-орієнтованого на ризик-орієнтований, що покликаний забезпечити хоча б умовну
стабільність та ймовірність безперервності подальшої діяльності.
Зважаючи на вищезазначене, необхідно сформулювати для чіткого усвідомлення саме
поняття бізнес-ризику, як сукупності факторів і обставин що спричиняють негаразди в
діяльності та згрупувати ймовірні проблеми для можливості їх ідентифікації для цілей
упередження та ефективного управління з метою мінімізації ризиків.
Науковці по різному визначають поняття “ризик”: Зоріна О. А., визначає ризик –
об’єктивна реальність, яку необхідно враховувати під час планування діяльності в
майбутньому [1, с. 223]. І. Ю. Івченко обумовлює, ризик – об’єктивно-суб’єктивна категорія,
пов’язана з подоланням невизначеності, випадковості, конфліктності в ситуації неминучого
вибору, що відображає ступінь досягнення суб’єктом очікуваного результату [2, с. 98]
Бізнес-ризик – це певний рівень невизначеності настання тих чи інших негативних або
неадекватних (нелогічних, непередбачуваних) наслідків в результаті впливу різноманітних
явищ, подій, обставин що виникають в процесі господарювання. Для виявлення та оцінки
рівня впливу ризиків на бізнес доречно деталізувати їх класифікацію за певними ознаками,
що чітко визначить коло конкретних заходів та подальших дій з боку менеджменту і
внутрішнього контролю (рис. 1).
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Класифікація бізнес-ризиків за складовими
елементами

За терміном
часу
виникнення
ризику

Ретроспективні /
такі що відбулися

Чинники що
спричиняють
виникнення
ризику

Оперативні / Безперервні - були,
поточні
існують та можуть
виникнути

Економічні ризики
Локальні

Політичні ризики

Галузеві

Зовнішні

Загально-ринкові
За оцінкою
обліку та
характером
виникнення
За характером
наслідків
ризиків

Ризики сфери
діяльності
суб’єкта
господарювання
Ризики
функціоналу
управління

Внутрішні

Перспективні /
мають ймовірність
виникнути
Юридичні ризики

Законодавство країни
Внутрішні документи

Внутрішні ризики,
виключно в межах
підприємства

Зовнішні ризики Комбіновані – галузеві,
виникають за межами взаємозв’язки з партнерами,
підприємства
мкро- та міді- ризики

Прості / статичні
ризики що присутні
за будь-яких умов

Динамічні \
комерційні ризики спекулятивні

Виробничий: Комерційний:
обсяги
попит на ринку,
діяльності, взаємозв’язки з
потужності
партнерами

Форс-мажорні обставини –
непередбачувані ризики що
виникають раптово

Страховий:
Фінансовий: баланс
формування забезпечення власними
резервів,
та залученими
зовнішні угоди
ресурсами

Розподіл функцій Кадрова політика – Облікова політика
управління компетентність та
що відповідає
компетенції
кваліфікація
стратегії розвитку

Стратегія ризик
орієнтованого
менеджменту

Рис. 1. Класифікація бізнес-ризиківт за складовими елементами
Дану класифікацію доречно продовжити, зважаючи на мінливість економічної
ситуації та коливання запитів ринку, охарактеризуємо в цілому певні групи ризиків для цілей
оцінки прийняття рішень апаратом управління щодо зменшення ймовірності їх суттєвого
впливу на безперервність бізнесу.
Ризики, згруповані за терміном часу виникнення ризику можна об’єднати в дві умовні
складові:
- ті що відбулися – ретроспективні та ті що відбуваються – оперативні це групи
ризиків які легко оцінити за їх впливом на процеси діяльності, є можливість їх фактичної
оцінки та, за умови, прийняття своєчасних заходів такі ризики неважко зневолювати та
прийняти до уваги (врахувати) при розробці стратегічних планів розвитку бізнесу;
- постійні (безперервні) та перспективні (ризики майбутніх періодів) це
проблематичні до прорахунку ризик, зважаючи що ті які були, існують та можуть виникнути
це ризики по яким вже були вжиті заходи до їх усунення але не забезпечили належного
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результату. Ризики перспективні визначаються лише ймовірністю їх виникнення та
потребують ретельних прогнозотивних розрахунків, що в свою чергу посилюються
непередбачуваними обставинами та факторами майбутніх подій.
Чинники що спричиняють виникнення ризику доволі різноманітні, але загальновідомі
та піддаються передбаченню та оцінці:
- економічні ризики розглядають за трьома напрямами, а саме – локальні – в межах
суб’єкта діяльності (забезпеченість ресурсами, напрямок діяльності, специфіка тощо) з
посиленням складності оцінок при розгалуженій структурі (філії, представництва, дочірні
підприємства), веденні корпоративного бізнесу та роботі у фінансовому секторі економіки;
- галузеві ризики потребують фахового підходу і обумовлені специфікою галузі
(добувна, космічна) і напрямом діяльності (виробництво, виконання робіт, надання послуг,
комерційна, фінансова, науково-дослідницька) з точки зору складності технології
виробництва, специфіки використання обладнання, особливості оподаткування (акцизи,
збори). Такі ризики можливо мінімізувати лише за умови зважених підходів у кадровій
політиці та постійного моніторингу дотримання вимог технологічних процесів;
-юридичні ризики виникають в наслідок невідповідності або відсутності деталізації при
розробці внутрішніх розпорядчо-нормативних документів, укладанні угод з партнерами та при
зверхньому відношенні до особливостей нормативного регулювання галузевої специфіки
діяльності. Також, такого характеру ризики ймовірні при неузгодженості законодавчих норм
різного рівня та можливості неоднозначного тлумачення положень таких норм.
За оцінкою обліку та характером виникнення розпізнають внутрішні, зовнішні та
комбіновані, які уособлюють вище перелічені ризики. Але для якості оцінки слід чітко їх
розпізнавати, що обумовлено потребою моніторингу інформації зовнішнього середовища,
обізнаності стану зовнішнього середовища, вивчення економічних процесів, що
відбуваються в регіоні, галузі, країні для потреб аналізу та порівняння показників і
визначення “пікових крапок” задля забезпечення саме безперервності господарювання.
За характером наслідків ризиків – це також сукупність ризиків які потрібно
розмежовувати в межах групи, як ті що неминуче призводять до витрат та ті, що можуть
нести в собі як втрати, так і додатковий прибуток. Особливий вплив на рівень ризиків такого
характеру має кон’юнктура ринку, коливання валютної політики, зміни норм законодавства
та низка непередбачуваних обставин. Достовірна оцінка таких ризиків можлива лише по
результатам факту їх виникнення або по завершення події / явища їх настання.
Ризики сфери діяльності суб’єкта господарювання – це низка ризиків, знов таки,
пов’язана із специфікою діяльності, окремі підгрупи яких можуть вписуватись в попередню
класифікацію. Дана група потребує постійної уваги з боку апарату менеджменту такі ризики
з високою вірогідністю можуть бути вчасно оцінені та передбачені. Мінімізувати або
уникнути таких ризиків можливо ще на стадії організації підприємства при правильно
визначеній стратегії та завдяки якісній аналітиці при складанні планів розвитку бізнесу на
етапі його формування та входу в ринок. Але низка умов носить об’єктивний характер,
зокрема до них відносяться зниження купівельної спроможності споживачів і недостатньо
високий рівень людського капіталу [3, c. 18].
Ризики функціоналу управління пов’язані та безпосередньо залежать від узгодженості
роботи апарату менеджменту, обрання відповідної облікової політики та чіткої організації
підпорядкування і якості спрямування інформаційних потоків в межах підприємства. На нашу
думку, доречно особливу увагу приділяти запровадженню ризик-орієнтованого менеджменту
та зваженому визначенню компетенцій і компетентностей при проведенні кадрової політики.
Отже по результатам проведеного дослідження, розуміємо що якість процесів
господарювання та рівень отриманих підприємством результатів здебільшого залежить від
самого суб’єкта господарювання та організації його роботи та процесу управління. Однак
важливим фактором забезпечення безперервності діяльності є вплив зовнішніх чинників, в
тому числі, підтримка з боку держави, зокрема в розрізі нормативного та інформативного
забезпечення.
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ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ
ЗА СТАВКОЮ 2%: ЗВІТУЄМОСЯ ПО НОВОМУ
НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
Нова податкова модель, яка була запроваджена для суб’єктів господарювання на
період воєнного стану передбачала перехід на спеціальний режим оподаткування. З 01 квітня
2022 року значна частка вітчизняного бізнесу (близько 65%) скористалася допомогою
держави і перейшли на сплату єдиного податку (далі ‒ ЄП) за ставкою 2%. Запроваджені
зміни у діюче податкове законодавство в частині адміністрування і сплати ЄП дозволили
бізнесу вести спрощений облік і звітування.
На сьогодні вже розроблена форма податкової декларації платника ЄП третьої групи
на період дії воєнного (надзвичайного стану) в Україні. Така форма затверджена відповідним
наказом Міністерства фінансів України (далі – МФУ) від 26.04.2022 р. № 124, який вже
набув чинності з 06.05.2022 року [6].
Форма декларації, так само як і сам ЄП за ставкою 2 %, уведена в дію тимчасово – на
період воєнного, надзвичайного стану. За цією єдиною формою звітуватися будуть усі
особливі платники ЄП.
Звітним періодом для складання такої декларації є календарний місяць. Перше
звітування має відбутися не пізніше 20 травня 2022 року, оскільки перехід на таку особливу
систему оподаткування став можливим з 1 квітня 2022 року.
Задекларовані податкові зобов’язання платник податку повинен сплатити протягом 10
календарних днів, що настають за останнім днем строку для подання декларації. Тобто за
квітень не пізніше 30 травня. Податкова декларація відображає дохід, отриманий платником
ЄП за місяць, а тому її формування відбувається за звітний період, а не наростаючим
підсумком, як це існує в інших деклараціях із єдиного податку, які були затверджені наказом
МФУ від 19.06.2015р. № 578 [5].
Платники податків зобов’язані подати податкову декларацію за звітний період у разі
наявності показників, які підлягають декларуванню [7]. В табл. 1 наведено інформацію про
особливості звітування суб’єктами господарювання, які перебували на загальній або
спрощеній системі оподаткування.
Податкова декларація платника ЄП за ставкою 2% може бути трьох типів: звітна
(декларація за звітний період подається вперше), нова звітна (декларація за звітний період
подається повторно до закінчення строку, передбаченого для подання декларації за цей
звітний період з метою виправити помилки в раніше поданій декларації за цей період),
уточнююча (декларація подається з метою виправити помилки в раніше поданій декларації,
строк для подання якої вже минув) [5].
Податкова декларація платника ЄП складається із трьох розділів:
– Розділ І. Розрахунок податкових зобов’язань з ЄП (має вигляд таблиці з двох рядків:
у рядку 01 відображаємо обсяг доходу, який підлягає обкладенню єдинним податком за
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Таблиця 1
Терміни подання податкової звітності для платників
податку, які перейшли на сплату єдиного податку за ставкою 2 %*
Система переходу

Період переходу

Строки подання податкової звітності

Декларація з податку на прибуток за I квартал – не пізніше 10
травня (подають усі платники цього податку).
Декларація з ПДВ за звітний місяць - не пізніше 20 календарних
З 01 квітня
днів після закінчення звітного місяця (за квітень до 20 травня)
2022 року
Декларація з платника єдиного податку за звітний період – не
пізніше 20 календарних днів після закінчення звітного місяця
(за квітень до 20 травня)
Загальна система
Після 1 квітня 2022 Декларація з податку на прибуток:
оподаткування
року
– за I квартал – не пізніше 10 травня (подають тільки платники,
(тобто в період з 2
які звітують поквартально);
по 30 квітня – з
– за півріччя – не пізніше 9 серпня (подають усі платники цього
наступного
податку).
робочого дня після Декларація з єдиного податку – не пізніше 20-го числа місяця,
подання заяви)
що настає за звітним.
або з травня, червня Декларація з ПДВ – не пізніше 20-го числа місяця, що настає за
тощо
звітним до переходу на ЄП
Декларація платника єдиного податку за формою, яка
затверджена наказом МФУ від 19.06.2015 № 578 за I квартал
(подають платники ЄП першої, другої та третьої груп) – не
Спрощена система
З 01 квітня
пізніше 10 травня.
оподаткування
2022 року
Декларація платника єдиного податку за ставкою 2 % за
квітень – не пізніше 20 травня.
Декларація з ПДВ за березень (подають платники ЄП третьої
групи за ставкою 3 %) – не пізніше 20 квітня.
*Джерело: узагальнено автором на основі [1, 4, 6, 7].

ставкою 2 %; рядку 02 – суму податкових зобов’язань за звітний місяць (ряд. 01 х 2 %)) [6].
– Розділ II. Мінімальне податкове зобов’язання (заповняється у разі подання додатка 1
до декларації розділу ІІ). Цей розділ заповнюють платники єдинного податку за ставкою 2
%, які є власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у т. ч. і на умовах
емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, у яких виникає
податкове зобов’язання подавати додаток 1 з розрахунком мінімального податкового
зобов’язання у складі декларації за грудень поточного року (п. 2971.1 ПК) [7]. За період з
квітня по листопад додаток 1 до декларації не подається, відповідно і розділ ІІ податкової
декларації не заповнюється.
– Розділ ІІІ. Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно
виявлених помилок (заповнюється, якщо в деклараціях за попередні звітні періоди платник
ЄП виявив помилки).
Декларація має два додатки:
– додаток 1 “Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за
податковий (звітний) рік” заповнюється за рік і подається з декларацією за грудень. За
наявності цього додатка заповнюється і розділ ІІ податкової декларації;
– додаток 2 “Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску” заповнюється тільки фізичними особами –підприємцями за
рік і подається з декларацією за грудень [6].
Отже, проведені дослідження дозволили визначити особливості звітування
платниками ЄП за ставкою 2% на період дії в Україні воєнного (надзвичайного) стану,
структуру звітності та порядок її заповнення.
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СУЧАСНИЙ СТАН ДІЯЛЬНОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
Сучасний стан діяльності пасажирських автотранспортних підприємств у 2022 році
можна поділити на дві категорії: у мирний час та час правового режиму воєнного стану.
До першої категорії стану діяльності автотранспортних підприємств відноситься
ключове питання підвищення рентабельності міських автотранспортних перевезень, яке
розглядалось впродовж багатьох років та внаслідок чого у містах України започатковано
введення електронної системи оплати за проїзд. Так з 01 січня 2022 року запроваджено дану
систему у м. Львові. Стосовно моніторингу населення: кількість наявного населення у
Львівській області станом на 01 лютого 2022 року становила 2476113 осіб, чисельність
постійного населення 2457743 осіб, в той час коли чисельність наявного населення у
аналогічний період 2021 року становила 2495897 осіб, постійного – 2477527 осіб [1]. Хоч
дана статистика і свідчить про зменшення чисельності як наявного, так і постійного
населення, проте це не змінює статус м. Львова, як густонаселеного міста, до того ж
туристичного спрямування та з великою кількістю навчальних закладів та можливістю
працевлаштування, що стимулювало додатковий рух пасажиропотоку у місті. Всі ці фактори
мали неабиякий вплив на міські пасажирські перевезення, а оскільки альтернативним видом
громадського транспорту є автотранспорт, вирішення збільшення його дохідності є
важливим. Покращення економічного стану автотранспортних підприємств у мирний час
сприятиме і розвитку інфраструктури міста, а значить і збільшенню грошових потоків для
міста загалом. Тому запровадження автоматизованої системи оплати проїзду у громадському
транспорті є метою підвищення якості та ефективності надання послуг з перевезень
пасажирів міським, автомобільним та електричним транспортом на маршрутах загального
користування. Також це забезпечення обліку фактично наданих послуг з перевезення
пільгових та інших категорій пасажирів, отримання повної, достовірної та деталізованої
інформації про надані транспортні послуги для вирішення задач аналізу, планування
пасажирських перевезень та обґрунтованості тарифів на перевезення. Результатом
запровадження АСОП стане реструктуризація системи міських транспортних перевезень
через заміну поточної ресурсовитратної та неефективної системи продажу квитків на АСОП,
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яка об’єднає існуючих приватних та комунальних перевізників під однією системою
продажу квитків, надаючи їм рівні комерційні умови у забезпеченні послугами пасажирів [2].
Однак із повномасштабним вторгненням російських військ на територію України,
автотранспортна галузь зазнала суттєвих змін: в першу чергу залежність від поділу території
на зону активних бойових дій та територій із можливістю ведення відносно повноцінної
транспортної діяльності. Але навіть на таких територіях пасажирські автотранспортні
підприємства стикнулися з рядом проблем:
1. Кадрові питання. Можливі зміни у кадровому забезпеченні у зв’язку із
добровільним вступом водіїв на військову службу під час мобілізації. Не виключено
звільнення водіїв у зв’язку із іншими причинами, зумовленими воєнним станом у країні. Має
місце і залучення водіїв для перевезення внутрішньо переселених осіб та водіння вантажного
транспорту для гуманітарних потреб та потреб ЗСУ. Все це може призвести до зменшення
кількості водіїв у автотранспортних підприємствах та збільшенню витрат грошових коштів із
фонду заробітної плати у зв’язку із виплатою розрахункових при звільнені.
З метою стабілізації кадрового забезпечення транспортних послуг, особливо у сфері
вантажних перевезень, на законодавчому рівні на період правового режиму воєнного стану
установлено, що до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України
допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В [3]. Також прискорено
процедури підготовки осіб та спрощено процес видачі водійських прав. Це дасть змогу
зменшити плинність кадрів із пасажирських перевезень на вантажні.
2. Обсяг перевезень. Незважаючи на виїзд певної кількості мешканців м. Львова за
кордон, кількість наявного населення не зменшилась. Це зумовлено внутрішньою міграцією
ВПО на проживання до м. Львова, а також значним потоком пасажирів, які проїздом через
місто у інші регіони та за кордон/з-за кордону. До того ж відновили свою діяльність
більшість підприємств міста, що також позитивно впливає на пасажирооборот
автотранспорту. Проте, є чинник, який негативно впливає на кількість перевезених
пасажирів ‒ загроза життєдіяльності людей. Внаслідок ракетних ударів по місту
призупиняється рух автотранспорту, відбуваються зміни у графіку руху. До того ж на
зменшення кількості перевезень впливає кількість та тривалість повітряних тривог. У зв’язку
із зазначеним чинником, навчання у навчальних закладах здійснюється у дистанційній
формі, що також негативно впливає на обсяг перевезень.
3. Економічний показник. Спостерігається проблематична ситуація із паливом. Так
внаслідок ракетних ударів виведено з ладу Кременчуцький нафтопереробний завод, який був
стратегічно важливим для нашої країни, оскільки був одним із джерел створення
стратегічного запасу нафтопродуктів і забезпечував понад 30% всього українського ринку
[4]. Також було знищено ще інші нафтобази на території України. Криза пального
призводить до подорожчання вартості пасажирських перевезень. До того ж, для бензинів
автомобільних підвищили надбавку на 42,8% з урахуванням ПДВ [5]. Така ситуація
призведе до зменшення користування транспортом. Для швидшого подолання даної ситуації
триває налагодження доставки з країн Європи, також Верховною Радою України прийнято
проект щодо встановлення нульової ставки акцизного податку на пальне і зниження ставки
ПДВ до 7% [6].
Враховуючи всі вищенаведені чинники сучасного стану діяльності автотранспортних
підприємств можна зробити висновок, що важливим є відображення оперативної інформації
за допомогою АСОП, для своєчасного реагування та пошуку альтернативних рішень.
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ
УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ринкові перетворення в українській економіці зумовили безліч підходів до організації
облікової системи господарюючих суб’єктів, основу якої становить облікова політика
підприємства. Облікова політика поєднує обрані підприємством способи ведення обліку, що не
протиречать законодавчим і нормативним актами, які входять в систему нормативного
регулювання бухгалтерського та податкового обліку в Україні, і знаходяться в зв’язках один з
одним за способами групування та оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості
активів, організації документообігу, інвентаризації, застосування рахунків бухгалтерського
обліку, обробки інформації тощо.
Розвиток соціальної відповідальності обліковій діяльності відбувається в таких
напрямках. По-перше, рекомендується посилити етичну складову облікової політики.
Можна погодитись з думкою, що підвищення уваги до забезпечення соціальних інтересів
зацікавлених осіб (стейкхолдерів) будь-якого підприємства у значній мірі впливає на
способи і напрями ведення його облікової політики [2].
Використання механізму раціонально побудованої облікової політики для цілей
контролю фінансових результатів, на нашу думку, можливо через оптимізацію методичних і
організаційно-технічних способів ведення обліку.
Методичні способи ведення обліку ‒ це способи формування інформації про
фінансовий стан і фінансові результати діяльності підприємства, а також про його
податкових зобов’язаннях, що включають:
‒ Способи обліку, варіантність яких передбачена чинним законодавством та
нормативними актами з бухгалтерського обліку;
‒ Способи обліку, опис яких відсутня в чинному законодавстві та нормативних актах з
бухгалтерського обліку;
‒ Способи обліку, варіантність яких обумовлена суперечностями і недосконалістю
чинного законодавства та нормативних актів з бухгалтерського обліку.
Оптимізація методичних способів ведення обліку націлена на закріплення в обліковій
політиці обраних підприємством найкращих способів ведення бухгалтерського, податкового,
управлінського та статистичного обліку окремих видів доходів і витрат, на основі яких
здійснюється контроль і управління формованими фінансовими результатами.
До способів ведення обліку, затверджується при формуванні облікової політики
підприємства для застосування в поточної господарської діяльності, належать: методи
нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів; порядок оцінки
виробничих запасів і обліку заготовляння матеріалів; порядок списання загальногосподарських
витрат і способи оцінки незавершеного виробництва; методи обліку витрат на виробництво і
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) та ін.
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Обрані і закріплені в обліковій політиці способи ведення бухгалтерського,
податкового та управлінського обліку визначають порядок формування інформації про
доходи та витрати підприємства, його фінансове і майнове становище, надаючи тим самим
вплив на фінансовий результат. Фінансовий результат роботи підприємства можна
представити як сумарну складову всіх встановлених і оцінених у грошовому вираженні
способів обліку доходів і витрат з урахуванням їх реальної величини, “очищеної” від впливу
прийнятих методів обліку. Іншими словами, умовний за своєю природою, вибір методики
обліку доходів і витрат призводить до реальних змін величини фінансового результату. При
цьому основний вплив на величину фінансових результатів надають методи бухгалтерського
та податкового обліку, оскільки вони є визначальними при побудові облікової системи
підприємства.
Однак, формуючи облікову політику, адміністрація підприємства може ставити перед
собою й інші цілі, не пов’язані з інтересами власників. У цих умовах облікова політика
формується таким чином, щоб забезпечити найменшу трудомісткість облікових процедур.
Вибір облікової стратегії, орієнтованої на зниження трудомісткості обліку, обумовлений тим,
що способи ведення бухгалтерського та податкового обліку навіть за однорідними
операціями не завжди збігаються.
Резюмуючи вищевикладене, слід відмітити, що на практиці сформовано два основні
варіанти формування облікової стратегії (безумовно, існують і проміжні рішення): 1) облікова
стратегія, орієнтована на інтереси власників і акціонерів підприємства і передбачає максимальне
розділення способів ведення бухгалтерського та податкового обліку; 2) облікова стратегія,
орієнтована на зниження трудомісткості обліку і передбачає максимальне зближення,
гармонізацію способів ведення бухгалтерського та податкового обліку.
Однак, на нашу думку, і та, і інша облікова стратегія не позбавлені недоліків.
Недоліками першої стратегії є велика трудомісткість ведення обліку, в результаті чого
зростає кількість помилок, знижуються контрольні можливості обліку, що, в кінцевому
рахунку, призводить до збільшення економічних санкцій з боку податкових органів і, як
наслідок, до загального зниження ефективності функціонування господарюючого суб’єкта .
Недоліком другий облікової стратегії є свідоме заниження адміністрацією фінансових
результатів діяльності організації, оскільки найбільша гармонізація бухгалтерського та
податкового обліку досягається при виборі “уповільнених” методів обліку. До того ж повної
гармонізації бухгалтерського та податкового обліку практично досягти неможливо з огляду
на те, що чинне законодавство по багатьом елементам облікової політики не передбачає
абсолютно ідентичних методів бухгалтерського та податкового обліку.
Таким чином, при формуванні облікової політики, орієнтованої на цілі контролю,
підприємство має встановлювати способи ведення бухгалтерського та податкового обліку
виходячи зі співвідношення “ефективність / трудомісткість”, де під ефективністю розуміється
здатність підприємства прибутково здійснювати свою діяльність протягом тривалого періоду
часу. Чим більше значення зазначеного співвідношення, тим більше встановлюваний метод
обліку буде сприяти здійсненню контролю на підприємстві. Оцінка такого співвідношення може
вироблятися як на основі використання математичних моделей, так і професійного судження
працівників бухгалтерської служби та внутрішнього контролю підприємства.
Однак ретельно підібрані і затверджені в обліковій політиці методичні способи
ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку можуть не давати
очікуваного ефекту, якщо організація обліку на підприємстві не буде адекватна вимогам.
Дієва система взаємного і посадового управлінського контролю підприємства сприяє
підвищенню повноти та достовірності облікових даних, оперативності обліку, запобігання
непродуктивних втрат та неефективного використання ресурсів, іншими словами, більшою
мірою відповідає цілям фінансово-господарського контролю.
Для організації внутрішнього контролю важливе значення має також процедура
складання та подання первинних і зведених облікових документів. Внутрішнім положенням
про документообіг повинні бути передбачені терміни, періодичність, форма та порядок
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надання документів, що забезпечують належний контроль діяльності підприємства.
Не заперечуючи позитивності такого підходу, вважаємо, що з точки зору вивчення та
оцінки облікової інформації про фінансові результати в процесі їх внутрішнього контролю,
він явно недостатній, оскільки в основному розглядає лише технологію облікового процесу.
Нам видається, що високий якісний рівень облікової інформації про фінансові результати
діяльності підприємства можна досягти тільки на основі використання методологічних
принципів обліку: документації та інвентаризації, рахунків та подвійного запису, оцінки та
калькуляції, системи звітності. Тобто з методологічної точки зору облік повинен бути
організований таким чином, щоб він, формуючи інформацію про фінансові результати
діяльності підприємства, сам забезпечував її достовірність, повноту, надійність і корисність
для зацікавлених користувачів.
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ПЕРЕДАЧА (ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ, ВИЛУЧЕННЯ) МАЙНА В УМОВАХ
ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
24 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією російської федерації в Україні
введено воєнний стан [1]. В умовах правового режиму воєнного стану виникає можливість
залучення майна, яке перебуває у приватній, комунальній або державній власності для
забезпечення потреб Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки
України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби
транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших
військових формувань України.
Механізм передачі, примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та
фізичних осіб для потреб держави визначено Законом України “Про передачу, примусове
відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного
стану” [2]. Законом передбачено два способи примусового відчуження або вилучення майна
в умовах правового режиму воєнного стану: примусове відчуження майна та вилучення
майна.
Примусове відчуження майна – позбавлення власника права власності на
індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке
переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи
надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його
вартості [2].
Вилучення майна – позбавлення державних підприємств, державних господарських
об’єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально
визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах
правового режиму воєнного чи надзвичайного стану [2].
Тобто, вилучення можливе тільки майна, яке перебуває у державній власності. Щодо
майна, яке перебуває у приватній або комунальній власності, можливе застосування
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примусового відчуження, але з повним відшкодуванням його вартості.
Положенням про військово-транспортний обов’язок також передбачається також
можливість безоплатного залучення транспортних засобів і техніки підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності на умовах повернення їх після оголошення
демобілізації.
Передача (примусове відчуження, вилучення) майна передбачає обов’язкове
документальне оформлення. В залежності від способу, у кожному конкретному випадку
оформляють: рішення про передання комунального майна в державну власність; звіт про
оцінку майна; техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження об’єкта; відомості
про об’єкт, який пропонується до відчуження; акт інвентаризації основного засобу, який
пропонується до відчуження; акт технічного стану основного засобу; відомості про наявність
обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження об’єктом основних засобів; висновок про
вартість майна, інвентарні карточки тощо. Рішення про надання згоди на відчуження майна
оформлюють як розпорядчий акт, а про відмову в наданні такої згоди ‒ як лист.
Таким чином, можна розглядати такі основні ситуації, які мають бути відображені в
бухгалтерському обліку, стосовно передачі (примусове відчуження, вилучення) в умовах
правового режиму військового часу.
Мобілізація (передача) майна передбачає його подальше повернення, яке
здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації [3]. А тому
об’єкт, який передається, має залишатися на балансі власника. Відповідно на первісну
вартість доцільно зробити запис Дт 10/мобілізовані - Кт 10. На суму накопиченої
амортизації: Дт 131 - Кт 131/мобілізовані. Після повернення мобілізованого об’єкту потрібно
буде зробити зворотні записи.
Нарахування амортизації на мобілізований об’єкт слід здійснювати і далі,
відображаючи записом Дт 977 - Кт 131/мобілізовані.
У разі завдання шкоди мобілізованому об’єкту майна має бути отримана відповідна
компенсація, з відображенням в бухобліку: Дт 375 - Кт 715, Дт 31 - Кт 375.
При знищенні мобілізованого об’єкту майна його має бути списано. На суму
накопиченої амортизації: Дт 131/мобілізовані - Кт 10/мобілізовані, на залишкову вартість: Дт
976 - Кт 105/мобілізовані. Якщо мобілізовані основні засоби були придбаними за кошти
цільового фінансування або отриманими безоплатно, одночасно має бути визнаний дохід: Дт
69, 424 ‒ Кт 745.
Якщо за знищений мобілізований майна отримано відшкодування, то його
відображають аналогічно до відшкодування завданої шкоди, що наведене вище.
Примусове відчуження майна передбачає попереднє або наступне повне
відшкодування його вартості. Тобто в бухгалтерському обліку ця операція може
прирівнюватися до операції реалізації.
Переведення об’єкта майна, що відчужується, до складу необоротних активів,
утримуваних для продажу: Дт 131 - Кт 10 (на суму накопиченої амортизації) та Дт 286 - Кт
10 (на суму балансової (залишкової) вартості). Отримано попередню оплату: Дт 31 - Кт 681
та відображено суму податкових зобов’язань із ПДВ Дт 643 - Кт 641. Реалізація (передача)
об’єкта: Дт 361 - Кт 712 зі списанням раніше відображеної суми податкових зобов’язань із
ПДВ: Дт 712 - Кт 643. Списано собівартість об’єкта майна, що відчужується: Дт 943 - Кт 286.
Взаємозарахування заборгованостей: Дт 681 - Кт 361.
Коли відбувається відчуження майна у вигляді запасів (з відшкодуванням їх вартості),
то необхідно зробити такі записи. Списано собівартість запасів, які відчужуються: Дт 943 Кт 20. Відображено дохід: Дт 361 - Кт 712 з нарахуванням суми податкових зобов’язань із
ПДВ Дт 712 - Кт 641. Отримано відшкодування (оплату): Дт 31 - Кт 361.
Як бачимо, тимчасова безоплатна передача мобілізованого об’єкту не призводить до
його списання з балансу підприємства. Списання відбувається тільки у разі неможливості
повернення такого об’єкта, а саме його знищення. Примусове відчуження та вилучення
майна (безоплатне передання майна в державну власність) призводить до списання з балансу
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об’єкта, який передається.
Отже, усі випадки відчуження, вилучення і мобілізації майна мають бути
задокументовані в обов’язковому порядку з підписанням акту встановленого зразка, із
зазначенням підстав, ознак майна, розміру виплаченої компенсації тощо. Хоча, на наш
погляд, відчуження (вилучення), яке відбувається у зонах бойових дій, ускладнює або
взагалі унеможливлює такі процедури у момент передачі. Про документування треба буде
подбати пізніше.
Відчуження майна може здійснюватися виключно на оплатній основі, з попереднім
або наступним відшкодуванням його вартості. Вилучення на безоплатній основі стосується
лише майна державної власності.
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Релевантність інформації, яка формуються у системі бухгалтерському обліку, напряму
залежить від його моделі, що охоплює здійсненні господарські процеси. Такою моделлю, на
наш погляд, є система рахунків обліку, яка включає балансові та позабалансові.
Щодо застосування балансових рахунків у системі відображення руху майна суб’єктів
бізнесу, то їх використання є давно звичним. Проте, як показує практика, позабалансовий
облік суб’єктами бізнесу недооцінюється, у тому числі і для обліку прокату майна. Він як
правило не ведеться. Але в міру розвитку господарсько-економічних зв’язків, на нашу
думку, яка ґрунтується на результатах дослідження, застосування позабалансових рахунків
поступово буде розширюватись, що насамперед пов’язано з управлінським обліком.
Доцільність використання позабалансових рахунків для обліку окремих специфічних
господарських операцій і майна, крім практичних досліджень, підтверджується дослідженнями
вітчизняних вчених. Такі питання досліджували: А. Бєлоусов [1], Т. Валентинова [2],
Н. Верхоглядова, Р. Грачова, С. Головацька [3], Т. Каменська [5], Л. Краснокутська, П. Куцик [3;
4], Ф. Макарук [4], Р. Марценюк [4], В. Моссаковський [6], М. Чік [4] та ін.
Позабалансовий облік є важливою частиною бухгалтерського обліку суб’єктів бізнесу
та відображає явища, які не впливають на стан активів в момент їх виникнення, зобов’язань
підприємств і капіталу, але можуть впливати стан майна і провадження бізнесу в
майбутньому, або які не можливо визнати на дату звіту. Формування позабалансових
рахунків відбувається на економічному підході до класифікації засобів суб’єкта
господарювання та відображає їх правову належність. Важливим тут є те, що господарські
операції не відображаються методом подвійного запису. Такі рахунки узагальнюють
інформацію про рух і наявність: цінностей, що не належать суб’єкту господарювання, але
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тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об’єкти
оренди основних засобів і нематеріальних активів, матеріальні цінності на відповідальному
зберіганні, комісії,переробці тощо); умовних зобов’язань і прав підприємства (гарантії,
зобов’язання тощо); списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для
спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками) тощо.
Значення позабалансового обліку, на думку вчених П. Куцика [3] і С. Головацької [3],
проявляється у таких функціях: правильна організація обліку майна й зобов’язань, що
обліковуються на цих рахунках; повне збереження майна, що відображається на цих
рахунках; контроль за використанням засобів і джерел їх покриття, які не належать даному
підприємству відповідно до чинного законодавства; надання інформації про ці об’єкти для
потреб управління тощо.
Завдяки позабалансовому обліку забезпечується реальне відображення економічного
стану суб’єкта господарювання, оскільки відокремлюється майно, що не належить суб’єкту
господарювання, але використання якого позначається на фінансових показниках діяльності.
Крім того, ведення позабалансового обліку забезпечує належне збереженням активів, що
належать іншим підприємствам, так вважають вчені Ф. Макарук, Р. Марценюк і М. Чік [4].
Одним із шляхів вирішення проблеми відображення нефінансових показників
(просування на ринок нового продукту, потенційні можливості, досвід, зацікавленість і
гнучкість працівників, лояльність клієнтів) є розширення сфери застосування
позабалансових рахунків – так вважає вчені С. Голов і П. Куцик.
Балансові і позабалансові рахунки є окремими підсистемами загальної системи
бухгалтерського обліку, що в сукупності містить всю інформацію про фактичний і, що
особливо цінно, можливий (потенційний) стан засобів і джерел суб’єкта господарювання.
Тому позабалансовий облік набуває нового значення, що підтверджується такими
факторами: постійне збільшення кількості підприємств, особливо в кризовий період, що
використовують у своїй діяльності орендовані активи, які впливають на результати бізнесу –
постає питання оперативного управління майном, отриманим на прокат або оренду, та
відносинами з орендодавцями; окремі підприємства приймають активи на відповідальне
зберігання – вони не є власністю підприємства, в балансі не відображаються, але
підприємство розпоряджається цими активами на умовах, зазначених у відповідних
договорах (підряду, переробки, збереження, комісії тощо), і несе відповідальність за їхнє
збереження (облік таких цінностей ведеться у розрізі власників, замовників, комітентів)
тощо.
Таким чином, облік майна на позабалансових рахунках є складовою цілісної системи
обліку, що дає змогу розширювати інформаційні можливості системи управління
підприємством щодо руху і збереження майна отриманого у прокат.
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Логістична діяльність будь-якого підприємства спрямовується на оптимізацію
матеріальних, інформаційних та фінансових потоків, які дають можливість своєчасно та
якісно виконувати основні завдання економічної діяльності підприємства та сприяють
мінімізації витрат підприємства, яке посилює конкурентні переваги над іншими. Ефективна
логістична діяльність забезпечує конкурентоспроможність виробничого підприємства і
залежить від визначення її місця у загальній стратегії господарюючого суб’єкта. В
логістичній діяльності підприємства важливу роль відіграють певні сегменти управління,
серед яких облік логістичних витрат.
Проблемам обліку витрат у системі управління логістичною діяльністю підприємства
приділили увагу у своїх дослідженнях: Богач А., Завитій О., Завгородній А., Задорожний З.,
Клевець Я., Крикавський Є., Левкович А., Медвідь Л., Мельникова К., Рета М. Згадані
науковці зробили вагомий внесок у розвиток досліджуваних проблем, однак багато
конкретних проблем обліку логістичних витрат залишаються невирішеними.
Підвищена увага до логістики зумовлена її потенційною можливістю забезпечення
кращої ефективності функціонування підприємств. Логістичні витрати, які нерозривно
пов’язані з функціонуванням логістичної системи підприємства, формуються у різних
сферах: постачання, виробництва та розподілу, що ускладнює можливості ефективного
управління. Тому на підприємствах виникає проблема створення інформаційного
забезпечення управління логістичними витратами, методики обліку цих витрат, адаптованої
до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, як бази для
прийняття управлінських рішень у сфері логістики [1, с. 118].
Методологічні засади обліку витрат в Україні передбачають визначення
бухгалтерського обліку як інтегрованої системи, коли фінансовий і управлінський облік
використовують спільну інформаційну базу, але з різною метою. Таким чином, це
обумовлено тим, що окремі елементи фінансового обліку притаманні також і
управлінському, а саме: використання елементів аналітичності, тому дані фінансового обліку
використовуються в управлінському, що вимагає розробки єдиної методики ідентифікації,
збирання, узагальнення та групування інформації про логістичні витрати.
У практиці управління провідних країн світу управлінський облік логістичних витрат
інтегрований у загальну інформаційну систему планування, нормування, оцінювання, що дає
можливість гнучко реагувати на будь-які порушення в системі логістичної діяльності
підприємства. За таких умов пришвидшується вирішення питань про доцільність для
підприємства закупівлі тих чи інших ресурсів, власного виробництва, використання тих чи
інших каналів розподілу товарів [2, с. 382].
Таким чином, за результатами дослідження, можна зробити висновки, що логістичні
витрати – це грошове відображення сукупності витрачених матеріально-технічних, трудових,
фінансових, інформаційних ресурсів суб’єкта господарювання, які призначені для
забезпечення бізнес-процесів та діяльності з переміщення матеріальних потоків у межах
логістичної системи підприємства. З метою вдосконалення обліку логістичних операцій є
необхідним і ефективним створення на підприємствах системи управлінського обліку, яка
дозволить отримувати інформацію для аналізу та прийняття управлінських рішень
відповідно до логістичних витрат. Розв’язання проблеми оптимізації управління витратами
суб’єктів господарювання може бути забезпечено на основі впровадження новітніх
логістичних підходів, здатних цілеспрямовано створювати ланцюги постачань матеріальних
ресурсів. в сучасних умовах, проблема обліку логістичних витрат полягає в розробленні
підходів до раціонального виділення інформації про логістичні витрати з наявних
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інформаційних потоків підприємства. Велика кількість наявних класифікаційних ознак
свідчить про складність та багатогранність логістичних витрат і зумовлює потребу
подальшого дослідження даного питання в напрямі облікового відображення витрат.
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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВІ: ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ
При здійсненні господарської діяльності торговельному підприємству необхідні
засоби, а саме: будівлі, машини, обладнання тощо. Діяльність торговельного підприємства
значною мірою залежить від їх забезпеченості даними необоротними активами, та від
ефективності їх використання. Торговельні підприємства постійно поповнюються новими
засобами праці відповідно до вимог, досягнутого рівня технік продаж, характеру і обсягу
проданих товарів. Відомості щодо наявності засобів праці і постійний контроль за
ефективним використанням мають велике значення в управлінні діяльністю торговельного
підприємства. Тому цьому має сприяти добре організований та побудований облік і контроль
на торговельному підприємстві.
На торговельних підприємствах облік основних засобів регламентується низкою
нормативних документів, особливе місце серед яких займають: Закон України “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [2] та Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” [1]. Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 7 “Основні засоби” визначає методологічні засади формування в бухгалтерському
обліку торговельних підприємств інформації про основні засоби та інші необоротні
матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності
торговельного підприємства. Норми П(С)БО 7 застосовуються не лише для торговельних
підприємств, але й для підприємствам, організацій та інших юридичних осіб усіх форм
власності (за винятком бюджетних установ).
Багато вчених-економістів зазначають, що перед бухгалтерським обліком основних
засобів на торговельних підприємствах стоїть низка завдань, а саме: правильне і своєчасне
відображення в обліку операцій з надходження, вибуття й переміщення основних засобів;
контроль за їхньою наявністю та збереженням у місцях використання; своєчасне, правильне
документальне оформлення операцій з надходження основних засобів, їх внутрішнього
переміщення (до прикладу зі складу на склад, з відділу у відділ тощо), використання, вибуття
(до прикладу реалізація, безкоштовна передача, ліквідація,); визначення витрат на ремонт
основних засобів, а також контроль за раціональним використанням коштів, котрі були
виділені для цієї мети; своєчасне й точне обчислення амортизації основних засобів і
правильне відображення його в обліку; виявлення зайвих та морально застарілих основних
засобів; визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списування не повністю
амортизованих об’єктів основних засобів; оперативне забезпечення керівництва
торговельного підприємства необхідною інформацією про стан основних засобів через
автоматизацію обліково-обчислювальних робіт на базі сучасних засобів обчислювальної
техніки; контроль за ефективністю використання, пошуки резервів підвищення ефективності
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роботи торговельного обладнання та ін.
Окремі із наведених завдань бухгалтерського обліку основних засобів, на наш погляд,
не є виключно завданнями обліку, а швидше функціями управління торговельним
підприємством. Зокрема виявлення зайвих та застарілих основних засобів або підвищення
ефективності роботи торговельного обладнання. Це важливо, адже бухгалтер не може
контролювати питання, котрі не належать до його функціональних обов’язків та фахової
підготовки.
Сформована облікова інформація повинна забезпечувати реалізацію трьох основних
функцій управління торговельним підприємством, а саме:
‒ планування, що дасть змогу сформувати порядок дії торговельного підприємства. На
цьому етапі обліковий апарат на основі даних здійснює постановку цілей отримання
найбільшого досягнення ефективності діяльності торговельного підприємства;
‒ контроль, який дозволяє своєчасно виявити належні відхилення від планового стану
торговельної діяльності;
‒ оцінка, при якій здійснюється вивчення фактичного стану торговельного
підприємства, виясняється, чи були досягненні поставлені цілі перед торговельним
підприємством, виявляються фактори, котрі могли вплинути на невиконання даних цілей та
визначається правильність сформованих критеріїв планування чи контролю діяльності
торговельного підприємства.
Отже, до основних завдань бухгалтерського обліку основних засобів на
торговельному підприємстві можна віднести:
‒ забезпечення своєчасного документального оформлення операцій в обліку щодо
надходження основних засобів, їх внутрішнього переміщення (до прикладу із складу в цех, з
відділу у відділ тощо), вибуття (до прикладу ліквідація, реалізація, безкоштовна передача);
‒ дотримання методики оцінки основних засобів;
‒ точне визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списування, не
повністю амортизованих об’єктів основних засобів, що вибули з експлуатації, і контроль
правильності їх списання;
‒ забезпечення правильності відображення операцій з основними засобами на
бухгалтерських рахунках, складання регістрів бухгалтерського обліку та форм звітності;
‒ здійснення бухгалтерського контролю за збереженням основних засобів;
‒ своєчасне нарахування та відображення зносу основних засобів;
‒ своєчасне відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів.
Значення обліку основних засобів на торговельному підприємстві полягає в тому, що
він створює економічну інформацію для використання її внутрішніми і зовнішніми
користувачами. Для досягнення корисності інформації вона має відповідати вимогам
(якісним характеристикам). Тому на торговельному підприємстві необхідно досліджувати
потреби користувачів інформації щодо використання основних засобів.
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ: ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ
Одним із актуальних питань використання такого важливого методу фактичного
контрою як інвентаризація є здійснення науково обґрунтованої класифікації інвентаризацій.
Необхідність детального вивчення цієї проблеми обумовлена тим, що жодне управлінське
рішення неможливе без достовірної інформації щодо ресурсів, якими володіє підприємство
та хто за них несе відповідальність як на мікро- так і на макрорівні. Р. М. Воронко зазначає,
що у випадку, коли основним завданням внутрішнього контролю визначена перевірка
фізичної наявності матеріальних цінностей, він організовується в облікових підрозділах та
зосереджує свою увагу на проведенні інвентаризацій [2, с. 209].
В працях різних авторів, присвячених організації обліку, контролю і аудиту, ще й досі
залишаються окремі дискусійні питання, щодо теоретичного обґрунтування і практичної
реалізації підходів до класифікації інвентаризацій. Окремі проблеми у цій сфері в різний час
розглядали такі науковці як Ф. Ф. Бутинець, Р. М. Воронко, П. І. Гайдуцький,
М. Я. Дем’яненко, О. О. Ільченко, Є. В. Калюга, П. О. Куцик, С. О. Олійник, К. І. Редченко,
В. С. Рудницький, Б. Ф. Усач, В. В. Чудовець та ін.
Як свідчать дослідження фахових праць, серед науковців немає єдності у виборі ознак
класифікації. Переважна більшість авторів поділяють інвентаризації на повні і часткові за
повнотою, обсягом, ступенем охоплення тих чи інших об’єктів інвентаризації. При цьому
існує різне формулювання як ознаки, так і переліку об’єктів, що підлягають даному виду
інвентаризації.
Деякі автори значною мірою прирівнюють часткову інвентаризацію до вибіркової.
Однак, не дивлячись на окрему їхню схожість, ототожнення часткової і вибіркової
інвентаризацій є неприпустимим, оскільки перша характеризує повноту охоплення
перевіркою об’єктів інвентаризації (охоплює окремі види майна підприємства), а друга –
спосіб її проведення (лише окремі найменування цінностей).
Інші науковці за способом проведення, крім суцільних та вибіркових, виділяють ще
один вид інвентаризацій – комбіновані або змішані. Однак виокремлення комбінованих або
змішаних інвентаризацій викликає сумніви, оскільки вони за своєю природою є
несуцільними, а вибіркові можуть охоплювати до 99 % об’єкта вибірки.
Досліджуючи проблеми класифікації інвентаризацій, необхідно зазначити, що в
зарубіжній практиці ведення обліку використовують дві різні системи інвентаризації –
періодична та поточна. Однак лише система періодичної або ж за словами Г. А. Велша та
Д. Г. Шорта фізичної інвентаризації [1, с. 256] містить елементи та процедури інвентаризації,
притаманні інвентаризації як методу обліку і контролю, а в цілому застосування цих систем
інвентаризації обмежується лише визначенням собівартості реалізованих товарів.
Дослідивши теоретичні аспекти інвентаризації в економічній науці, проаналізувавши
погляди на цю проблему багатьох вчених та врахувавши особливості проведення
інвентаризаційного процесу на практиці, можемо виділити декілька видів інвентаризацій, з
врахуванням визначених ознак класифікації (рис. 1).
Знання науково обґрунтованої класифікації інвентаризацій формує цілісне уявлення
про інвентаризацію, допомагає перетворенню розрізнених фактів в упорядковану систему,
дозволяє раціональніше організовувати інвентаризаційну роботу на підприємствах торгівлі,
використовувати весь інструментарій і тим самим дієвіше здійснювати контроль за
достовірністю даних бухгалтерського обліку.
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Рис. 1. Класифікація інвентаризацій в цілях контролю
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СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ АКТИВІВ ЯК МЕТОД
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Діяльність суб’єктів господарювання в умовах сьогодення зазнає впливу різних ризиків.
Наслідки їхнього впливу на майнове, фінансове становище та фінансові результати діяльності є
досить істотними. Це зумовлює необхідність своєчасної ідентифікації та оцінювання ризиків,
впливання заходів для зниження їхніх можливих негативних наслідків. Тому підприємства, щоб
забезпечити ефективну діяльність, повинні створювати таку систему управління, яка
уможливлювала б якісне управління ризиками. Сучасний менеджмент забезпечує управління
ризиками, що здійснює керівництво або спеціально створена система ризик-менеджменту.
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Ефективність управління багато в чому залежить від здатності менеджменту
управляти ризиками на основі ефективної взаємодії всіх функцій управління. Однак, одним з
недоліків управління ризиками є те, що інформація в системі бухгалтерського обліку про
ризики та їхній вплив на майнове, фінансове становище та фінансові результати діяльності
підприємства не забезпечує прийняття управлінських рішень. Це зумовлено тим, що
переважно функція управління ризиками здійснюється окремо від системи бухгалтерського
обліку, а також тим, що вона не повністю відповідає завданням управління ризиками.
Розвиток облікової науки повинен відбуватись паралельно зі зміною особливостей
діяльності підприємств, удосконаленням систем прийняття управлінських рішень. Одним із
напрямків розвитку фінансової діяльності підприємств повинно бути поява нових методів та
моделей управління активами [1]. Одним з таких нових методів для української економіки є
сек’юритизація активів.
Сек’юритизація – процес трансформування неліквідних активів підприємства в більш
ліквідні активи. Термін “сек’юритизація” походить від англійського “securities”, що в
перекладі українською означає “цінний папір”, і може розглядатися в широкому та вузькому
розумінні. В широкому розумінні сек’юритизація – це заміщення традиційних форм
фінансування, фінансування, що засноване на випуску цінних паперів. У вузькому розумінні
– це інноваційна техніка фінансування шляхом трансформації частини фінансових активів
суб’єкта господарювання у високоліквідні інструменти ринку капіталу, що обертаються на
вторинному ринку [2]. До прикладу, нематеріальні активи підприємства, використання яких
у діяльності підприємства є джерелом одержання регулярних майбутніх грошових потоків
після проведеної сек’юритизації трансформуються у високоліквідні інструменти ринку
капіталу.
У процесі сек’юритизації активів використовується низка економічних механізмів, які
охоплюють досить широке коло учасників та угод особливого характеру, тому даний
механізм є досить складним та багатоаспектним.
Під час укладання угоди з третіми сторонами визначається структура угоди та опис
критеріїв, за якими активами будуть залучати до пулу для сек’юритизації. Тобто ініціатору
(оригінатору) необхідно сформувати пул активів, які можуть бути використані для залучення
капіталу.
Для того, щоб активи могли бути сек’юритизовані і представляли інтерес для
інвесторів, вони мають відповідати певним вимогам:
- здатність генерувати грошові потоки;
- прогнозованість таких грошових потоків за термінами та обсягами платежів;
- можливість вимірювання та моделювання грошових потоків;
- регулярність грошових потоків;
- однорідність активів і висока стандартизація їх характеристик.
В умовах здійснення традиційної сек’юритизації, після того, як сформовано пул
активів, оригінатор використовує схему “дійсного продажу”, тобто на основі купівліпродажу передає його спеціально створеному фінансовому посереднику. Таким чином, пул
активів отримує юридичну самостійність та не потрапляє більше у сферу повноважень
оригінатора і цим самим позбавляється від усіх оперативних і господарських ризиків.
Щоб залучити грошові кошти для придбання прав вимоги, фінансовий посередник
емітує цінні папери на фондовий ринок. Щоб така спеціально створена компанія була
визнана емітентом цінних паперів, вона має бути захищена від банкрутства [3].
Умовами мінімізації ризику банкрутства компанії спеціального призначення (SPV) є:
- незалежність SPV від оригінатора: передбачається створення економічно та
юридично незалежної компанії від оригінатора;
- захищеність SPV від банкрутства: під час створення SPV забезпечується
неможливість її добровільного банкрутства та ліквідації;
- обмеженість SPV у здійсненні різних видів діяльності: передбачається затвердження
установчими документами такої компанії чітко визначених, обмежених видів діяльності.
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Також варто звернути увагу, на те, що реальний продаж активів здійснюється не у всіх
випадках. За умови здійснення синтетичної сек’юритизації відбувається лише передача
ризиків, що не призводить до подальшого продажу активів.
Отже, сек’юритизація як метод управління ризиками підприємства виступає способом
фінансування чи рефінансування діяльності за допомогою ринку капіталу через продаж
(передачу) неліквідних фінансових активів й одержання взамін більш ліквідних фінансових
активів. З позиції обліку сек’юритизація виступає як сукупність операцій, що в подальшому
призводить до трансформації активів з неліквідних до високоліквідних, через можливий
продаж, обмін, списання і придбання, в залежності від обраної форми сек’юритизації.
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СЕКЦІЯ “ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ”

Копилюк О. І.
д.е.н., професор
Львівський торговельно-економічний університет
СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
В умовах активізації інтеграційних процесів одним із базових пріоритетів
загальноєвропейської системи суспільно-економічних відносин залишається поглиблення
єврорегіонального співробітництва та забезпечення збалансованого розвитку прикордонних
регіонів. Прикордонні території залишаються активними суб’єктами транскордонного руху
товарів, робіт, послуг та капіталів, центрами акумуляції і перерозподілу наявного ресурсного
потенціалу країн-учасниць співпраці. Наростання глобальних дисбалансів й диспропорцій,
екзистенційних ризиків та загроз передбачає впровадження новітніх підходів до формування
системи соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів з базуванням на
поглибленні взаємовідносин між країнами в економічній, соціальній, фінансовій, безпековій,
культурно-науковій, міграційній та інших площинах. Транскордонне співробітництво
реалізується через використання сучасного інструментарію фінансового забезпечення, який
спрямовується на вирішення конкретних цілей і може мати як одноразовий, так і циклічний
та поновлюваний характер надання.
Конкретизація сутності фінансових інструментів ґрунтується на Фінансовій Директиві
згідно з якою фінансові інструменти ‒ це заходи фінансової підтримки ЄС, які здійснюються
на додатковій основі з бюджету ЄС для вирішення однієї або кількох конкретних цілей,
задекларованих у його політиці. Такі інструменти можуть приймати форми капіталу,
квазікапіталу, інвестицій, кредитів, гарантій або інших інструментів з мінімізації ризиків, а у
разі необхідності можуть поєднуватись з грантами [217].
У плановий період на 2021-2027 рр. поряд із традиційними інструментами
транскордонної співпраці (гранти, програми, проєкти, мезонін-капітал, венчурний капітал,
кластери, інкубатори, інноваційні агенції, бізнес-асоціації, акселератори, інкубатори, офіси з
передачі технологій) запроваджуються новітні інструменти, які, спрямовуються на реалізацію
однієї із цілей транскордонного співробітництва – “Міжрегіональні інноваційні інвестиції”.
Обсяг фінансування транскордонних інновацій затверджено у розмірі 11,5% загального
індикативного бюджету (загалом 970 млн. євро). Новітні інструменти фінансування
транскордонних інновацій “Pathfinder” (дослідження), “Accelerator” (прискорювач), “Transition”
(перехід) забезпечують реалізацію інноваційних проєктів та покривають найвищі ризики
проривних інновацій [10].
Фінансування об’єднаної і згуртованої Європи здійснюється через низку фондів,
основними з яких є Фонд згуртування, Фонд Європейського регіонального розвитку,
Європейського соціального фонд та ін., кошти яких спрямовуються на 1) національну та
регіональну конвергенцію; 2) національну та регіональну конкурентоспроможність та
зайнятість; 3) Європейську територіальну співпрацю шляхом розвитку транскордонного
співробітництва, транснаціонального співробітництва й розширення кордонів ЄС. Отже,
доцільно виокремити 3-рівневий підхід до фінансового забезпечення розвитку
Європейського територіального співробітництва та транскордонної його складової. Перший
– рівень ЄС, який регламентує нормативно-законодавчі основи Європейської співпраці,
основні директиви та нормативну функціонування ERDF, CF, ESF, EAFRD, EMFF. Другий –
національний рівень, який передбачає євроконвергенцію відповідно до угод про партнерство
в рамках фондів. Третій – національний та регіональний рівні, який ґрунтується на розробці
й впровадженні операційних та робочих програм фондів ERDF, CF, ESF й
170

мультифункціональних програм та програм розвитку EAFRD, EMFF.
Фінансові інструменти згруповані у трьох основних напрямах, зокрема:
1. Фінансові інструменти попереднього оцінювання, що базуються на геп-аналізі, який
дозволяє оцінити дисбаланси та розриви між попитом і пропозицією товарів, робіт і послуг
відповідно до визначених пріоритетів. Попереднє оцінювання дозволяє визначити ті потенційні
фінансові інструменти, які доцільно розглядати та включати у програмні документи як
прийнятні. Оцінка повинна бути логічною і містити такі компоненти як: переваги і недоліки
кожного варіанта дій, необхідність врахування специфіки ринку для запобігання втрати
платоспроможності й визначених цільових орієнтирів, якими можуть виступати сфера інтересів,
інвестиційні пріоритети, потенціал прибутковості й фінансова підтримка суспільних цілей.
2. Фінансові інструменти Угоди про партнерство. Зважаючи на те, що відсутні юридичні
підстави для включення інформації про фінансові інструменти до Угоди про партнерство,
доцільно було б представити загальну інформацію про використання таких фінансових
інструментів у взаємозв’язку із поставленими цілями чи інвестиційними пріоритетами.
3. Фінансові інструменти у конкретно визначених програмах. Фінансові інструменти за
підтримки політики використання Європейських структурних та інвестиційних фондів (Фонд
Європейського регіонального розвитку (ERDF), Фонд згуртування (CF), Європейський
соціальний фонд (ESF), Європейський Сільськогосподарський фонд для розвитку сільських
територій (EAFRD) та Європейський морський і фонд рибного господарства (EMFF) для
програмного періоду на 2014-2020 рр. (ESIF) конкретизуються в рамках секторів економіки,
відповідних цільових програм, їх мети та визначених пріоритетів (і пріоритетних сфер для
EAFRD); правил відбору (в рамках заходів по EAFRD); положень, пов’язаних із ресурсним
забезпеченням; елементів співфінансування, моніторингу та звітності.
В документі “Фонди ЄС, доступні для місцевих і регіональних органів влади в країнах
Східного партнерства” фінансові інструменти поділяються за масштабом охоплення й
характером співпраці на 3 типи: 1) тематичні, які охоплюють програми для Організацій
громадянського суспільства і місцевих органів влади (CSO-LA); 2) двосторонні – це проєкти
для конкретної країни й пілотні програми регіонального розвитку (PRDPs); 3) регіональні –
програми транскордонного співробітництва, програми територіального співробітництва в
рамках Європейського фонду регіонального розвитку, міські стратегії, які управляються на
місцевому рівні (COMUS), угоди мерів (CoM), демонстраційні проєкти стійкого розвитку
міст (SUDeP), партнерства з енергоефективності і навколишнього середовища для країн
Східної Європи (ESP), програми Європейського сусідства для сільського господарства і
розвитку сільських районів (ENPARD).
Кожен із фінансових інструментів має свої характерні особливості, сферу
застосування і дозволяє:
- по-перше, ефективно використовувати ресурси і підвищувати ефективність їх
реалізації в програмах ЄС;
- по-друге, забезпечує ефективність та результативність діяльності через циклічність
та револьверність фінансових ресурсів, які залишаються у певній програмній сфері;
- по-третє, забезпечують доступ до використання широкого спектру фінансових
інструментів для реалізації відповідної політики;
- по-четверте, передбачають окупність інвестиційних вкладень та страхування
інвесторів від потенційних втрат при реалізації проєктів і програм.
- по-п’яте, забезпечувати співпрацю не лише на міждержавному, але й на
регіональному рівнях й забезпечувати нівелювання бар’єрної функції кордону.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
На сьогодні важливим є досвід зарубіжних країн реалізації потенціалу банківської
системи в забезпеченні окремих структурних макропоказників. Інтенсивно змінюються й
міжсекторальні зв’язки, вимагаючи нових підходів до їх розуміння та аналізу. Питання
участі банківської системи в економічному зростанні реального сектору та в загальній
структурній перебудові економіки є сьогодні одне з актуальних.
Емісійні інструменти підтримки реального сектору та галузева орієнтація азійських банків
є поширеним явищем в провідних європейських країнах (Великобританії, Німеччині, Нідерландах,
Австрії) та США. Найактивніше сьогодні розвивається система сільськогосподарського
кредитування у США, до якої залучено багато різних інституцій. Ключову роль у цій системі
виконують спеціалізовані аграрні банки, які за підтримки держави та інших посередників надають
фермерам і підприємствам аграрного бізнесу можливість одержання кредитних ресурсів на
пільгових умовах. При цьому державний контроль агропромислового комплексу залишається
головним чинником конкурентоспроможності США на ринках сільськогосподарської продукції і
продовольства, а також механізмом розвитку стратегічно важливого сектору.
У передових країнах Європи активно функціонують державні банки розвитку (KfW у
Німеччині, Finnvera у Фінляндії, Bank Gospodarstwa Krajowego у Польщі, Slovenská záručná a
rozvojová banka у Словаччині, Slovenska izvozna in razvojna banka у Словенії). Такі інституції
виконують завдання європейських урядів щодо секторально-галузевої підтримки та
структурного реформування національних економік. На практиці неодноразово доведено
ефективність діяльності банків розвитку, що має бути прикладом для української банківської
системи, яка перебуває сьогодні в умовах нестабільності і кризи. Розширення банківської
інфраструктури сприяє загостренню конкуренції в банківських системах країн, що дозволяє
фінансово залежним галузям, таким як сільське господарство, рости швидше – в основному
за рахунок більших можливостей підтримки. У цьому контексті державні банки розвитку
застосовують широкий спектр інструментів, зокрема фінансування малого і середнього
бізнесу, експортні кредитні гарантії, проєктне фінансування (передусім довгострокове),
венчурні інвестиції, реалізацію програм розвитку інфраструктури (транспортної,
комунальної, екологічної та ін.), підтримку соціальної сфери (закладів освіти, охорони
здоров’я, житлового господарства), гарантії для стартапів та спін-офів, фінансування
місцевих органів влади, інвестування у розвиток підприємництва, інновацій, науководослідних робіт та іншої діяльності [1]. Попри очевидні переваги державних банків розвитку,
їх функціонування в Україні може бути проблемним з огляду на ті системні недоліки, які
притаманні вітчизняній економіці, у тому числі фінансовому сектору (корупційні ризики,
неузгодженість стратегічних цілей банків з їх практичною діяльністю, відсутність чіткої
спеціалізації, використання неринкових конкурентних переваг і каналів для “відмивання”
капіталу).
Банківський сектор як фундамент фінансової системи країни, забезпечуючи
проведення структурних реформ, обслуговує функціонування платіжної системи, реалізацію
грошово-кредитної політики, є ключовим елементом доступу до фінансового сектору для
більшості малих, середніх і мікропідприємств, а також домогосподарств із середнім і
низьким рівнем доходу. Для багатьох країн світу лібералізація фінансової системи є
ефективним заходом забезпечення структурних реформ, а збалансована програма фінансових
реформ сприяє оптимізації структури національної економіки та покращує доступ усіх
галузей до банківського сектору.
Досвід Кореї та Японії в лібералізації фінансової системи, в якій банківський сектор
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виступав посередником і частково був пріоритетним інструментом підвищення ефективності
грошово-кредитної політики та впливу на кредитний ринок. Полегшення доступу до
зовнішніх фінансів і внутрішнього ринку кредитів сприяло країнам у збільшенні рівня
розвитку сфери малого підприємництва. Зокрема, фінансова лібералізація у Кореї
забезпечила зменшення відсоткових ставок для малого бізнесу і залежності банків від
застави, полегшення доступу середнього бізнесу до великих за обсягами кредитів.
Доступність банківських інструментів, ефективних для фінансування інноваційного
процесу, є більш актуальною для країн, які перебувають на вищих етапах технологічного
розвитку. Так, досвід Австрії засвідчив, що розвиток ринку капіталу пов’язаний із
продуктивністю сфери інновацій і технологій [2]. Тому формування й розвиток ринків
облігацій (особливо в національній валюті) і цінних паперів можна вважати ефективними
інструментами підвищення продуктивності в цій сфері за рахунок зниження вартості
капіталу, пільгового кредитування інноваційної діяльності, фінансування наукових розробок.
Варто зауважити, що зменшення потенціалу банківської системи мало суттєвий
негативний вплив на результативність проведення структурних реформ в окремих країнах
ЄС. Збільшення рівня концентрації і зменшення ліквідності ключових сегментів ринку
капіталу стимулювали зростання вартості фінансових послуг банківської системи, яка
залежала від рівня ризику ліквідності та перерозподілу корпоративних запозичень.
Лімітування банківського сектору, як показала практика Італії, Португалії і Греції, призвело
до втрати робочих місць, зменшення рівня споживання, виробництва, дисбалансів ринку
депозитів [3].
Високі витрати на позики мають суттєвий негативний вплив на можливості
підприємств здійснювати інвестиційно-виробничу діяльність, а також розширювати спектр
діяльності, у тому числі створювати нові робочі місця, що, своєю чергою, негативно впливає
на фінансову систему країни загалом. Варто додати, що ефекти реверсного зв’язку між
банківським сектором і структурними реформами у сфері виробництва та ринку праці
посилюються через скорочення і нефінансового сектору внаслідок зменшення попиту з боку
фінансових установ. Таким чином, зниження загальної ліквідності на ринках капіталу
посилює фінансові витрати банківських установ, що й стало причиною зменшення обсягів
окремих банківських послуг у Португалії, Італії, Чехії.
Фінансове регулювання для багатьох країн ЄС стало пріоритетним принципом
діяльності багатьох центральних банків. Так, центральний банк Франції імплементував у
практичну діяльність принцип пропорційності, забезпечивши тим самим сприятливе
регуляторне середовище для надання мобільних платіжних послуг.
Пряме фінансування малих і середніх підприємств сільського господарства центральним
банком стало пріоритетним інструментом забезпечення реформи сільськогосподарської галузі
Індонезії, Нової Зеландії, Аргентини та Бразилії.
Таким чином, зарубіжний досвід реалізації потенціалу банківської системи в
забезпеченні структурних змін національної економіки дозволяє конфігурувати ефективні
фінансові інструменти за сферами структурних змін в економіці відповідно до групи країн за
рівнями економічного розвитку. Можна констатувати, що банківські інструменти та заходи
фінансової політики мають найвищий потенціал для досягнення високих результатів у всіх
групах країн, незалежно від рівня економічного розвитку, що відображає їх центральне
значення для ефективного функціонування економічної системи.
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ТЕНДЕНЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ВІТЧИЗНЯНОГО НЕБАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА
Необхідність прискореного розвитку вітчизняного небанківського фінансового
сектора (далі – НФС) у наукових колах не викликає сумніву, адже національна економіка для
забезпечення свого зростання передусім вимушена спиратись на внутрішні інвестиційні
ресурси, постачання яких разом з банками забезпечують небанківські фінансові установи.
В сучасних умовах спостерігається активний розвиток інститутів НФС, що зумовлено
стійким попитом на фінансові операції, що проводяться ними, та їх наближеністю до
клієнтів. Зокрема, мають місце процеси оптимізації кількісного складу фінансових інститутів
шляхом ліквідації неактивних агентів, більшого поширення фінансових послуг договірних
інститутів, збільшення інформованості населення про сутність та механізми небанківського
фінансового посередництва.
В інституційному розвитку НФС спостерігається суттєве скорочення кількості більшості
видів фінансових інститутів. Мова йде про страхові компанії, кредитні спілки, недержавні
пенсійні фонди та їх професійних адміністраторів, ломбарди, невенчурні інвестиційні фонди. За
даними державних регуляторів за десятилітній період протягом 2011-2020 рр. найбільш активне
скорочення кількості фінансових інститутів спостерігалось у сегменті страхування життя (68,8%), невенчурного інституційного інвестування (-55,0%), професійного адміністрування
НПФ (-50,0%), а також кредитної кооперації (-47,3%) [1: 2; 3; 4].
Втім, важливою тенденцією інституційного розвитку небанківського фінансового
посередництва в Україні є скорочення темпів зменшення кількості фінансових інститутів
протягом останнього десятиліття, що в цілому характеризує стабільність розвитку цієї
складової фінансової системи.
В окремих сегментах НФС, навпаки, характерним є зростання кількості професійних
учасників. Найбільш активне зростання кількості фінансових інститутів в сучасних умовах
спостерігається в сегментах фінансових компаній і венчурних інвестиційних фондів. За
останні десять років кількість вітчизняних фінансових компаній зросла у 3,9 рази, а
венчурних інвестиційних фондів – більш як на дві третини. Зрозуміло, що результати
кількісного розвитку цих інститутів зумовлені наявністю попиту з боку суспільства на їх
фінансові операції і дещо пониженими вимогами до їх діяльності з боку державних
регуляторів і законодавства.
Фінансові компанії переважно надають кредити за значно нижчими вимогами до
позичальників у порівнянні з банками. При цьому механізм надання кредитів фінансовими
компаніями відзначається простотою та оперативністю. Венчурне інвестування приваблює
учасників колективних інвестицій своєю високою дохідністю в умовах підвищеної дії
фінансового ризику.
Зменшення кількості професійних учасників небанківського фінансового сектора
значною мірою зумовлено процесами консолідації ринку, укрупненням капіталу та виходу з
ринку неактивних агентів. Внаслідок цього при загальному скороченні кількісного складу
установ НФС обсяг фінансових послуг в розрахунку на один фінансовий інститут останніми
роками зростає.
Серед договірних інститутів найбільше значення цього показника в 2020 р.
забезпечили компанії зі страхування життя ‒ 250 млн. грн. [1]. Більш як у три рази за
десятилітній період зріс обсяг реалізованих послуг в розрахунку на один пенсійний фонд, у
два рази – в розрахунку на одну кредитну спілку [1; 2; 4].
Подібні тенденції зростання обсягу інвестиційних активів в розрахунку на один
інвестиційний фонд в 2011-2020 рр. спостерігались в секторі спільного інвестування. Середня
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вартість чистих активів, що припадала на один інститут спільного інвестування в 2020 р.
становила 217,9 млн. грн. При цьому середні активи 1 венчурного фонду становили 225,7 млн.
грн., а невенчурного фонду – 126,5 млн. грн. [3]. За останні десять років ці показники зросли
більш ніж удвічі, при цьому лідерські позиції залишаються за венчурними інвестиційними
фондами.
Більш активний інституційний розвиток небанківського фінансового сектора значною
мірою гальмується недосконалістю державного регулювання цієї складової фінансової системи
країни, хоча зміна моделі нагляду за нею з боку держави вже дала перші позитивні результати.
Мова йде про значне скорочення та добровільний вихід з ринку неактивних агентів,
призупинення державним регулятором або анулювання ліцензій фінансовим інститутам, які
не відповідають нормативам ліквідності та платоспроможності, накладення санкцій на
учасників ринку за несвоєчасне подання чи подання неправдивої фінансової звітності або
порушення правил надання фінансових послуг. В умовах удосконалення моделі державного
регулювання НФС спостерігаються процеси подальшого об’єднання учасників ринку та
укрупнення фінансових установ.
На сьогодні сформована державою система наглядових процедур за НФС ще суттєво
відстає від потреб часу і стандартів, вироблених в розвинених країнах світу, а тому потребує
удосконалення.
Для удосконалення державного регулювання НФС доцільним є впровадження в
практику державних регуляторів наглядових процедур, що базуються на підходах
безперервного оцінювання ризиків у діяльності фінансових інститутів (пруденційні принципи).
Такий підхід дозволить державним органам своєчасно виявляти підвищені ризики у
діяльності інститутів НФС і мінімізувати випадки їх банкрутства чи системної кризи.
Одночасно це забезпечить контроль за їх ліквідністю, платоспроможністю і прибутковістю
та дозволить спрогнозувати результати господарської діяльності за матеріалами
представленої фінансової звітності.
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Сучасний стан, структура та тенденції розвитку податкової системи держави
характеризуються ефективністю та дієвістю загальнодержавної податкової політики, яка
характеризує соціально-економічний розвиток та його можливості, забезпечує перерозподіл
національного продукту та рівень стимулювання національної економіки відповідно та
внаслідок виконання податками фіскальної та стимулюючої функцій. Ефективність податкової
політики визначається тенденціями основних макроекономічних показників (темпи ВВП, темпи
приросту податкових надходжень, частка податкових надходжень у структурі доходів та ВВП
тощо), а рівень розвитку податкової системи України – системою індикаторів, що дозволяють
здійснити оцінку фіскальної ефективності податків, визначити рівень їх стимулюючого впливу
на ділову активність економіки. Крім того, податкова політика впливає на забезпечення
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вирішення таких завдань: з одного боку, це встановлення оптимальних податків, які не
стримуватимуть розвиток підприємництва, а з іншого – забезпечення надходження до бюджету
коштів, достатніх для задоволення державних потреб. Тому головним завданням податкової
політики є встановлення балансу між двома чинниками, якими визначається потреба в податках:
необхідністю фінансового забезпечення виконання державою притаманних їй функцій та
вирішенням соціально-економічних завдань.
Податкова політика є важливим інструментом регулювання не лише економічного, а й
соціального розвитку країни, оскільки безпосередньо впливає на обсяги доходів населення,
фінансові показники діяльності бізнесу, обсяги доходів державного та місцевих бюджетів тощо.
Сьогодні науковці та практики в сфері оподаткування виділяють декілька підходів до
формалізації напрямів впливу податкової політки на рівень макроекономічної стабільності
країни: 1) по-перше, податкова політика є ефективним інструментом забезпечення економічного
зростання в країні, її стабільного функціонування; 2) по-друге, податкова політика розглядається
як інструмент стимулювання соціального прогресу в країні та підвищення матеріального
добробуту населення; 3) по-третє, податкова політика виступає засобом регулювання обсягів
доходів та заощаджень населення, ділової активності в країні [2].
Вплив податкової політика країни на платників податків, на рівень міграції, офіційне
працевлаштування населення, обсяг чистого прибутку підприємств, показники діяльності
окремих галузей економіки забезпечується за рахунок застосування низки інструментів
такого впливу: 1) застосування різних за розміром ставок податків та зборів для різних
платників податку чи об’єктів оподаткування; 2) маніпулювання з розміром та правом на
отримання платниками податку податкових пільг; 3) внесення змін до нормативних актів
шляхом зміни переліку об’єктів оподаткування; 4) застосування пільгових режимів
оподаткування, надання платниками податків права на отримання податкових знижок чи
податкових пільг.
Серед зазначених податкових інструментів більшість вчених виокремлює рівень
податкового навантаження як такий, що здійснює найбільший вплив на поведінку економічних
суб’єктів, обсяг їх витрат та заощаджень, здатність здійснювати капіталовкладення тощо. При
цьому актуальним залишається проблема визначення оптимального рівня податкового
навантаження з метою збалансування потреб держави з інтересами суспільства, оскільки обсяг
податкових надходжень, з одного боку, є вагомим джерелом формування доходів бюджету, а з
іншого – зумовлює зміну в доходах платників податків.
Оцінювання впливу податкової політики держави на рівень її макроекономічної
стабільності доцільно здійснювати в розрізі таких складових:
1) використовуваних податків на споживання, підвищення податкових ставок за
якими впливає на підвищенням цін на товари та послуги, щ, з одного боку, негативно
впливає на купівельну спроможність населення, попит на такі товари, а з другого, в
економічних суб’єктів виникає потреба у застосуванні механізмів компенсації додаткових
податкових витрат, зазвичай за рахунок економія на матеріалах, закупівлі більш дешевої
сировини, зниження розміру заробітної плати працівників, скорочення штатних працівників
тощо.
2) податків на капітал, зростання навантаження за якими призводить до порушення
рівноваги на ринку капіталу унаслідок зміни вартості факторів виробництва. Зокрема,
зростання ставки на податок на доходи фізичних осіб негативно позначається на купівельній
спроможності населення, його матеріальному забезпеченні, якості життя. Підвищення ставок
за податком на прибуток підприємств знижує їх інвестиційні можливості, потенціал до
розширеного відтворення тощо. Підвищення ставок податків на доходи за депозитами
негативно впливає на банківські вклади, тим самим загрожуючи стабільності банківської
системи країни.
3) запровадження податків на майно (умови оподаткування за ними визначають
органи місцевого самоврядування), розмір яких визначає рівень активності на ринку
нерухомості країни. Фахівці вважають, що за умови ефективної системи оподаткування
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податками на майно (надання пільг та преференцій набувачам права власності на майно)
рівень привабливості ринку майна в країні суттєво зростає.
Макроекономічна рівновага та стійке зростання економіки безпосередньо залежать від
стабільності державних фінансів, яка забезпечується виваженою бюджетно-податковою
політикою, і, передусім, збалансованим державним бюджетом, що досягається завдяки
фіскальній ефективності податкового законодавства [1, с. 89] та податкової системи в цілому.
Найбільш повно економічний рівень розвитку податкової системи у докризовий, кризовий і
період рецесії можна оцінити за допомогою критеріїв ефективності податкової політики та
індикаторів податкового навантаження: зіставлення темпів приросту податкових надходжень із
темпами ВВП; визначення частки податкових надходжень у складі ВВП та доходах
держбюджету, податкового навантаження, коефіцієнта еластичності податків та співвідношення
фактичного та оптимального рівня оподаткування тощо. Перелічені показники окреслюють
можливість виконання державою своїх фінансових зобов’язань перед суспільством та
ефективність використання основного регулюючого інструменту економічного зростання –
податків.
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УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ РЕСУРСАМИ ГРОМАД УКРАЇНИ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
Європейські стандарти організації місцевого самоврядування стали орієнтиром та
точкою відліку для проведення комплексу реформ та втілення процесів децентралізації
бюджетного управління у практику функціонування адміністративно-територіальних
формувань в Україні. Модернізація системи місцевих фінансів має проводитись із
використанням кращих напрацювань у практиці організації місцевих фінансів.
Одним за напрямків реформування системи місцевого самоврядування є
регіоналізація. Для усунення негативного впливу глобалізації Рада Європи рекомендує всім
державам-членам визнати важливість регіонів для забезпечення ефективної організації
економічного розвитку країн та сприяння втілення регіональної політики. Тобто, державна
політика має бути націлена на збільшення регіональних повноважень через посилення
фінансової самостійності та з використанням інших інструментів стимулювання
економічного розвитку та посилення партнерських взаємовідносин.
Реформування світової системи організації місцевого самоврядування націлене на
міжтериторіальне співробітництво, тобто право територіального органу влади на міжнародну
співпрацю з іншими відповідними територіальними органами влади. Така транскордонна
співпраця може здійснюватись між органами влади одного рівня.
Ще одним важливим аспектом проведення реформи децентралізації є укрупнення
територіальних одиниць. Для сучасної Європи досі характерною залишається проблема
наявності невеликої кількості територіальних формувань із незначним обсягом повноважень,
які на них покладаються органами державної влади. Зазначене приводить до виникнення
суттєвих диспропорцій у рівні життя населення, тому, наслідком вирішення цієї проблеми
має стати укрупнення територіальних громад та зміцнення їх повноважень.
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Виділяють два основні методи проведення укрупнення: стимулювання добровільного
об’єднання муніципалітетів та адміністративне укрупнення. Окремі держави надають
перевагу одному з цих методів, а інші використовують інтегровані способи або
альтернативні підходи. Наприклад, у Фінляндії не проводяться примусові об’єднання, а
політика укрупнення базується на посиленні фінансування через надання дотацій з
державного бюджету. Досвід Фінляндії став корисним для Чехії [1].
У Латвії поетапно використовували обидва методи (добровільної та примусової
інтеграції), що забезпечило укрупнення громад.
Процес об’єднання громад має бути чітко організованим, містити загальну програму
дій, мету, індикатори ефективності, умови та етапи реалізації та ризики здійснення процесу.
Проте, розвиток місцевого самоуправління відбувається не лише шляхом укрупнення,
але й шляхом забезпечення представництва окремих поселень в об’єднаному муніципалітеті,
реалізації принципів субсидіарності в механізмі управління та наближенням системи
надання публічних послуг до окремого жителя. Тому в багатьох країнах формуються органи
громадського самоврядування без власних повноважень і бюджетів на мікрорівні, всередині
муніципальних утворень (парафії у Великобританії, сільради в німецьких землях, підряди
Болгарії).
Надаючи територіальним утворенням нових повноважень, громадяни можуть
розраховувати на посилення впливу на вирішення питань місцевого значення шляхом участі
в роботі органів місцевого самоврядування, які обрані демократичним шляхом. У цьому
полягає логіка місцевої демократії, яка лежить в основі процесу децентралізації.
Трансфер повноважень з метою реалізації положень децентралізації бюджетного
управління має базуватися на таких принципах:
1. Принцип “блоку повноважень” передбачає наділення територіальних формувань
власними повноваженнями за напрямками діяльності (освіта, охорона здоров’я і т.д.).
2. Крім передачі “блоків повноважень”, держава має наділяти окремі територіальні
формування “загальними повноваженнями” для реалізації покладених на них функцій і
завдань. Тому територіальні утворення відповідають за вирішення проблем місцевого
значення [2].
У зарубіжній практиці використовується низка форм та способів організації
муніципальної взаємодії: добровільна співпраця, міжмуніципальні угоди, перерозподіл
повноважень на регіональному та загальнонаціональному рівнях.
Асоціативні форми міжмуніципальної взаємодії у зарубіжних країнах отримали
найбільший розвиток, причому асоціації формуються не лише з метою захисту політичних
прав та просування інтересів громади, скільки для:
- розвитку управлінських технологій;
- захисту професійних інтересів муніципальних служб;
- об’єднання ресурсів муніципалітетів у формі різноманітних комерційних і
некомерційних господарюючих суб’єктів при асоціаціях з метою надання послуг
муніципалітетам [3].
У різних країнах існують різні форми муніципального співробітництва: У Данії та
Німеччині – спільні адміністрації, які здійснюють контроль за якістю харчових продуктів,
розробляють заходи з метою створення робочих місць для молоді, займаються організацією
громадського транспорту; у Фінляндії – міжмуніципальні ради, які співпрацюють у сфері
охорони здоров’я, професійної освіти, електро- та водопостачання; у Франції, Австрії, Іспанії
– співтовариства, які формуються з метою активізації економічного розвитку
муніципалітетів шляхом реалізації спільних проектів розвитку.
Важливим напрямком бюджетної децентралізації є забезпечення формування
фінансово спроможних територіальних утворень. Донедавна в європейських країнах у сфері
місцевого самоврядування були поширені такі особливості: високий рівень державних
субсидій; значна кількість цільових субсидій; контроль за використанням грошей; проблеми
у взаємовідносинах між різними рівнями місцевого самоврядування. Запровадження
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реформи децентралізації забезпечило: зростання рівня самофінансування; зниження обсягу
цільових субсидій; посилення економічної дисципліни та відповідальності; підвищення рівня
самостійності щодо вибору органами місцевого самоврядування напрямів фінансування тих
чи інших напрямків діяльності.
Розвиток демократії передбачає перерозподіл владних повноважень та фінансових
ресурсів в бік зростання децентралізації. Як підтверджує розвиток європейських країн, чим
більше фінансових ресурсів перебуває у розпорядженні органів місцевого самоврядування,
тим нижчими є ризики зміни політичного устрою в країні та встановлення тоталітарного
режиму правління.
Процеси бюджетної децентралізації в Україні передбачають здійснення системи
комплексних заходів щодо приведення національного законодавства у відповідність із
європейськими правовими стандартами місцевого самоврядування, врахування принципів
організації, правової та фінансової автономії органів місцевого самоврядування.
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КРИПТОВАЛЮТИ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
Розвиток світових торгових систем, глобалізація та зростаюча увага до науководослідних та дослідно-конструкторських робіт закономірно призвели до появи нового
інструменту, що дозволяє спростити процес проведення платежів за товари та послуги, а
також знизити валютні ризики великих корпорацій. Таким інструментом стали
криптовалюти – децентралізовані цифрові валюти, що конвертуються, засновані на
математичних принципах, які захищені за допомогою криптографічних методів.
Сучасні реалії життя в Україні унеможливлюють проведення необхідних фінансових
операцій. І криптовалюта може розглядатися як один з інструментів вирішення даної
проблеми в нашій країні.
Створення криптовалют дало змогу забезпечити зручним платіжним засобом, який є
привабливим з інвестиційної точки зору; створити можливості засекречування платежів та
обходу певних обмежень за рахунок усунення посередників та передачу перевірки
зздійснених транзакцій до системи розподілених реєстрів.
Проведене дослідження визначення категорії “криптовалюта” показало, що переважно
цим питанням займаються зарубіжні автори. Разом з цим, в Україні ця тема теж викликає
певний інтерес фахівців.
Слід відзначити, що в теоріїї і практиці немає одностайного визначення криптовалют.
Одні науковці визначають криптовалюти як “...цифрові валюти, емісія та облік яких
ґрунтуються на криптографічних методах” [1]; інші – як “...електронні платіжні засоби, облік
операцій з якими відбувається децентралізовано на основі заздалегідь встановлених правил”
[2]; треті - як нову форму електронних грошей [3].
Разом з цим, достовірним є той факт, що криптовалюта – це новий вид активів,
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відмінний від фінансових активів або грошей.
Відзначимо, що ціна криптовалют дуже мінлива, залежить від затребуваності
користувачами і носить спекулятивний характер.
Регулювання ринку криптоактивів в Україні, відповідно до Закону України (ЗУ) Про
віртуальні активі від 17.02.2022 № 2074-IX, здійснюватиметься Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку та НБУ.
Аналізуючи історію виникнення криптовалюти, слід відзначити, що починаючи з
появи першої у світі криптовалюти Bitcoin у 2009 році, ринок бурхливо розвивався. Зараз він
включає багато різних інструментів, які засновані, також, і на застосуванні технології
розподілених реєстрів.
У практиці, для позначення таких інструментів, найчастіше використовують термін –
криптоактив. Тобто актив, який або існує у цифровому вигляді, або створений із
застосуванням технології розподілених реєстрів та є цифровим представленням іншого
активу.
Дослідження показало, що різним криптоактивам властиві різні функції. Так, одні
застосовуються для платежів. У той час, як інші – ні. А деякі - схожі з цінними паперами.
Емітентом цифрової валюти центрального банку є держава від імені центрального банку.
Узагальнення вивченого матеріалу дозволило сгрупувати криптоактиви у наступні
групи:
1) електронні гроші – цифрова альтернатива готівкою. Згідно п.1.14 ЗУ Про платіжні
послуги № 1591-IX (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022):
“електронні гроші ‒ одиниці вартості, що зберігаються в електронному вигляді, випущені
емітентом електронних грошей для виконання платіжних операцій (у тому числі з
використанням наперед оплачених платіжних карток багатоцільового використання), які
приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж їх емітент, та є грошовим зобов’язанням
такого емітента електронних грошей” [4];
2) незабезпечені криптовалюти – криптоактиви, які характеризуються відсутністю
забезпечення, не можуть бути погашені у емітента і призначені для використання як засіб
платежу. До них відносться біткойн та альткойни;
3) стейблкойни - криптоактиви, які відрізняються від попередніх тим, що забезпечені
іншими активами та/або при їх випуску використовується спеціальна система, що обмежує
мінливість їх курсу. Вони можуть застосовуватися як з метою платежів так і бути аналогом
фонду грошового ринку. Їх недоліком є відсутність правових основ забезпечення.
4) Токенізовані активи – криптоактиви, що застосовуються з метою закріплення за їх
власником певних прав. Існують такі їх види:
– аналоги боргових цінних паперів,
– аналоги акцій,
– підтвердження права на отримання певного товару або послуги.
У відповідності до ЗУ Про віртуальні активи 17.02.2022 № 2074-IX “віртуальний
актив - нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, що має вартість та виражене
сукупністю даних в електронній формі” [5].
Аналізувати поняття віртуального активу, запропоноване цим Законом, дозволив
виділити такі його ознаки:
– нематеріальне благо;
– є об’єктом цивільних прав;
– має вартість;
– виражається в електронній формі, у вигляді сукупності даних;
– існування забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів.
Інакше кажучи, функціонування віртуального активу забезпечується відповідним
програмним комплексом.
Відмітимо, що ЗУ Про віртуальні активи забороняє не тільки використання
віртуальних активів в якості засобу платежу на території України, але й їх використання в
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якості предмету обміну на товари та послуги) [5]. Обіг на території України віртуальних
активів, крім забезпечених валютними цінностями, здійснюється в порядку, встановленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Віртуальні активы, визначені ЗУ Про віртуальні активи, відповідають токенізованим
активам.
ЗУ Про віртуальні активи визначає низку обов’язкових умов щодо криптоактивів. А
саме: “право власності на віртуальний актив набувається за фактом створення віртуального
активу, вчинення та виконання правочину щодо віртуального активу, на підставі норм закону
або рішення суду і засвідчується володінням ключа такого віртуального активу. Зміст права
власності на віртуальний актив включає право володіти віртуальним активом, право
користуватися віртуальним активом та право розпоряджатися віртуальним активом на свій
розсуд, якщо це не суперечить закону, зокрема шляхом передачі права власності на
віртуальний актив [5].
Сильний поштовх розвитку ринку криптовалют дали як грошово-кредитна політика
провідних центральних банків та активний пошук прибутковості інвесторами, так і потреби
громадян та бізнесу в миттєвих платежах.
Разом з тим, не можна не пам’ятати і про ризики, пов’язані з поширенням
криптовалюти. Основними з них є:
– неможливість обробки блокчейн-платформами одночасно великої кількості
транзакцій;
– відсутність правового регулювання питань протидії відмиванню доходів та
фінансування тероризму.
Тому, вважаємо за доцільне вивчення можливих ризиків та розробку на його основі
пропозицій щодо їх мінімізації.
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ЕЛЕКТРОННЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
У сфері оподаткування послуги та сервіси, які були лише в проєктах, сьогодні вже
стали реальністю для України, а саме, здійснюються заходи для задоволення потреб платників
щодо зручності, простоти та комфортності всіх процедур з оподаткування. Електронне
оподаткування допомагає нівелювати людський фактор у механізмах адміністрування
податків, що особливо стало актуальним у час воєнного стану в Україні.
На цьому шляху до цифровізації Державної податкової служби України надійними
партнерами стали: Міністерство фінансів України та Міністерство цифрової трансформації
(Мінцифри).
Завдяки ефективній співпраці ДПС та Мінцифри платники вже мають змогу
користуватися на Порталі “Дія” такими цифровими послугами як: цифровий податковий
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номер, є-Малятко, ID-14, шеринг документів, довідка про доходи. Також на Порталі “Дія”
стали доступними сервіси податкової служби для фізичних осіб – платників податків.
Платники в розділі “Мої податки” на Порталі “Дія” можуть отримати інформацію про свої
податкові дані, стан розрахунків з бюджетом, дані про банківські рахунки, а також мають
можливість сплати податків та подання декларацій для ФОП єдиноплатників-спрощенців.
У рамках цього проєкту запроваджено сервіс “Дія.Бізнес” [1] з метою підтримки
розвитку малого та середнього підприємництва, користувачі якого мають доступ до:
- каталогу бізнес-ідей;
- переліку усіх необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу; онлайнсервісів та програм підтримки для підприємців;
- довідника підприємця (матеріалів профільних державних органів і провідних
компаній України);
- зміни виду економічної діяльності; кейсів конкретних проблем, питань і запитів
тощо.
Важливим та сучасним проєктом із початку 2022 року, в реалізації якого ДПС бере
активну участь, стало запровадження “Дія.City”, про запуск якого було оголошено під час
третього Diia Summit у Києві. Diia Summit продемонстрував, що цифровізація є ефективним
інструментом якісних змін у нашій державі.
“Дія.City” – це унікальний правовий та податковий простір для IT-компаній. Він
поширюється на всю територію України та створює для технологічного бізнесу особливі
умови, що враховують специфіку внутрішнього ринку та конкуренцію з іншими країнами.
Складові “Дія.City”: сприятлива податкова система – податок на прибуток 18% або
податок на виведений капітал 9%, ЄСВ на рівні 22% з мінімальної зарплати, ПДФО 5% та
військовий збір 1,5%; гнучкі форми співпраці з IT-спеціалістами – гіг-контракти, що
поєднують переваги фрилансу та соціальні гарантії; гарантії захисту інтелектуальної
власності; елементи англійського права, що спрощують доступ до інвестицій; гарантії
захисту особи та власності від неправомірного втручання силовиків [2].
Податкові органи України, вивчаючи можливості використання інформаційнокомунікаційних технологій (далі – ІКТ) та застосовуючи їх на практиці, впровадили у
використання інтегровану інформаційну автоматизовану систему “Податковий блок”. Дана
система замінила ряд автономних інформаційних систем у сфері оподаткування, об’єднавши
використання алгоритмів в одну централізовану систему та надавши можливість
функціонування підблоків з реєстрації платників податків, обробки податкової звітності та
платежів, обліку платежів та податкового аудиту.
Постійний розвиток та вдосконалення послуг, які надають державні податкові органи,
підвищують іміджевий рейтинг державних установ. Зокрема електронне оподаткування
дозволяє [3, с. 93]: автоматизувати внутрішні податкові функції; побудувати електронну
інформаційну взаємодію між платниками податків та державними податковими органами у
сфері оподаткування; сформувати ефективну онлайн-комунікацію та забезпечити швидкий і
безпечний обмін даними між державними органами у сфері оподаткування; забезпечити
ефективне міжнародне співробітництво у електронному форматі.
У зв’язку з воєнним станом в Україні, на законодавчому рівні внесено зміни до роботи
податкових органів у цей період часу, так 17 березня 2022 року набрав чинності Закон
України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів
України щодо дії норм на період дії воєнного стану” № 2120–IX від 15 березня 2022 року [4],
згідно якого вносяться суттєві зміни до правил оподаткування в Україні, зокрема чимало
пільг та преференцій для бізнесу та ФОП – єдиноплатників.
Впродовж періоду дії воєнного стану надання електронних сервісів та приймання
електронних документів від платників податків здійснюється лише в робочі дні з 8 до 18 год.
(до цього часу портал працював в режимі 24/7). Крім того, контролюючі органи будуть
звільнені від відповідальності за шкоду, завдану платникам податків їхньою бездіяльністю,
зумовленою дією правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
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Електронне оподаткування в Україні безпосередньо залежить від мережевої
готовності, про що свідчить Індекс готовності до мережі (NRI), один із провідних індексів
щодо застосування та впливу інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в економіці
країн світу. Відповідно за даними 2021 р. даний Індекс відображає мережеву готовність 130
економік світу, їх інноваційний і технологічний потенціал, а також можливості розвитку у
сфері високих технологій та цифрової економіки. Рейтинг України займає 53 позицію серед
130 країн, показник рейтингу підвищився у порівнянні з 2020 роком на 9 пунктів, складові
NRI представлені на рис. 1.

Доступ до технологій та інтернет-інфраструктури - 50 місце

Використання технологій громадянами, бізнесом - 54 місце
та державою

Регулювання та управління сферою технологій - 59 місце

Вплив технологій на економіку та якість життя - 60 місце
Рис. 1. Позиція України за рейтингом Індексу мережевої готовності до цифровізації
економіки у 2021 році (складено автором за даними [8])
Виклики та загрози сучасності призвели до розуміння того, що цифровізація
податкових адміністрацій може суттєво допомогти у подоланні кризових явищ внаслідок
війни. Протягом останніх років пандемічної кризи, податкові служби перевели багато своїх
процесів в он-лайн режим. Тому електронне оподаткування допоможе подолати триваючу
кризу після завершення воєнного стану, змінити існуючі стратегії процесів адміністрування
податків, щоб підвищити стійкість до майбутніх потрясінь з особливим акцентом на послуги
платників податків, управління ризиками комплаєнс, віддалену роботу, ІТ-системи та
надання підтримки для уряду держави.
Список використаних джерел
1. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: www.tax.gov.ua.
2. ДПС: Цифровізація у сфері оподаткування є важливою складовою розвитку цифрової економіки.
URL: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/568593.html.
3. Мединська Т. В., Ногінова Н. М. Цифровізація органів податкового адміністрування в контексті
сучасних викликів і загроз. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія
“Економіка”. Острог : Вид-во НаУОА. 2022. № 24(52). С. 90–96.
4. Закон України. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів
України щодо дії норм на період дії воєнного стану, № 2120–IX від 15 березня 2022 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-20.

183

Мицак О. В.
к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
ПРОБЛЕМИ СПОЖИВЧОГО РИНКУ
Вивчення стану і розвитку споживчого ринку національної економіки завжди є
актуальним питанням наукових досліджень, оскільки він об’єднує мотиви споживачів
(громадян) і суб’єктів господарювання (підприємств) кінцевої ланки реалізації продукції.
Саме споживчий ринок характеризує і забезпечує рівень добробуту і споживання населення.
Він виступає процесом посиленої зворотної дії споживчого виробництва на сукупність всіх
галузей економіки, а також на соціально-економічне становище в суспільстві. Діяльність, яка
є не результативною, тобто не призводить до реалізації кінцевого продукту, створює
макроекономічні невідповідності та спотворює обсяг і структуру соціально-економічної
оцінки ринку, зменшує його конкурентоспроможність і негативно впливає на рівень
добробуту населення. Вищі темпи зростання споживчого ринку є вимогою для створення
умов швидких темпів економічного зростання національних економік.
Новітні виклики щодо стану та шляхів забезпечення стабілізації споживчого ринку,
пов’язані з українсько-російською війною, вимагають актуалізації дослідження теоретичних
та методологічних ідей удосконалення функціонування споживчого ринку в країні на час та
після воєнних подій.
В умовах криз, пов’язаних з воєнними подіями, світовою пандемії, іншими
глобальними негативними подіями, споживчі ринки переживають значні виклики. Падіння
обсягів споживання через зменшення доходів населення та зміну умов життєдіяльності
впливає на стан та канали споживчого ринку. На територіях України, де проходять бойові
зіткнення ринок практично перестав існувати, лише задовольняє за можливості мінімальні
потреби населення в продуктах харчування і ліках. На інших територіях його обсяг перебуває
на мінімальному рівні за обсягом та напрямами. Поряд з цим, при суттєвому скороченні
споживання, трудомісткість господарської діяльності і її витратність суттєво зросла через
макроекономічну нестабільність та ускладнення виробничих, логістичних процесів тощо.
Кардинально змінились причини і умови переміщення населення, що теж суттєво вплинуло
на споживчий ринок. В цілому громадяни країни в результаті воєнного нападу на Україну,
навіть на територіях, де не відбуваються активні військові операції, суттєво менше працюють
через скорочення економічної активності у всіх сферах національної економіки, від сфери
послуг, роздрібної торгівлі до функціонування виробничих підприємств. Ритм і умови життя
громадян принципово не відповідають довоєнним, що відобразилось на обсягах, умовах і
способах споживання.
У воєнний період громадяни країни витрачають наявні ресурси в основному на їжу,
забезпечення безпеки собі і рідним. При цьому переважна більшість громадян має
накопичення на незначний період без отримання нових доходів, що вимагає перегляд
державної економічної політики і системи соціального захисту населення.
Після погіршення соціально-економічної ситуації в країні споживчий ринок зіткнувся
з великими труднощами. Суттєве зростання цін на товари споживання, у тому числі на
соціально значущі продукти харчування, високий рівень інфляції (станом на квітень за 2022
р. індекс зростання цін на продукти харчування 116,6 %), фарс-мажорні ризики здійснення
господарської діяльності вимагають нових підходів і вимог, щодо впливу на умови і правила
функціонування споживчого ринку.
Ряд заходів для зменшення негативних наслідків на рівень споживання громадян
урядом вже реалізовані, а саме: принципово змінена системи ціноутворення на ринку
пального за рахунок суттєвого зниження рівня непрямих податків та обмеження рівня
націнки; зменшено до 2% рівня оподаткування платників податку на доходи за спрощеною
системою оподаткування на час воєнного стану для підприємств з оборотом до 10 млрд.грн;
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запроваджено ряд нових урядових програм для вимушених переселенців і біженців з метою
забезпечення мінімальних потреб їх життя. Вже сьогодні, хоча війна триває в активній фазі,
ведеться суттєва робота по визначенню пріоритетів в післявоєнний період відбудови
держави, основні напрями відновлення національної економіки і джерел його фінансування,
модернізація існуючої її моделі і пріоритети державної економічної політики.
Відбудова потребує фахівців, коштів, часу, сил у майбутньому, але вона має і
нагальний складник ‒ уже тепер досягнення мінімально необхідного рівня споживання
населення, забезпечення тимчасовим житлом людей з найбільш постраждалих регіонів, їх
матеріальна підтримка та створення нових робочих місць. В квітні створена Національна
рада з відновлення України від наслідків війни, яка напрацьовує параметри і способи
трансформації кожного сектору економіки, які безпосередньо торкнуться і споживчого ринку.
Сьогодні країна має історичний шанс щодо зміни попередньої парадигми і завдань свого
розвитку в політичній і економічній площинах, і ми зобов’язані використати новітні умови
для побудови країни з пріоритетом розвитку для забезпечення достойного життя громадян у
сильній, економічно потужній і безпечній демократичній державі.
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ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Однією із актуальних проблем розвитку економіки в умовах сьогодення є забезпечення
життєздатності підприємств різних галузей та належного рівня безпеки їх функціонування.
Екзистенційні загрози, ризики та небезпеки негативно впливають на раціональне використання
ресурсів, ефективність виробництва, фінансову стійкість підприємств, їх платоспроможність,
безпечний розвиток й посилюють ймовірність настання кризових явищ. Практичний досвід
засвідчує, що значна кількість підприємств щорічно припиняє свою діяльність через
неможливість протистояти впливу екзогенних факторів, розробити стратегію розвитку, оцінити
можливі ризики та нівелювати їх. Саме тому впровадження антикризового інструментарію
повинно стати невід’ємною складовою управлінської стратегії підприємства та безпеки його
функціонування. Антикризове управління, реалізовуючи свою основну мету – нейтралізацію
кризових явищ, прогнозування та попередження неплатоспроможності підприємства,
стабілізацію його фінансово-господарської діяльності під впливом несприятливих чинників
зовнішнього та внутрішнього середовища, сприяє не лише виведенню підприємства із
кризового стану, але й запобігає його появі, сприяє збільшенню обсягу власних фінансових
ресурсів та підвищенню фінансової стійкості.
Концептуальна основа реалізації антикризового інструментарію ґрунтується на таких
основоположних моментах:
‒ поява кризових явищ може мати прогнозований характер, бути очікуваною та
аргументуватися причинами їх виникнення;
‒ кризові прояви у певній мірі можливо пришвидшувати, випереджувати та відсувати;
‒ до криз можливо та потрібно готуватися;
‒ кризи можливо пом’якшувати, вони у певній мірі є керованими, управління
процесами виходу з кризи може вплинути на прискорення даних процесів та зменшити
наслідки їх негативного впливу;
‒ управління в умовах кризи вимагає специфічних прийомів, підходів,
інструментарію, знань та навиків.
Для досягнення позитивного результату у розв’язанні існуючих на підприємстві
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проблем, системою антикризового управління застосовується відповідний функціональний
інструментарій. При цьому необхідно враховувати, що однією з економічних категорій, яка
основоположною в розумінні поняття безпеки є невизначеність, яка за своєю сутністю є
об’єктивною властивістю зовнішнього середовища, обумовленою існуванням трьох
невід’ємних його властивостей, таких як випадковість (ймовірнісна варіативність можливих
станів зовнішнього середовища та дій суб’єктів, які у ньому перебувають), конкурентність
(дії суб’єктів зовнішнього середовища, які обумовлюються власними мотиваційними
спрямуваннями, переважно мають різнонаправлений характер і викликають конфліктність та
боротьбу за досягнення власних цілей) й нерівномірність розподілу інформаційного ресурсу
між суб’єктами середовища.
Враховуючи інтегрованість антикризового управління у систему безпеки
підприємства, його методичний інструментарій доцільно розглядати за критерієм
результативності в розрізі двох груп:
‒ тактичні методи: санація, даунсайзинг та банкрутство, застосування яких
спрямовано на швидке покращення економічного стану підприємства, тобто подолання
наслідків кризових явищ, проте у більшості випадків цих методів недостатньо для усунення
основного джерела кризи – неефективної системи управління, що вимагає використання
стратегічних методів;
‒ стратегічні методи: ліквідація, створення нових підприємств, регуляризація,
модернізація, бенчмаркінг, злиття, диверсифікація, реструктуризація та реінжиніринг,
застосування яких змінює сутність бізнесу підприємства, його якісні характеристики.
Результати застосування стратегічних методів підприємство відчуває, як правило, не одразу,
проте вони змінюють сутність бізнесу, його якісні характеристики, такі, як конкурентоспроможність, інвестиційна привабливість, інноваційність тощо.
Одним із найсучасніших інструментів управління, який здатний забезпечити базу для
визначення місії, цілей підприємства та розробки стратегій виступає бенчмаркінг. Його
використання дозволить встановлювати цілі, які відповідатимуть напрямам розвитку
найбільш успішних конкурентів, стимулюватимуть керівництво на досягнення вищих
результатів ефективності маркетингової діяльності, покращувати корпоративну культуру
підприємства, роблячи її орієнтованою на конкурентне оточення.
В антикризовому управлінні підприємством відіграють важливу роль відіграють
інноваційні бізнес-стратегії. Інноваційна бізнес-стратегія як складова частина загальної
стратегії організації є цілеспрямованою діяльністю з визначення пріоритетів перспективного
розвитку організації та їх досягнення, в результаті якої забезпечується нова якість
виробництва та управління. Вона реалізується у вигляді прогресивних нестандартних
обґрунтованих управлінських рішеннях, прийнятих з урахуванням специфіки роботи
організації.
До інноваційних бізнес-стратегій належать:
‒ захисна стратегія – заходи, що дозволяють “захищатися” від конкурентів. Її метою
можна вважати попадання на вже існуючий ринок із схожою чи новітньою продукцією;
‒ стратегія інноваційної імітації – імітація нововведень конкурентів, копіювання їхньої
продукції. Це ефективна стратегія, застосовуючи яку необхідно мати виробничу та ресурсну
базу, що дозволить забезпечити масовий випуск продуктів, та їх реалізацію на ринках;
‒ стратегія вичікування ‒ зниження рівня ризику за умов високої невизначеності
навколишнього середовища та споживчого попиту нововведення;
‒ стратегія безпосереднього реагування на потреби та запити споживачів. Її реалізують
невеликі за розмірами організації, що виконують індивідуальні замовлення великих
компаній;
‒ активні НДДКР ‒ виробники, що реалізують цю стратегію, отримують найсильнішу
конкурентну перевагу, яка, власне, і виражається в оригінальних, єдиних у своєму роді
науково-технічних розробках або принципах та методах;
‒ стратегія, орієнтована на маркетинг – стратегія, яка допомагає виявляти фінансові
186

джерела, які пов’язані з виходом нововведення на ринок;
‒ стратегія злиття і придбання передбачає менший ризик, проте іншими видами активної
стратегії, спирається вже налагоджені виробничі процеси і орієнтується на вже освоєні ринки.
Ключовою відмінністю безпекового підходу від антикризового є комплексність та
широта представлення, що охоплює всі можливі стани та стадії розвитку організаційного
утворення. Даний факт пояснюється тим, що в основу антикризового підходу покладено
поняття “кризи” як певного тимчасового явища, на подолання якого концентруються
управлінські зусилля, в той же час як основою безпекового підходу є поняття “безпеки” як
перманентного стану захищеності організації в процесі здійснення дій по досягненню
наявних цілей оперативного або стратегічного масштабу [1]. Водночас, неможливо відкидати
очевидний змістовий зв’язок даних понять, адже можливість встановлення безпечного стану
у значній мірі залежить від своєчасної ефективної протидії кризі. Отже, інструментарій
антикризового управління є важливою складовою управлінської підсистеми, функціональна
спрямованість діяльності якої залежить від конкретного безпекового стану підприємства.
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ГОТІВКОВИЙ ОБІГ В КРАЇНІ У ВОЄННИЙ ЧАС
Готівковий обіг є невід’ємною складовою національної економіки держави.
Незважаючи на постійне зростання долі безготівкових розрахунків порівняно з готівковими в
Україні ‒ грошова маса, що знаходиться поза банками (агрегат М0) постійно зростає.
Відповідно, зростає навантаження на комерційні банки та Національний банк України за
операціями з їх інкасації, перевезення, зберігання та обробки.
На сьогоднішній день в розвинених державах готівкові кошти поступаються
безготівковим. У США, до прикладу, їх частка становить 76% від ВВП, у Швейцарії – 83%.
Україна поки зупинилася на позначці 55% [1].
Свій відбиток на збільшення готівкової маси поза банками спричинила війна, розпочата
Росією в лютому поточного року. Однією із причин є нестабільна робота підрозділів грошового
обігу Департаменту грошового обігу Національного банку України та уповноважених банків,
яким Національним банком делеговано операції із збереження запасів готівки Національного
банку України, (далі – уповноважені банки) в Харкові, Дніпропетровську, Одесі, а також
уповноважених банків у Сумах, Миколаєві, Херсоні через складнощі, а в деяких випадках навіть
відсутність можливості здійснення інкасації готівки клієнтів банків, перевезення між власними
підрозділами та підрозділами інших банків, між комерційними та уповноваженими банками чи
підрозділами грошового обігу Департаменту грошового обігу Національного банку України.
Іншою причиною збільшення готівки поза банками пов’язано із значним відтоком
готівки в лютому-березні поточного року з поточних і депозитних рахунків фізичних осіб
банків, через ухилення торгівельних організацій від проведення розрахунків із застосуванням
платіжних карток. Для стабілізації ситуації у той період Національним банком України було
рекомендовано власникам торговельної мережі здійснювати розрахунки із застосуванням
платіжних карток та надати можливість зняття готівки в торговельних мережах та магазинах
для забезпечення потреб населення.
Крім цього Національним банком була акцентована увага банків здійснювати
інкасацію суб’єктів господарювання сфери роздрібної торгівлі із дотриманням таких умов:
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1) забезпечення супроводу бригад інкасації охороною силових структур з
використанням вогнепальної зброї, у тому числі силами територіальної оборони;
2) за умови безвідмовного прийняття цим суб’єктом господарювання в оплату
електронних платіжних засобів в усіх торговельних точках [2].
Із підписанням постанови від 24.02.2022 року № 18 “Про роботу банківської системи в
період запровадження воєнного стану” (далі – постанова Національного банку України № 18)
Національний банк України оперативно вніс зміни в роботу банківської системи в воєнний
період. Передбачаючи складнощі із перевезеннями та інкасацією готівки між учасниками
готівкових операцій Національний банк України дозволив комерційним банкам перевищувати
визначені відповідними нормативними документами максимальні обсяги готівки та/або інших
цінностей, що зберігаються в сховищах та сейфах, що використовуються як сховище.
Актуальним на початку воєнних дій став альтернативний спосіб зняття готівки,
запроваджений Національним банком України ще декілька років назад: у разі гострої
потреби в готівці її можна отримати в касах підприємств торгівлі. Для цього особа, бажаюча
зняти з банківської карти готівку, під час розрахунків платіжною карткою в закладі торгівлі
за товар мала зазначити про потребу зняття з картки необхідної суми готівки. Сума, яку
можна зняти в магазині, знаходиться у межах від 500 гривень до 6 000 гривень. Банки та
платіжні системи активно підтримали цю процедуру. За даними Національного банку
активно працюють в цьому напрямку супермаркети та магазини АТБ-Маркет, Сільпо, Фора,
FOZZY, VARUS, EVA, мережі АЗС ОККО, Укрнафта, БРСМ-Нафта, WOG, Аптеки Біла
ромашка, Доброго Дня, АНЦ, Копійка, 911, Мед Сервіс [3].
Кількість pos-терміналів, що підтримують цей функціонал, становить не менше
35 тисяч штук. Можливість зняття готівки в торговельних точках для своїх клієнтів
налаштували 25 українських банків–емітентів платіжних карток. Водночас свої posтермінали для таких операцій налаштували шість банків-еквайрів, а саме: АТ “Райффайзен
Банк”, АТ КБ “ПриватБанк”, АТ “Ощадбанк”, АБ “Південний”, АТ “АЛЬФА-БАНК” та
ПАТ “БАНК ВОСТОК”.
За розрахунками Національного банку України обсяги видачі готівки із кас
торговельних підприємств за березень цього року становили близько 3,8 млрд грн. Загалом
за цей місяць здійснено близько 2,7 млн таких операцій із платіжними картками. Середній
чек однієї операції становив біля 1 400 грн. Тобто, в березні в середньому щодня відбувалося
приблизно 88 тисяч операцій на суму понад 124 млн грн.
Після “готівкового голоду” з початку березня попит на готівку впав і як результат на
кінець березня обсяги та кількість таких операцій поступово знижувалися. Так, упродовж
останнього тижня в середньому щодня відбувалося понад 61 тисяч таких операцій на суму
майже 90 млн грн. [4].
Потрібно відмітити, що під час воєнних дій на ряду с послабленням умов зберігання
готівки у сховищах комерційних банків, послабився, а в більшості зовсім відсутній, контроль за
якістю готівки, що випускається в обіг банками. Хоча в цілому, з часу трансформації
Національного банку України та введенням частково делегованої моделі готівкового обігу в
країні, Національний банк посилив контроль за якістю готівки в обігу, застосовуючи штрафи в
разі повторного допущення одним і тим самим відокремленим підрозділом уповноваженого
банку суттєвого порушення вимог щодо якості сортування придатних до обігу банкнот гривні,
що зберігаються в запасах готівки на зберіганні та відсортовані автоматизованим способом на
власному обладнанні для автоматизованого оброблення банкнот [5]. Причиною послаблення
контролю ‒ неможливість його проведення через ускладнення роботи банківських установ в
умовах загрози військового нападу майже на усій території країни.
Ще одна проблема готівкового обігу з використанням національної валюти виникла
внаслідок тимчасової еміграції громадян України за кордон з районів активних воєнних дій.
Громадяни, що виїхали за кордон з готівковою гривнею, на перших порах зіткнулися з
неможливістю обміну її на валюту або вимушені були здійснювати такий обмін майже за
безцінь для проведення розрахунків у країні перебування. Пізніше, 18.03.2022 року
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Національний банк України та Національний банк Польщі уклали угоду, що дає можливість
українцям, які перебувають у Польщі, здійснювати обмін української гривні на польські злоті. За
цим механізмом повнолітні громадяни України можуть обміняти загалом до 10 тис. гривень
готівкою на одну особу за курсом обміну максимально наближеним до офіційного. Це значно
спростило умови використання вивезеної національної валюти вимушеним переселенцям.
Національний банк Польщі купуватиме у комерційних банків Польщі готівкову
гривню, отриману в результаті продажу громадянами України валюти, для подальшого
обміну з Національним банком України за тим самим курсом. Сума таких операцій,
анонсована Національними банками України і Польщі, може досягати 10 млрд. гривень [6].
Щодо валютних операцій з готівкою під час воєнних дій Національний банк вніс ряд
обмежень: на території України комерційні банки можуть продавати через каси іноземну
валюту лише в обсягах купленої у населення валюти за курсом, що не відхиляється від
офіційного більш ніж на 10% (офіційний курс гривні до долара зафіксовано на рівні
офіційного курсу на початок війни - 29,25 грн./дол. США). При розрахунках за товари з
використанням гривневої картки за кордоном, комерційні банки списували кошти з
гривневих рахунків клієнтів, які не перевищували більш ніж на 10% офіційний курс. За
таким же курсом списувалась готівка за операціями із зняття готівки в банкоматах за
кордоном. При цьому дозволялось в день знімати в банкоматах валюту в еквіваленті
100 тис. грн. Безготівкові обмінні операції виконувались за курсом, де нижня межа –
офіційний курс, а верхня ‒ офіційний курс + 1%. Для небанківських фінансових установ
(обмінним пунктам іноземної валюти) такі обмеження не діяли.
З 21 травня поточного року Національний банк дозволив банкам не обмежувати свої
курси з продажу готівкової валюти. Також це стосується списання коштів з гривневих
рахунків при розрахунках гривневими картками і знятті з карток готівки за кордоном. При
цьому банк обмежив операції зняття готівки за кордоном до 50 тис. грн. в еквіваленті [7].
Внесені зміни до постанови Національного банку України № 18 на думку спеціалістів
центрального банку поліпшать умови роботи легальних суб’єктів ринку. Це сприятиме
посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу
нелегальних операцій. Усе це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню
амплітуди курсових коливань у його готівковому сегмент. Також це мінімізує “картковий
туризм”, що зріс з прийняттям вище названої постанови – зняття готівки з банкоматів за
кордоном з гривневих карток, повернення знятої валюти в Україну і потрапляння її на
нелегальний готівковий ринок.
Після завершення війни готівковий обіг чекає цілий ряд змін, що явно продукуються
обігом в нестандартних умовах, зокрема щодо: зберігання готівки, її обробки, контролю за якістю,
перевезення, інкасації, використання pos-терміналів, валютно-обмінні операції, взаємодія із
зарубіжними партнерами тощо. Ймовірніше за все, будуть внесені кардинальні зміни у Концепцію
Національного банку щодо впровадження делегованої моделі грошового обігу в Україні.
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ЗОВНІШНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СИСТЕМІ
ЧИННИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Зовнішня заборгованість держави як невід’ємна складова світової економіки і
важливий аспект сучасної фінансової системи є об’єктивно зумовленим феноменом
державних фінансів в умовах ринкових та демократичних трансформацій.
Як відомо, валовий зовнішній борг країни включає всі види заборгованості резидентів
України перед нерезидентами, які класифікуються:
‒ за чотирма основними секторами економіки – сектор загального державного
управління, органи грошово-кредитного регулювання, банки, інші сектори;
‒ у розрізі початкових термінів погашення – коротко- та довгострокові;
‒ у розрізі фінансових інструментів – боргові цінні папери, торгові кредити та
аванси, кредити, валюта і депозити, інші боргові зобов’язання та зобов’язання за кредитами
підприємств прямого інвестування (міжфірмовий борг).
Проведемо аналіз динаміки зовнішнього боргу України у 2012-2021 рр. (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка валового зовнішнього боргу України у 2012-2021 рр.
станом на 31 грудня, млн дол. США. (складено за [1])
Як бачимо, на кінець 2012 року сума валового зовнішнього боргу України становила
майже 135 млрд дол. США. За період 2012-2021 рр. сума валового зовнішнього боргу
зменшилася до 129,7 млрд дол. США або на 4,9 млрд дол. США (3,7 %). Найвищі темпи
зростання зовнішнього боргу спостерігаємо у 2013 році; після цього періоду темпи росту
боргу уповільнилися, протягом деякого періоду його сума зменшувалася: з 2013 р. до 2016 р.
– на 20,8 %, останні роки 2018-2021 рр. він збільшився на 15 млрд дол. США, що становить
13,1 %.
Валовий зовнішній борг України за станом на 31 грудня 2021 року становив 129,711
млрд дол. США. Зростання номінального обсягу валового зовнішнього боргу протягом 2021
року було зумовлено значними зовнішніми залученнями реального сектору економіки.
Відносно ВВП борг зменшився до 64,6 % на кінець 2021 року. Зовнішній борг
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державного сектору зріс і склав 57,1 млрд дол. США (28,4 % від ВВП). Основними
чинниками стали чисті залучення:
‒ за кредитами та позиками від міжнародних партнерів (1,6 млрд дол. США);
‒ за кредитами МВФ (0,6 млрд дол. США).
З іншого боку, чисті виплати нерезидентам за ОВДП становили 0,2 млрд дол. США, а
за рахунок курсових змін обсяг зовнішніх зобов’язань державного сектору зменшився на 0,5
млрд дол. США.
Зовнішні зобов’язання приватного сектору зросли і на 31 грудня 2021 року склали
72,6 млрд дол. США (36,2 % від ВВП). Обсяг зовнішніх зобов’язань сектору інших
депозитних корпорацій становив 3,4 млрд дол. США (1,7 % від ВВП). Зовнішній борг інших
секторів економіки збільшився і на кінець 2021 року становив 47,1 млрд дол. США (23,5 %
від ВВП) у результаті таких різноспрямованих чинників: чистих залучень від розміщення
єврооблігацій підприємств (0,8 млрд дол. США); збільшення зобов’язань за кредитами
реального сектору (0,6 млрд дол. США); зменшення зобов’язань за торговими кредитами (0,2
млрд дол. США).
Міжфірмовий борг підприємств, що перебувають у відносинах прямого інвестування,
збільшився і становив 22,1 млрд дол. США (11 % від ВВП) на кінець 2021 року.
У цілому заборгованість інших секторів економіки (разом із міжфірмовим боргом)
зросла і на кінець 2021 року становила 69,2 млрд дол. США (34,5 % від ВВП).
Традиційно вважається, що причина високого рівня накопичення зовнішнього боргу
України (левова частка якого – державний і гарантований державою борг) коріниться у
площині розбалансованості державних фінансів і у найбільшій мірі обумовлена значними
бюджетними дефіцитами попередніх років. Ззовні ситуація виглядає таким чином: прийняття
тривалий час державних бюджетів із значним дефіцитом, неспроможність уряду отримувати
доходи у визначених законодавством розмірах та відносно високий рівень і нераціональна
структура державних видатків призводили до перевищення планових обсягів дефіциту
бюджету та наявності значних обсягів прихованого дефіциту. Усе це вимагало пошуку
джерел фінансування, основними з яких стали емісія боргових цінних паперів України та
зовнішні запозичення у міжнародних фінансових організацій.
Як бачимо з рис. 2, частка боргу державного управління збільшилася вдвічі: із 20 % до
40 %, натомість інші сектори скоротили зовнішній борг із 52 % до 36 %. Позитивним
оцінюємо приріст суми і рівня прямих іноземних інвестицій (міжфірмового боргу) із 8 % до
17 %. Інші депозитні корпорації (банки) зменшили суму зовнішнього боргу із 16 % до 3 %.
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Рис. 2. Структура зовнішнього боргу України за 2012-2021 р. (складено за: [1])
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Основною валютою зовнішніх запозичень України на кінець 2021 року залишається
долар США – 61,3 % від валового обсягу боргу. Частки зобов’язань в євро 23 %, зобов’язань
у СПЗ перед МВФ 11,2 %. Частка зовнішньої заборгованості в національній валюті
залишається незначною – 3,4 % від валового обсягу боргу.
Географічна структура зовнішнього боргу за кредитами приватного сектору: 45,6 % ‒
Кіпр, 12,1 % – Великобританія, 9,7 % – Нідерланди.
Серед інструментів зовнішнього боргу найбільша питома вага припадає на кредити
(майже 41,4 %), богові цінні папери – 27,5 %; торгові кредити та аванси – 13,2 %, кредити
прямого інвестора – 10,2 %. За термінами погашення зовнішні борги – переважно
довгострокові (70,4 %) і лише 12,6 % – короткострокові інструменти.
У сфері управління державним боргом уряд України затвердив стратегію на 20222024 рр. [2], серед пріоритетів якої: збільшення частки державного боргу у національній
валюті; продовження середнього строку до погашення і забезпечення рівномірного графіка
погашення державного боргу; залучення довгострокового пільгового фінансування;
продовження розвитку міцних взаємовідносин з інвесторами та подальше удосконалення
політики управління державним боргом. Крім цього стратегія містить аналіз прогнозних
боргових показників та висновки щодо боргової стійкості, а також план дій на 2021-2024 рр.
та показники досягнення цілей, а саме, зниження рівня державного боргу до ВВП на кінець
2024 р. до 47 %.
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ВПЛИВ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ НА УМОВИ ТА СТІЙКІСТЬ
СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ
Масштабна військова агресія Росії проти України та пов’язана з нею міжнародна
реакція разом призвели до значного негативного шоку для світової економіки й поставило
під сумнів позитивні прогнози щодо можливості відновлення світової економіки після
COVID-19.
Відповіддю фінансових ринків на загострення геополітичної ситуації з кінця лютого
2022 року, включаючи санкції, введені проти Росії, стало різке зростання глобальної
економічної нестабільності. Факт, що на Росію та Україну разом припадає близько 30%
світового експорту пшениці, 20% на кукурудзу, мінеральні добрива та природний газ, 11% на
олію [2], посилив занепокоєння щодо глобального постачання певних товарів і спричинив
цінову напругу на ринках ряду сировинних товарів. Зокрема, щоб уникнути зростання
ризиків фінансовій стабільності після зростання цін на нікель, Шанхайська ф’ючерсна біржа
та Лондонська біржа металів змушені були призупинити торгівлю великою кількістю
більшості нікелевих контрактів з 8 по 16 березня [1].
Попередні геополітичні події демонструють широкий спектр реакцій світового
фінансового ринку (табл. 1).
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Таблиця 1
Наслідки окремих військових конфліктів на кон’юнктуру світового фінансового ринку
Показник

Ціна акцій

Ціни на
енергоносії та
товари

S&P 500
NASDAQ
DJStoxx 600
FTSE 100
NIKKEI
Shanghai Composite
MSCI EM Equities
Brent Crude
US WTI Oil
S&P GSCI Industrial
metals
S&P GSCI Agriculture
Gold
VIX
MOVE
OVX

РосійськоАнексія Криму
грузинська війна
20-02-2014*
01-08-2008*

Неявна
волатильність
ринків акцій,
облігацій та
нафти США
* Дата початку конфлікту.
Примітка сформовано на основі [2].

-3%
-2%
-3%
-3%
-3%
-3%
-4%
-4%
-2%
-6%

-2%
-2%
-3%
-3%
-6%
-3%
-3%
-1%
-4%
-3%

-3%
-2%
68.00
84.00
22.00

0%
3%
17.00
14.00
25.00

Перша війна в
Перській
затоці
17-01-1991*
-20%
-31%

Війна в Іраку
2003 року
20-03-2003*
-5%
-6%
-8%
-6%
-3%
2%
-4%
10%
13%
-5%

-14%
-32%
-22%
132%
117%
3%
-8%
7%

0%
1%
3.00
-23.00
10.00

Емпіричні дані, засновані на історичних показниках світового фінансового ринку під
час низки військових конфліктів свідчать про те, що конфлікти в країнах колишнього
Радянського Союзу мали лише незначний негативний вплив на кон’юнктуру світового
фінансового ринку. Водночас значне залучення великих розвинених країн очевидно
зумовлює серйозне коригування цін на акції, сировинні ресурси, особливо якщо конфлікт
має прямий вплив на пропозицію товарів.
З певною схожістю з нинішньою агресією, наслідки падіння на фінансових ринках,
спричиненого конфліктом, і пов’язаними з ним санкціями, ймовірно, впливатимуть на
світову економіку, і чим довше буде затягуватися конфлікт, тим вищими будуть ризики.
Водночас інтенсивність і важливість цих впливів різняться залежно від регіону (табл. 2).
Таблиця 2
Прогнози глобального ВВП за даними S&P Global Ratings
Регіон
2021
США
5,7
Єврозона
5,2
Велика Британія
7,3
Китай
8,1
Японія
1,7
Індія
8,9
Бразилія
5,0
Росія
5,5
Світова економіка
6,0
Примітка: сформовано на основі [3].

2022
3,2
3,3
3,5
4,9
2,4
7,8
0,4
(8,5)
3,6

Роки
2023
2,1
2,6
2,3
5,0
1,7
6,0
1,7
0,3
3,5

2024
2,0
2,1
2,2
4,9
1,2
6,5
2,0
1,0
3,4

2025
2,3
1,7
2,0
4,8
1,1
6,6
2,0
1,3
3,4

Вплив російського вторгнення в Україну на економічну та інфляційну перспективи
транслюється на світовий фінансовий ландшафт через:
 підвищений рівень суверенного боргу та високу потребу у рефінансуванні в багатьох
країнах ОЕСР;
 зростання заборгованості підприємств у поєднанні з погіршенням якості кредитів;
193

 зростання ризику для банків та небанківських кредитних установ від погіршення
кредитної якості та впливу санкцій;
 тривалу фіскальну підтримку найбільш вразливих домогосподарств і життєздатних
компаній, для забезпечення компенсації зростання витрат на проживання та виробництво;
Отже, високі ціни на сировину ризикують підживити і без того високі темпи інфляції
в усьому світі, підірвати купівельну спроможність споживачів і корпоративні прибутки,
пригнічуючи економічну активність і посилюючи фінансові ризики.
Список використаних джерел
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Ефективність функціонування сучасних суб’єктів господарювання значною мірою
залежить від організації ефективної системи управління грошовими потоками. Грошові
потоки підприємства в усіх його видах і формах є важливим самостійним об’єктом
управління. Це зумовлено тим, що вони обслуговують фінансово-господарську діяльність в
усіх її проявах. Тому знання та практичне використання сучасних принципів, механізмів і
методів ефективного управління грошовими потоками дозволяє забезпечити перехід
підприємства до нової якості економічного розвитку. У свою чергу, ефективне управління
грошовими потоками є неможливим без чіткого розуміння їх сутності.
Зосередження зарубіжних аналітиків на грошових коштах пояснюється визнанням їх
особливої значущості, що втілилось у формуванні вищезгаданої концепції грошового потоку.
Формулювання її основних положень вітчизняними науковцями може бути пов’язане з
буквальним перекладом терміна cash flow як потоку готівки, тому не відбивати точного
змісту. Це певним чином вплинуло на розкриття сутності поняття “грошовий потік”.
Зарубіжні аналітики виділяють декілька значень поняття “грошовий потік”:
– у статистичному й обліковому аспектах – як кількісний вираз грошових коштів, що
мають у розпорядженні суб’єкти господарювання в певний момент часу;
– для інвесторів – очікуваний у майбутньому дохід від інвестицій;
– для цілей управління (динамічний аспект) – інформація про рух грошових коштів у
попередніх періодах або план їх руху в перспективі.
Нині сформовано декілька підходів до визначення сутності та змісту грошових
потоків підприємства. Представники статичного підходу визначають грошові потоки як
різницю між грошовими надходженнями та витратами. При цьому використовуються
поняття позитивного, негативного та чистого грошового потоку. Отже, відповідно до
статичного підходу грошові потоки характеризуються з позиції розміру, напряму руху
(вхідні та вихідні) та часу. У цьому випадку переважає бухгалтерський підхід, що не завжди
сприяє правильному вибору методів його аналізу, оцінки й управління.
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У межах динамічного підходу трактування грошових потоків більш точно
характеризує його як одну з базових категорій ринкової економіки, яка відбиває всі аспекти
господарсько-фінансової діяльності та може служити орієнтиром під час обґрунтування
управлінських рішень. Динамічний підхід розглядає грошовий потік як грошові надходження
та платежі за певний період часу.
Дослідження сутності й зміст у грошових потоків із позиції різних науковців дало
змогу виділити основні напрями порівняння статичного та динамічного підходів і виявити
відмінності між цими напрямами (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняння статичного та динамічного підходів
до трактування сутності “грошовий потік”
Порівняльна
характеристика
Об’єкт дослідження
Базові категорії

Час фіксації
Індикатор
Сфера застосування

Статичний підхід

Динамічний підхід

Чистий грошовий потік як результат
надходжень і витрат
Залишок грошових коштів на
конкретний момент часу.
Чистий грошовий потік.
Чистий рух коштів
Константа на певну дату
Платоспроможність у
короткостроковому періоді
Облік і аналіз фінансового стану

Процес руху грошових коштів
Рух грошових коштів.
Надходження та витрати.
Потік платежів
Оборот на певну дату
Фінансові можливості (ліквідність,
кредитоспроможність, здатність до інвестування,
розподіл прибутку)
Оцінка фінансового стану та причин, що
зумовлюють його певний рівень у суб’єкта
господарювання.
Управлінська діяльність

Таким чином, у статичному аспекті грошовий потік є кількісним вираженням грошей,
які є в розпорядженні підприємства на певну дату. У цьому контексті відбувається його
зіставлення із записами на облікових рахунках. У динамічному ж аспекті грошовий потік
визначається як рух грошових коштів підприємства в часі або звіт про їх динаміку в
попередніх періодах.
Розвиток наукової думки в напрямку поглиблення та з’ясування окремих аспектів
сутності грошових потоків призводить до виникнення агрегованого підходу. Цей підхід є
найбільш складним, оскільки включає як динамічні, так і статичні (на конкретну дату)
характеристики грошових потоків. На відміну від статичного та динамічного підходів,
агрегований враховує всі характеристики грошових потоків.
Г. Дребіт вважає, що грошові потоки характеризуються не тільки рухом грошових
коштів, але й результатом цього руху (чистим грошовим потоком). На її думку, під
грошовим потоком слід розуміти спрямований рух грошових коштів, який виражається в їх
надходженні, розподілі та вибутті під час операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності, результатом якого є наявний залишок грошових коштів та їх еквівалентів, що
виступає статичною детермінантою грошових потоків [1]. Підтримуючи позицію цього
автора, вважаємо за доцільне доповнити її такими важливими сутнісними характеристиками
грошових потоків, як індикатора економічної перспективи підприємства та критерій
обґрунтування управлінських рішень внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами.
На відміну від статичного та динамічного, агрегований підхід ураховує всі
характеристики грошових потоків, а саме: об’єкт дослідження, базові категорії, час фіксації,
використання грошових потоків як індикатора фінансового стану та можливостей
підприємства, сфера застосування, що сприяє повноцінному змістовому навантаженню цього
поняття та більш широкому використанню в управлінській діяльності.
Таким чином, аналіз змістового навантаження грошових потоків свідчить про
багатоаспектність цього поняття, що зумовило неоднозначність підходів до трактування їх
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сутності. Їх систематизація дозволяє не тільки фіксувати різні аспекти прояву грошових
потоків, але й проаналізувати основні принципи, що є основою їх диференціації з метою
вивчення й ефективного практичного застосування. Зокрема, можна більш кваліфіковано
диференціювати грошові потоки, що стане підґрунтям повного розкриття їх сутності,
розширить можливості їх теоретичного осмислення та створить передумови для ефективного
розв’язання завдань управління.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОГО
ФІНАНСОВОГО РИНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Більшість науковців у питанні щодо визначення проблем регулювання міжнародного
фінансового ринку і можливих шляхів їх вирішення приходять до висновку про необхідність
реформування інституційної структури управління світовим фінансовим ринком із
перерозподілом функцій та можливим створенням потужних наднаціональних органів
регулювання відповідних секторів фінансового ринку.
Так, зокрема, з ідеєю реформування системи управління та інститутів фінансового
ринку ще у 2001 році виступав Дж. Сорос: “Глобальні фінансові ринки є суспільним благом –
куркою, що несе золоті яйця. Замість руйнування інституційних механізмів, які забезпечують
існування глобальних ринків, ми повинні надати рівну відповідальність та ефективність цим
механізмам. Це можливе лише в тому випадку, якщо буде створена нова коаліція в підтримку
реформування і укріплення існуючих міжнародних інститутів, а не їх знищення” [1, с. 39].
Професор Принстонського університету Х. Джеймс в книзі “Кінець глобалізації. Уроки
великої депресії” на запитання, чи є відповіді на проблеми, які можуть бути породжені
глобальним хаосом на фінансових ринках, дає позитивну відповідь. На його думку, такою
відповіддю має бути “новий економічний порядок” [2, с. 217]. Він пропонує зростаючій
загрозі безладу на ринках капіталів, що спричинена безконтрольними процесами їх
лібералізації, протиставити систему міжнародного регулювання.
Інший американський економіст Л. Туроу [3, с. 267] причину нестабільності міжнародних
фінансових ринків вбачає у протиріччі між міжнародним характером операцій на ринках та
національною природою самих ринків. За його словами, “епоха національного економічного
регулювання закінчується, а епоха глобального економічного регулювання ще не прийшла”.
Отже, сучасні проблеми міжнародних фінансових ринків більшість спеціалістів вбачає
у недосконалості системи їх регулювання. З одного боку, операції з фінансовими
інструментами все більше інтернаціоналізуються, діяльність фінансових інститутів набуває
міжнародного характеру, посилюється роль іноземних учасників та збільшується їх частка від
участі на національних фінансових ринках. А з іншого боку, де-які фінансові ринки
залишаються національними, операції на них обслуговуються національними валютами,
діяльність суб’єктів регулюється національними регулюючими органами, кожна країна має
певні особливості щодо принципів управління і корпоративної культури, вимоги щодо
забезпечення прав інвесторів та звітності.
Світовою практикою передбачено існування кількох моделей інституційного регулювання
національних фінансових ринків (рис. 1).
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Модель прямого
урядового контролю
• Ірландія
• Нідерланди
• Португалія

Повноваження державного
регулювання надаються
фінансово-банківським
установам
• Німеччина
• Бельгія
• Данія

Управління через
спеціально створені
заклади
• США
• Великобританія
• Франція
• Італія, Іспанія

Рис. 1. Моделі інституційного регулювання національних фінансових ринків
Участь держави у регулюванні фінансових ринків має важливе значення. Держава вже
давно, якщо не завжди, виконувала функції додаткового регулятора фінансової сфери. В
основі цього – три головні причини.
По-перше, уряди прагнуть гарантувати всім учасникам фінансових ринків рівність,
точність та своєчасність доступу до інформації. Без такої інформації складно приймати
зважені фінансові рішення.
По-друге, уряди регулюють функціонування фінансових ринків для підтримання
фінансової стабільності. Біржові крахи, банкрутства банків та інші фінансові катастрофи
можуть підірвати ефективність перерозподілу ресурсів в економіці.
По-третє, взаємодіючи з фінансовою системою, уряд може вдосконалювати економічну
політику. У цьому контексті важливо підтримувати баланс між вже зазначеними вище ринковою
та державною формами “саморегулювання”, а також проводити глибокий аналіз стану та
загальних тенденцій розвитку світової фінансової системи, який би передував розробці, а згодом
впровадженню системи важелів та механізмів регулювання фінансових ринків.
Необхідно зазначити, що з перебігом часу урядові заходи регулювання зазнають змін,
що також впливає на систему та структуру фінансових ринків. Загалом, перехід від
традиційної державної моделі регулювання міжнародних економічних та фінансових
відносин розпочався ще в 1940-х рр. ХХ ст. Після двох Світових війн та тривалого періоду
економічного протистояння держав в міжвоєнний період суспільство створило Організацію
об’єднаних націй (ООН) з її розгалуженою системою контролюючих органів, Міжнародний
Валютний Фонд, Міжнародний Банк Реконструкції та інші інституції. Характерним було те,
що перші міжнародні урядові організації діяли у тих сферах економічних відносин, які у
середині ХХ ст. набули найвищого рівня інтернаціоналізації і потребували колективної
форми регулювання. Пізніше до них приєднувалися все нові сфери і, відповідно,
створювалися нові “оптимальні” інструменти для їх регулювання.
Наприкінці ХХ століття процес глобалізації світової економіки вніс суттєві зміни у
роль держави як органу управління фінансової сфери. Уряд майже втратив можливість
ефективно використовувати такі традиційні важелі макроекономічного регулювання, як курс
національної валюти і ставку рефінансування центрального банку, адже в умовах зростаючої
взаємозалежності національних економік держава має враховувати окрім національних
інтересів ще інтереси інших держав та впливових недержавних суб’єктів фінансовоекономічних відносин. Деякі економічні процеси, особливо у валютно-кредитній сфері,
набувши глобального характеру, стали менше піддаватись регулюючим зусиллям окремих,
навіть дуже впливових країн.
Отже, світова фінансова система стає практично незалежною від державного
контролю і регулювання. Крім того спостерігається суттєва зміна форми взаємодії даної
сфери з державними органами регулювання. Якщо раніше протягом тривалого періоду часу
національні фінансові ринки функціонували та були підконтрольні державним інституціям в
межах визначеної країни, то сьогодні за умов інтеграції національних ринків у єдине
фінансове середовище національні держави втрачають свої позиції у застосуванні власного
регуляторного арсеналу.
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ОЦІНКА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ-ЕМІТЕНТІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ДЛЯ
РОЗМІЩЕННЯ КОШТІВ У АКЦІЇ ПІД ЧАС ЇХ УЧАСТІ НА ФОНДОВІЙ БІРЖІ
Зарубіжна практика функціонування фондового ринку найбільше характеризується
опціонними і ф’ючерсними операціями. І тому вітчизняній фондовій біржі потрібно на це
орієнтуватися.
Тому що, з одного боку, економіка України, і так само – фондовий ринок є
недорозвинений і непрозорий, а з іншого боку – є великі перспективи. І ці перспективи
полягають в тому, що, хоча і поступово, але постійно і безперервно вітчизняна промисловість
набуває значних конкурентних переваг, тому що виникають нові товари, які перевершують
товари із інших країн Європи у таких сферах промисловості, як харчова, електротехнічна,
машинобудування, рекреаційна, будівельна та ін. Бо в Україні не лише розробляються, але і
навіть реалізуються на зовнішні ринки нові готові вироби харчових продуктів,
електросамохідні засоби пересування, і так само – готуються до серійного виробництва
електричні транспортні засоби у готовому вигляді, а не лише комплектуючі. І тут ґрунтується
недооціненість фондового ринку на Україні, що повинно включати не лише поточна вартість
підприємств, але і стратегічні їх плани і напрями щодо освоєння нових розробок у серійне
виробництво.
А напрями розвитку фондового ринку на Україні такі:
‒ майданчики (платформи) для розміщення цінних паперів підприємств різних галузей
і сфер діяльності, включаючи малого бізнесу;
‒ розміщення коштів інвесторами у підприємства не тільки для отримання доходів, але
і для здійснення ф’ючерсних і опціонних операцій у фондовій біржі;
‒ під час децентралізації на Україні, а також розширення і розвитку ОТГ (окружних
територіальних громад), зокрема у процесі виділення і надходження грошових коштів, а
також спрямування їх за об’єктами і призначеннями для отримання додаткових доходів –
випуск і розміщення муніципальних облігацій.
Приведення прибутковості до річного вирахування необхідне для зіставлення
альтернативних варіантів вкладення коштів з різними періодами обігу. Важливим моментом
також є те, що розрахунок прибутковості завжди здійснюється за чинними курсовими
цінами, оскільки це необхідно для прийняття поточних рішень, тому що зростання курсової
ціни акції знижує прибутковість цього цінного паперу, хоча для його власника він означає
зростання прибутковості стосовно раніше укладеної угоди.
Саме тут доцільно розрахувати очікувану рентабельність інвестиційних вкладень
підприємства. Тобто, на основі застосування моделі САРМ проводиться оцінювання
доцільності інвестиційних вкладень за трьома варіантами підприємств [1, с. 32‒33].
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І тут із застосуванням моделі вартості капітальних активів (САРМ), що стосується
вкладників коштів і власників акцій, особливо при веденні біржових торгів на фондовому
ринку, повинна виплачуватися премія за політичний ризик. Тому що підвищена у
нестабільних країнах відсоткова ставка дисконтування відображає політичний ризик.
Модель САРМ характеризує процес формування ринкової ціни окремих цінних
паперів (інших об’єктів фінансових інвестицій) за умов досконалого ринку капіталів та з
урахуванням систематичного ризику, який не підлягає диверсифікації [1, с. 28–33].
Для дослідження процесу ціноутворення на ринку інвестицій за рахунок застосування
моделі САРМ виникає поняття “ринковий портфель інвестицій”. Цей портфель охоплює всі
наявні на ринку капітальні активи (інвестиційні можливості), є максимально
диверсифікованим і характеризується ринковою нормою прибутковості та середнім, по
ринку, рівнем ризику.
А формула моделі САРМ має такий вигляд
CAPM (R) = i + ( R m – i)·• kβ,
(1)
де CAPM (R) – очікувана інвестором рентабельність капітальних активів за умови
ринкової рівноваги;
R m – середня прибутковість портфеля інвестора за період, що аналізується;
Різниця ( R m – i) показує величину премії, на яку очікує інвестор, готовий інвестувати
кошти в середньоринковий портфель з рівнем ризику σ2.
Основою моделі САРМ є β-коефіцієнт (kβ), що характеризує залежність між
середньою дохідністю ринкового портфеля та вартістю окремого інвестиційного вкладення
для підприємства. Тобто, коефіцієнт β (kβ) розраховується стосовно окремих акцій, інших
об’єктів інвестування чи портфелів інвестицій, які призначені для підприємства.
Далі визначається коефіцієнт β (kβ), що означає рівень систематичного ризику
інвестиційних вкладень, за такою формулою

k 

 x  K Rx ; R y 
.
y

(2)

де σx – дисперсія, що означає відхилення вартості інвестицій, розміщених на
фондовому ринку, %;
K(Rx; Ry) – коефіцієнт кореляції між вартістю інвестицій та частки чистого прибутку,
винесені на біржові торги у фондовому ринку;
де σy – дисперсія, що означає частку чистого прибутку на підприємстві, винесена на
біржові торги у фондовому ринку, %;
Значення коефіцієнта β (kβ) потрібно інтерпретувати таким чином:
‒ якщо kβ = 1, то ризик інвестицій в аналізований актив знаходиться на рівні
ринкового, а отже і премія за ризик буде наближеною до середньоринкової ставки
дохідності;
‒ якщо kβ > 1, то вкладення в актив вважатимуться такими, яким властивий вищий, ніж
середньоринковий рівень ризиковості, отже, інвестори вимагатимуть більшу, ніж
середньоринкову норму дохідності;
‒ якщо kβ < 1, то це свідчить про нижчий за середньоринковий ризик інвестицій в
аналізований актив, як наслідок – премія за ризик, на яку сподіватиметься інвестор, буде
меншою, ніж середньоринкова;
‒ якщо kβ = 0, то це означає, що ризик вкладень в актив становить 0; і саме тут йдеться
про безризикові інвестиції.
Тобто, коефіцієнт β (kβ) – подібно до біржових торгів між учасниками фондового
ринку – показує, яким чином дохід, отриманий у результаті інвестиційних вкладень у
підприємство, корелює із середньою прибутковістю [2, с. 221–226; 3].
Далі для оцінювання доцільності вкладень підприємством своїх грошових коштів на
фондовому ринку застосовуються звичайні статистичні формули:
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1. Середнє очікуване значення водночас являю собою звичайну статистичну формулу
середньоарифметичної простої, що визначається за формулою
  X 1  X 2  ...  X n  .
X cp 
(3)
n
2. Дисперсія – це міра відхилення випадкової величини від її математичного
очікування, виражена в натуральних одиницях, що визначається за формулою
 X  X ср  n ,
(4)
2 
n

де σ2 – дисперсія;
X – значення дохідності ринку у кожному періоді;
Хср – середнє очікуване значення;
n – кількість (частота) випадків спостереження.
А безризиковий дохід вимірюється, як правило, за ставками державних облігацій,
тому що вони практично безризикові. На розвинених ринках безризиковий дохід дорівнює
приблизно 4–5%, а на ринках, які розвиваються – 7–10%.
При цьому ступінь ризику всього напряму господарської діяльності підприємства
буде відповідати максимальному значенню ризику за елементами витрат [4].
Оскільки несистемний ризик може бути знижений диверсифікацією портфеля, а отже,
для широкодиверсифікованого портфеля такого ризику майже немає, то коефіцієнт Шарпа
доцільно застосовувати для аналізу недиверсифікованого банківського портфеля цінних
паперів (kS) за формулою
R i
,
(5)
kS  m



де σ – стандартне відхилення дохідності портфеля банку.
Коефіцієнт Шарпа через стандартне відхилення дозволяє врахувати як системний, так
і несистемний ризики, властиві даному портфелю.
Для визначення ефективності диверсифікованого портфеля використовують
коефіцієнт Трейнора (kT), що визначається за формулою
R i
kT  m
,
(6)



де R m – середня прибутковість портфеля інвестора за період, що аналізується;
і – безризикова ставка за аналізований період.
Спираючись на розглянуті методи інвестиційного аналізу, менеджмент підприємства,
за умови його участі у торгах фондового ринку, матиме можливість сформувати ефективний
портфель цінних паперів на основі власних грошових вкладень.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ГАРАНТІЙ
ДЛЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ
В 2022 році уряд України анонсував запровадження загальнообов’язкової
накопичувальної системи. Серед багатьох питань, що стосуються її основних параметрів та
архітектури, є питання гарантій для пенсійних накопичень.
У більшості країн за останні 30 років відбувся поступовий перехід накопичувальних
пенсійних систем від схем з визначеними виплатами (Define Benefit, DB), коли інвестиційний
ризик настання несприятливих обставин приймається роботодавцем, сервіс-провайдером або
безпосередньо пенсійною установою (фондом), до систем з визначеним внеском (Define
Contributions, DC), коли такі ризики повністю “лягають” на учасника такої схеми. Цілком
очевидно, що питання гарантування пенсійних інвестицій та майбутніх доходів є наслідком
цих історичних перетворень.
Важливою складовою державної політики щодо гарантування накопичувальних
пенсійних систем є визначення їх місця в загальній системі пенсійного забезпечення. Якщо
системи DC займають головне місце у формуванні майбутніх виплат, такі механізми
зазвичай є гарантованими. Поряд з тим, в деяких країнах, автоматичні соціальні
стабілізатори пенсійного забезпечення солідарних систем (PAYG) є високими, що зумовлює
другорядність накопичувальних механізмів, і, як наслідок, відсутність необхідності надання
додаткових дорогих та не завжди виправданих гарантій.
Система гарантування пенсійних інвестицій є однією з найменш досліджених та однією з
найбільш дискусійних. Багато дослідників схиляються до недоцільності встановлення гарантій,
оскільки витрати на їх фондування та супровід в інвестиційному горизонті пенсійних
накопичень є більшими, аніж потенційні втрати від їх настання. Однак, обсяг пенсійних активів
в сучасних системах DC, їх високий рівень впливу на ринковий ризик та соціальний характер
обов’язкових накопичувальних систем свідчить про те, що для пенсійного забезпечення може
бути необхідна певна гарантія, особливо в накопичувальних пенсійних системах.
Форми захисту у вигляді гарантійних схем вже існують в певних секторах фінансових
послуг. Зокрема, гарантії вкладів та механізми компенсації інвесторам існують у всіх
державах-членах ЄС. Мінімальні стандарти захисту були гармонізовані на європейському
рівні завдяки виконанню Директиви про гарантії вкладів 1994 р. (зі змінами 2014) та
Директиви схем компенсації інвесторів 1997 р., відповідно. Однак загальноєвропейської
гармонізованої системи гарантій для пенсійних накопичень досі не існує.
Для розуміння побудови систем гарантування пенсійних заощаджень слід ідентифікувати
економічну та математичну суть гарантій. В широкому розумінні під гарантіями щодо пенсійних
накопичень можна розуміти чітко окреслені правила відшкодування результатів діяльності
пенсійних установ, відмінних від очікуваних, та у випадках та обсягах, встановлених умовами
застосування цих гарантій. Інакше кажучи, така природа цього терміну визначає різні
можливості для побудови цих систем у відповідності до таких факторів, як коло осіб, на яких
вони мають розповсюджуватись, випадки, за яких вони застосовуються, а також їх величина та
порядок визначення. З математичної точки зору, гарантія мінливих інвестицій, якими власне і є
пенсійні інвестиції, являє собою моделювання очікуваних параметрів потенційної волатильності
та пошук оптимальних параметрів її утилізації.
Пенсійні установи (DC) зазвичай передбачають такі основні форми захисту від
інвестиційного ризику: (1) формування портфелів інвестицій, використовуючи при цьому
стратегії хеджування та/або інструменти фінансового ринку, наприклад, обмежуючи вибір
портфеля інвестицій якісними (лімітування коефіцієнтів) та кількісними (лімітування
інвестицій) детермінантами, або обираючи варіанти деривативів для хеджування; (2)
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використання гарантії повернення, надані третіми особами, наприклад страховими
організаціями або спонсорами пенсійного фонду (роботодавцями); (3) створення резервів (на
рівні окремих фондів або груп фондів); (4) встановлення іншх форм взаємної передачі
ризиків (наприклад фонди гарантування); (5) встановлення державних гарантій.
З однієї сторони, частина дослідників переконана у доцільності держави чи
централізованих гарантійних інституцій як основного провайдера гарантій, пояснюючи це
трьома вагомим аргументами: 1) уникнення ризику платоспроможності провайдера гарантій,
2) можливостями урядів виступати емітентами довгострокових боргових цінних паперів для
залучення коштів, необхідних для забезпечення гарантій у випадках, коли гарантії
спричинені погіршенням основних макроекономічних умов; 3)
вартість гарантій
централізованих інституцій буде завжди меншою, аніж аналогічні, що надаються окремими
провайдерами. Об’єднання усіх гарантійних вимог у єдиний пул активів дозволить
покращити можливості розподілу ризиків з однієї сторони, та, що більш важливо,
забезпечить безперешкодний перехід учасників між схемами без додаткових витрат.
Інші дослідники схиляються до думки, що участь держави ‒ це малоймовірний і
небажаний варіант, тому що в кінцевому рахунку гарантії оплачують платники податків, а
вигоди отримує тільки певна підгрупа осіб. З огляду на розмір активів DC, необхідна
гарантія фінансування витрат у випадку кризових явищ може бути занадто великою, щоб
бути охопленою виключно урядом. З іншого боку, щоб заохочувати пропонувати гарантії в
планах DC, уряд може запропонувати податкові пільги для спонсорів гарантій.
Одним з найголовніших питань при формуванні думки щодо доцільності
впровадження гарантій є їх ціна. Ціна гарантії виражається у сталих відрахуваннях та в
кінцевому випадку може суттєво вплинути на обсяг кінцевих накопичень. Величина вартості
гарантії прямо пропорційна обсягу прав, що набуває особа за наслідками настання
гарантійного випадку: чим більшими (та менш визначеними з точки імовірності їх настання)
є обсяги покриття гарантією, тим вартість такої гарантії буде вищою. Тому, зазвичай,
основні дискусії щодо доцільності встановлення гарантій зосереджені саме на цьому
ключовому питанні.
Найпростішими моделями, які можуть сформувати початкову думку щодо вартості
гарантій є формування ціни опціонів-пут (Black-Scholes) для модельного портфелю активів,
або шляхом використання risk-neutral valuation (equivalent martingale measure), або
стохастичного підходу, який об’єднує аналіз чутливості та розподілу імовірності вихідних
даних (Метод Монте-Карло). Проведення розрахунків щодо вартості гарантій в країнах з
нерозвиненим ринком капіталів буде мати певні складнощі з огляду на відсутність
ретроспективних даних, необхідних для побудови стійких обґрунтованих моделей.
Рішення про встановлення системи гарантій, в кінцевому рахунку, залежить від
оцінки потенційних недоліків та їх потенційної користі. Незважаючи на потенційні недоліки
гарантій та їх впливу як на вартість кінцевих заощаджень, так і на поведінку фінансових
посередників, гарантії повернення пенсійних накопичень можуть значно посилити підтримку
реформ, особливо в період запровадження обов’язкових накопичень та за умов низького
рівня фінансової грамотності населення. Надання мінімальних гарантій дозволить подолати
популярний психологічний страх втрати заощаджень учасниками системи та зміцнити довіру
до фінансового сектору країни. Тому, процес впровадження та розробки архітектури для
системи гарантій пенсійних накопичень має передбачати пошук консенсусу поміж
потенційними вадами, які можуть бути спричинені внаслідок встановлення гарантій, та
основними перевагами, які вони могли б принести.
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МАРКЕТИНГ У ПЕРІОД ВІЙНИ: ЕФЕКТИВНІ ПІДХОДИ
Криза спровокована COVID-19 змусила докорінно переглянути підходи до
довгострокового планування у сфері маркетингу. Команди маркетологів у всьому світі змушені
були у пришвидшеному темпі адаптуватися до нових ринкових умов, що змінювалися мало не
щодня. Аналогічні процеси відбувалися і в Україні. Коли пандемія почалася, вітчизняний бізнес
активно запускав інноваційні маркетингові кампанії та привертав увагу споживачів до своїх
товарів та послуг і поступово більшість компаній адаптувалися до діяльності у нових умовах.
Однак, 24 лютого 2022 року в Україні почалася криза, яку не можна порівняти з жодною з
попередніх криз ні за масштабами, ні за наслідками впливу не тільки на вітчизняну, але й на
глобальну економіку. І назва цієї кризи – війна.
За даними Укрінформу і за спільними оцінками Мінекономіки України та Київської
школи економіки (KSE), загальні втрати вітчизняної економіки через війну станом на
початок травня 2022 року, враховуючи як прямі, так і непрямі втрати – зниження ВВП,
припинення інвестицій, відплив робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну
підтримку, – коливалися в діапазоні від $564 млрд до $600 млрд.
На жаль, війни стали невід’ємною частиною людської історії і, здавалося б, людство
мало змиритися з таким станом речей, однак безглузда і нічим не спровокована війна
розв’язана Російською Федерацією проти сусідньої України у високотехнологічному XXI
столітті, стала шоком для всіх. Увесь вітчизняний бізнес, без виключення, увійшов у
стресовий період, який став справжнім випробуванням для команд з маркетингу. Першою
реакцією бізнесу став шок і повна зупинка діяльності, оскільки ситуація на фронті
розвивалась швидко і непрогнозовано. Однак, після двох з половиною місяців воєнних дій
стало очевидно, що ця війна швидко не закінчиться і бізнесу на неокупованих територіях
необхідно працювати, щоб зберегти працівників та не втратити ринки збуту. Цьому немало
сприяли і рішення української влади у сфері оподаткування та створені західними країнамипартнерами пільгові експортні режими для вітчизняних товарів.
Війна стала справжнім “стрес-тестом” для вітчизняних маркетологів. Також вона
дозволила керівникам компаній зрозуміти наскільки підготовлені співробітники відділів
маркетингу до екстраординарних кризових ситуацій, чи готові вони діяти не за планом та чи
можуть використати максимум можливих ресурсів на благо бізнесу.
Війна оголила потребу у багатопрофільних фахівцях з системним мисленням та
бажанням проявляти ініціативу на місцях. Варто зазначити, що пандемія COVID-19 теж
спонукала до цього, тому, як це не парадоксально, після пандемії вітчизняний бізнес
виявився більш підготовленим до викликів воєнного стану. Нині компаніям потрібні
маркетологи-тактики, оскільки стратегію в кризових умовах здебільшого визначає найвище
керівництво. У керівництва, як правило, є план антикризових дій, та й часто керівники
пройшли не одну кризу на ринку, тому знають принципи побудови стратегій у цей період. А
от фахівців тактичного рівня, які зможуть цю стратегію реалізувати своїми силами, наразі
справді на ринку не вистачає.
З переліку “hard skills” маркетологів у період війни надзвичайно буде затребувана
аналітика – фахівець має вміти рахувати, аналізувати та розуміти, яку користь його
діяльність приносить компанії. Не менш важливо розуміти, як дії конкретного працівника
вплинуть на певні метрики – наприклад показники зростання прибутку від продажів. Тому
203

маркетологам, котрі в принципі не можуть сформувати базовий аналітичний звіт або
самостійно вдосконалити свою ефективність, у період воєнних дій в країні буде складно на
ринку праці. Якщо говорити про “soft skills”, то зараз особливо актуальними стають
управлінські навички маркетологів [1]. Ефективність маркетолога, який виконує лише те, що
написано у його посадовій інструкції, на даний час під великим питанням. У бізнесі зараз як
у штормовому морі: якщо човен крениться, дії кожного члена команди важливі, щоб
повернути цей човен до рівноваги. У період війни, ключовою стає вимога для фахівців з
маркетингу орієнтуватися на результати роботи, а не лише на бізнес-процеси.
“Воєнна” тематика не є чимось новим для науковців, котрі досліджують розвиток
маркетингової думки. Зокрема, добре відомим у наукових колах є словосполучення
“маркетингові війни”, котре у 1986 році було детально досліджено Елом Райсом і Джеком
Траутом у однойменній книзі. Основна ідея книги “Маркетингові війни”, маркетинг – це
війна. На думку авторів, для маркетингу діють ті самі закони, що і для збройних конфліктів.
Автори у своїй праці посилаються на військові закони описані ще у книзі К. Клаузевіца
(1832) і проводять аналогії з маркетингом. Основу будь-якої маркетингової діяльності автори
вбачають у глибокому розумінні поточної позиції компанії на ринку. Ця позиція, на їх думку,
відповідно визначає тип “війни”, яку має вести компанія – оборонну, наступальну, флангову
чи партизанську. Для кожного типу “війни” у книзі прописані базові закони [2]. Таким чином
“маркетингова війна” це боротьба за стратегічно важливі канали розподілу товарів, ринки
збуту тощо. У сучасному розумінні маркетингові війни є ефективною стратегією
завоювання, утримання та розвитку конкурентних переваг. Автори теорії “маркетингових
воєн” стверджують, що у бізнесі головним та єдиним противником є конкуренти.
Розробка нових або ж швидка та ефективна адаптація існуючих маркетингових
стратегій до кризових умов ведення бізнесу в умовах воєнного стану є запорукою успіху. На
перший план для маркетологів виходять такі стратегії як:
 широке застосування контент-маркетингу та демонстрація своєї “експертності”;
 створення ситуативів;
 залучення “лідерів думок” до участі у маркетингових кампаніях;
 використання “партизанського” маркетингу.
Застосування контент-маркетингу передбачає відповіді маркетологів на питання, які
часто задають покупці через невизначеність, яка панує на ринку в кризових умовах.
Маркетологи повинні на практиці довести покупцям, що вони справді добре обізнані з
товарами, котрі продають, та їх якісними характеристиками. Така демонстративна
“експертність” з боку маркетологів сприяє довірі у процесі комунікації з цільовими ринками
та позитивно впливає на обсяги збуту. Цього можна досягнути двома шляхами:
 ведення блогу на офіційному сайті компанії або у популярних месенджерах для
налагодження спілкування з споживачами та формулювання відповідей на їх запитання;
 створення та ведення каналу компанії на YouTube, де будуть розміщуватись корисні
для споживачів відеоролики.
Створення ситуативів передбачає активну роботу компанії з новинами ринку.
Наприклад, коли почалася війна, більшість компаній просто припили роботу на
невизначений час і перестали комунікувати з покупцями, однак деякі з них не розгубились і
опублікували в Інтернеті чіткі інструкції для покупців як придбати їх товари і на яких умовах
в період воєнних дій. Це ситуатив. Маркетологи в умовах війни повинні уважно стежити за
ринком і в потрібний момент правильно реагувати не лише з позицій зміни в пропозиції
товару чи послуги, але й з позицій комунікації з покупцями. Це дасть змогу не тільки
зберегти бізнес, але й отримувати доходи.
У період воєн та інших потрясінь люди особливо прислухаються до блогерів та зірок,
хочуть знати, що вони думають і як діють у складних ситуаціях, щоб чинити так само.
Залучаючи лідера думок (інфлюенсера), маркетологам необхідно звернути увагу на два
моменти:
 необхідно вибрати “правильного” інфлюенсера – тобто у якого у передплатниках
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найбільше цільової аудиторії, яка є потенційним ринком для компанії;
 співробітництво з інфлюенсером повинно бути якомога “природнішим”
(нативнішим). Наприклад, якщо блогер на відео ненароком дістає телефон і говорить, як
радий, що його придбав – це виглядає природно і дає зовсім інший ефект ніж пряма реклама
цього телефона.
Одним з найефективніших напрямів застосування партизанського маркетингу у
кризових ринкових умовах є метод просування товару не від імені компанії напряму, а від
імені “клієнтів”, котрі насправді є фейковими персонажами. Фактично мова йде про
створення маркетологами фейкових аккаунтів на популярних платформах та у месенджерах
та просування через них корисного контенту, який буде приваблювати більшу кількість
покупців.
Наслідком війни, котру Росія розпочала проти України і котра рано чи пізно
закінчиться, буде не тільки новий світовий порядок, але й необхідність вдосконалення
маркетингових стратегій вже у нових умовах повоєнного відродження економіки нашої
держави. Цілком очевидно, що багато бізнесів підуть з ринку і значна частина
кваліфікованих маркетологів змушена буде шукати роботу. Конкуренція кваліфікованих
маркетологів за робочі місця у повоєнний період зростатиме. Попитом користуватимуться ті
працівники маркетингових підрозділів, котрі зможуть швидко розвинути у собі та практично
продемонструвати необхідні навички роботи у нових ринкових умовах.
Список використаних джерел
1. Семенок И. Маркетинг во время кризиса: какие направления и специалисты становятся
востребованными. URL: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/consumer-insights/consumer-trends/marketing-in-atime-of-crisis/.
2. Траут Дж. Маркетингові війни, Е. Райс. Харків: Фабула. 2019. 240 с.

Дайновський Ю. А.
д.е.н., професор
Львівський торговельно-економічний університет
ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ ДО УЧАСТІ
У ЦИФРОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ
Головним напрямом розвитку маркетингових комунікацій у сучасному періоді стала
їх цифровізація, яка вимагає від пересічних споживачів навичок сприйняття інформації, що
подається новими шляхами, і користування відповідними комунікаційними каналами і
засобами. Комунікація – це двобічний процес і недоліки у сприйнятті повідомлень не можуть
бути скомпенсовані перевагами у їх наданні. Тому велику роль у забезпеченні ефективності
цифрових маркетингових комунікацій відіграє технічна, кваліфікаційна і навіть психологічна
готовність споживачів отримувати і сприймати відповідну інформацію.
Дані загальнонаціонального опитування [1] показують, що постійно збільшується
частка користувачів мережі Інтернет серед дорослого населення, у 2021 р. вона досягла 92 %,
у тому числі серед молоді віком до 18 років – 97,1 %. Очевидно, що оцінювати цей
досягнутий рівень доцільно на основі міжнародних порівнянь. У 2021 р. загальна чисельність
користувачів Інтернету становила 63 % від усього населення планети [2]. Світ поділився на
полюси найбільш і найменш “Інтернетизованих” країн. Якщо Катар і Об’єднані Арабські
Емірати має рівень проникнення Інтернету 99 %, Ісландія, Норвегія, Люксембург – 98 %,
Данія 97 %, то у Північній Кореї цей показник становить лише 0,06 % [3]. Отже, на фоні
середньосвітових показників Україна знаходиться на досить пристойному рівні.
Зрозуміло, що люди, які мають доступ до Інтернет, сильно різняться між собою за
інтенсивністю його використання. Так, попри те, що доступ до Інтернет мають 92 %
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українців, користувалися цією мережею протягом останніх трьох місяців 88 %, тобто, як
мінімум 4 % мешканців практично не використовують Інтернет, хоча мають можливість це
робити. З іншого боку, серед тих, хто відповів, що користувався Інтернетом протягом
останніх трьох місяців, питома вага користувачів, які здійснювали вхід до Інтернету кожен
день чи практично кожен день становить для усіх мешканців України 93,0 %, а для молоді до
18 років – 95,2 % [1, c. 14, 84].
Найчастіше звернення до мережі Інтернет відбувається вдома, це визнають 88,9 %
користувачів. 10–20 років тому, коли більшість мобільних пристроїв ще не були орієнтовані
на Інтернет, а наявність вдома персонального комп’ютера і його підключення до мережі не
було повсюдним, вихід в Інтернет частіше відбувався з роботи чи навчальних закладів. Зараз
ці місця виходу до мережі хоча і є часто використовуваними, все ж поступилися за частотою
користуванню Інтернетом без виходу з власного помешкання. Очевидно, що ця тенденція
збережеться і у майбутньому, з переходом у зрілий вік молодих людей, 98 % яких назвали
свій дім як переважне місце для виходу в Інтернет.
Зі збільшенням кількості і розширенням функціональних властивостей смартфонів
вони виходять на перше місце серед пристроїв, з яких відбувається вихід в Інтернет. Якщо до
2018 року більша частина світового інтернет-трафіку реалізовувалася зі стаціонарних
комп’ютерів, то тепер вони поступово віддають лідерство мобільним пристроям. Це стало
загальносвітовою тенденцією. Через мобільні телефони зараз здійснюється 52 % веб-пошуку.
Серйозний вплив на інтенсивність використання інтернет-комунікацій справила
пандемія COVID. Була запроваджена або значно поширена практика дистанційного
виконання окремих функцій на підприємствах, дистанційного навчання, інтернет-замовлень
з відповідним розвитком служб доставки. 52 % українців саме у цей період вперше
випробували окремі інтернет-можливості. Так, 17,4 % населення вперше здійснили покупки
товарів онлайн, 15,7 % – вперше використали онлайн-банкінг, 12,0 % – вперше звернулися до
соціальних мереж Facebook, Instagram тощо [1, c. 15, 73].
Можливість і інтенсивність здійснення інтернет-комунікацій напряму залежить від
цифрових навичок користувачів, у покращенні яких рівною мірою зацікавлені як самі
користувачі, так і підприємства, які здійснюють просування на ринок своїх товарів і послуг.
Характерно, що більшу зацікавленість у подальшому навчанні демонструють ті категорії
населення, які апріорі мають вищий базовий рівень відповідних умінь і навичок – молодь до
29 років, особи з вищою і незакінченою вищою освітою [1, с. 18]. Інакше кажучи, наявність
певних знань у сфері інтернет-комунікацій перетворюється у фактор актуалізації подальшого
підвищення кваліфікації у цій самій сфері.
Серед найбільш актуальних напрямів набуття або вдосконалення цифрових навичок,
пов’язаних зі здійсненням бізнесу, просуванням або придбанням товарів і послуг
респондентами були названі швидкий та якісний пошук інформації в мережі Інтернет,
користування смартфонами, онлайн безпека, розрізнення надійних та ненадійних джерел
інформації, користування послугами інтернет-банкінгу. Найбільш затребуваними базовими
професійними курсами виявилися створення сайтів (на основі шаблонів), основи графічного
дизайну, основи Web-дизайну, основи 3Д моделювання [1, с. 19, 21-22].
Рівень володіння українськими споживачами окремими цифровими навичками
залежить від виду цих навичок. Так, якщо стосовно комунікаційних і інформаційних навичок
рівень “вище базових” (застосовували більше однієї навички за останні 3 місяці) був
характерний відповідно для 79,2 % і 78,9 % населення, то стосовно навичок вирішення
життєвих проблем і створення цифрового контенту цей відсоток суттєво нижчий –
відповідно 55,8 % і 36,8 % [1, с. 7]. Молодь до 18 років переважно випереджає усе населення
України за рівнем володіння кожним з видів цифрових навичок.
Серед усіх інтернет-можливостей доцільно виокремити такі, що у найбільшій мірі
використовуються або можуть використовуватися як комунікаційні маркетингові канали.
Так, протягом останніх трьох місяців 87,8% населення України обмінювалися цифровими
повідомленнями, 84,1% переглядали відео, 79,1% шукали інформацію про товари чи
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послуги, 71% здійснювали операції Інтернет-банкінгу, 61,9% купували або продавали товари
чи послуги через Інтернет [1, с. 62].
Попри те, що на відсутність навичок чи знань як на причину не здійснювати
придбання у мережі вказали лише 12,9 % опитаних, значно більший відсоток респондентів
засвідчили своє бажання отримати певні навички і пройти відповідні базові і навіть
професійні курси (зокрема навички онлайн безпеки – 44,7 % опитаних, навички пошуку
інформації в мережі Інтернет і розрізнення надійних та ненадійних джерел інформації – 24,7
%, користування послугами Інтернет-банкінгу – 27,3 %, здійснення покупок через Інтернет –
20,0 %, створення сайтів – 26,8 %, Інстаграм для бізнесу – 17,6 %, Фейсбук для бізнесу – 14,5
%, основи SMM-просування – 12,9 %) [1, c. 113, 119, 122-123, 128-129], які б дозволили їм не
тільки вільно користуватися усіма комунікаційними можливостями, що надають сучасні
цифрові технології, але і започатковувати власний бізнес і просувати його на ринок
цифровими засобами.
Отже, для ширшого залучення споживачів у цифрові бізнес-процеси варто приділяти
увагу розвитку цифрових умінь і навичок пересічних громадян для забезпечення їхньої
активнішої участі як покупців в електронній торгівлі, починаючи з основ користування
цифровими пристроями і завершуючи варіантами власної участі у здійсненні електронного
бізнесу або виконанні окремих бізнес-функцій.
Список використаних джерел
1. Цифрова грамотність населення України : звіт за результатами загальнонаціонального
опитування. URL: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/2625-doslidzenna_2021_ukr.pdf (дата звернення: 1.02.2022).
2. У 2021 році кількість користувачів Інтернету зросла до 4,9 мільярда. URL:
https://pon.org.ua/novyny/9141-u-2021-roci-kilkist-koristuvachiv-internetu-zrosla-do-49-miljarda.html.
3. Вільямс Г. 23 Дивовижні Статистики в Інтернеті і соціальних медіа в 2022 році. URL:
https://uk.wizcase.com/blog/дивовижні-статистики-в-інтернеті/.

Шевчук В. О.
д.е.н., професор
Львівський торговельно-економічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ВІДХИЛЕНЬ ВІД РІВНОВАЖНОГО
НОМІНАЛЬНОГО ОБМІННОГО КУРСУ В КРАЇНАХ ЦСЄ
Відхилення від рівноважного обмінного курсу традиційно розглядаються важливим
чинником макроекономічної динаміки [1, 2, с. 297-332], включно з країнами Центральної і
Східної Європи [3]. При цьому необхідно врахувати характер таких відхилень: амплітуда,
інерційність, волатильність, синхронізація з поведінкою обмінного курсу в сусідніх країнах
тощо.
Візуальний аналіз відхилень від рівноважного значення для номінального
ефективного обмінного курсу (англ. nominal effective exchange rate  NEER), які отримано за
допомогою фільтру ХодрікаПрескотта, виявляє значні відмінності між докризовим (20062008 рр.) та післякризовим періодами (з 2010 р.). Якщо напередодні вступу до ЄС (травень
2004 р.) Польща і Чехія мали занижені обмінні курси власних грошових одиниць, то влітку
2008 р. амплітуда завищення вже сягала 15 і 7% відповідно (рис. 1). Угорщина мала дещо
іншу траєкторію NEER (значне заниження обмінного курсу змістилося на 2006 р., коли в
економіці виникли серйозні кризові явища), але до літа 2008 р. у цій країні так само
з’явилося завищення обмінного курсу. Румунія вступила до ЄС у 2007 р. зі завищеним
обмінним курсом, що, на перший погляд, відрізняє від інших країн ЦСЄ, але раніше на
початок 2004 р. заниження NEER складало 13% (практично на рівні Польщі).
207

20
Чехія

15

Угорщина

Польща

Румунія

10
5

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

-5

2004

0

-10
-15
-20

Рис. 1. Відхилення від рівноважного обмінного курсу (%), 2004-2021 рр. (власні
розрахунки на підставі даних бази даних МВФ International Financial Statistics)
Примітка: рівноважний тренд отримано за допомогою фільтру Ходріка  Прескотта.

З початком світової фінансової кризи (вересень 2008 р.) відбулося відчутне зниження
обмінного курсу понад деяке рівноважне значення, яке, втім, досить швидко було
відкориговано до кінця наступного 2009 р. Частково це відбулося за рахунок зміцнення
грошової одиниці, але головним чином внаслідок істотного зниження рівноважного значення
обмінного курсу, яке відбивало нові реалії відчутного обмеження припливу капіталу.
Чергове синхронне локальне зміцнення обмінного курсу досліджуваних країн ЦСЄ
відбулося в 2011 р., коли відновився приплив капіталу. Проте фінансові проблеми у Греції
призвели до чергового зниження обмінного курсу від початку 2012 р. Відповідна корекція
відбулася вже наступного року. Надалі в 2014-2017 рр. обмінні курси країн ЦСЄ були
переважно заниженими (окрім Румунії, де у цей час немає помітних відхилень від рівноваги).
Цілком очікувано пандемія COVID-19 позначилася передевальвацією грошової одиниці,
однак її амплітуда порівняно незначна.
Аналіз статистичних характеристик відповідних часових рядів показує, що
найбільшою амплітудою відхилень від рівноважного обмінного курсу характеризується
Польщі (табл. 1) але в середньому такі відхилення незначні. Подібно у Чехії, але в цій країні
амплітуда відхилень в обидва боки – заниження чи завищення – найменша. Такий висновок
підтверджується стандартним відхиленням для відхилень від рівнвоажного значення, яке у
Польщі найбільше, а у Чехії – найменше. Натомість Румунія та Угорщина виявляють
тендекцію до переважання завищеного обмінного курсу. В обох країнах стандартне
відхилення перевищує чеський показник. Гіпотеза про нормальний розподіл відхилень від
рівноважного NEER підтверджується для Польщі та Румунії (на рівні статистичної
значущості 1%), менш переконливо – для Чехії (5%), а в Угорщині цього немає (такий вислід
може розглядатися аргументом на користь “керованого” характеру динаміки обмінного
курсу).
Таблиця 1
Загальні cтатистичні характеристики відхилень від рівноважного обмінного курсу
Mean
Польща
0,05
Румунія
0,18
Чехія
0,03
Угорщина
0,19
Примітка: власні розрахунки

Max

Min

13,32
12,18
5,54
8,48

15,94
13,59
8,61
10,18
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Cтандартне
відхилення
4,61
4,44
2,74
3,20

Jarque-Bera
38,65***
16,17***
5,70*
4,24

Нарешті, за допомогою моделі ARMA (2,1) оцінено характер відхилень від
рівноважного NEER (табл. 2). Цей показник дуже інерційний у Польщі, хоча з лагом у
квартал відбувається корекція авторегресивної залежності (як це демонструє коефіцієнт
детермінацїї R2, включені змінні пояснюють 64% змін відхилень від рівноважного значення
NEER). Подібна корекція простежується в Угорщині, але в цьому випадку за підсумком двох
кварталів інерційність відхилень від рівноважного обмінного курсу практично зникає (у
Польщі залишковий ефект досить значний). Ковзна середня виявилася статистично
значущою в моделях ARMA лише для Румунії і Чехії. Досить несподівано кризові явища
(фіктивна змінна CRISIS) позначаються надмірною девальвацією грошової одиниці лише у
Чехії. У решті досліджуваних країн відповідний регресійний коефіцієнт додатний, але йому
бракує статистичної значущості.
Таблиця 2
Модель ARMA(2,1) для відхилень від рівноважного обмінного курсу
AR(2)
MA(1)
CRISIS
R2
Польща
0,16 (0,62)
0,23 (1,29)
0,64
0,41 (2,27***)
***
Румунія
0,61 (2,99 )
0,70 (0,52)
0,76

***
***
Чехія
0,58 (5,50 )
1,78 (3,47 )
0,61

**
Угорщина
0,07
(0,26)
1,24
(1,45)
0,45
0,37 (2,12 )
Примітка: AR(1) i AR(2)  авторегресивні компоненти обмінного курсу, MA(1)  ковзна середня, CRISIS 
фіктивна змінна для врахування кризових явищ (2008Q32009Q4, 2020Q2 – 2021Q2  1, а в решті кварталів 0).
Джерело: власні розрахунки
AR(1)
0,97 (4,43***)
0,64 (3,01***)
0,60 (6,68***)
0,69 (2,59**)

Проведений аналіз відхилень від рівноважного обмінного курсу дозволяє
стверджувати про таке: а) амплітуда таких відхилень була значною в 2006-2008 рр., але з
того часу систематично знижується, б) статистичні характеристики відхилень від
рівноважного NEER досить різноманітні в розрізі окремих країн, в) окрім Угорщини,
відхилення від рівноважного NEER досить інерційні за сумою двох кварталів.
Девальваційний вплив кризових явищ простежується на статистично значущому рівні лише у
Чехії. Це може означати, що в решті країн під час кризових явищ центральний банк
намагається нейтралізувати супутній негативний вплив на обмінний курс.
Список використаних джерел
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ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРНОГО БРЕНДУНА РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ
У сучасному маркетингу брендування товарів займає особливе місце, будучи одним із
ефективних інструментів маркетингу для досягнення високих комерційних та іміджевих
результатів із мінімальними витратами. Найбільш затребуваним брендування є на ринках
споживчих товарів, для яких споживчі сприйняття та відношення до брендів особливо
важливі та багатоаспектні. У зв’язку із цим управління брендами включає весь спектр
інноваційних методів брендування. Вважаємо, що маркетингове управління брендами на
ринку споживчих товарів є багатопараметричним об’єктом маркетингового управління, що
формується на двох рівнях взаємодії з ринком: споживчому, заснованому на споживчій
ідентифікації бренду та перевагах з урахуванням конкурентної диференціації;
корпоративному, заснованому на спільному створенні цінності бренду та ставлення до
бренду персоналу компаній-виробників та каналів розподілу. Дане визначення дозволяє
охарактеризувати бренд як соціально-економічне явище, що має нерозривний зв’язок з
менеджментом, спрямованим на формування сильного товарного бренду, орієнтованого на
споживачів, співробітників компанії, всіх учасників товароруху.
Більш детально характеристики бренду розглядаються у його платформі. Брендплатформа (платформа бренду) з теоретичної точки зору – це особливий інструмент для
позначення основних характеристик бренду та проведення позиціонування, що дозволяє
відбудуватися від конкурентів та надалі ефективно управляти брендом як найважливішим
нематеріальним активом [1]. З практичного погляду бренд-платформа – це набір тверджень,
які включають місію та бачення бренду, обіцянку бренду, атрибути, раціональні та емоційні
переваги, цінності та суть бренду. Бренд-платформа використовується для того, щоб надалі
продуктивно керувати брендом, його капіталізувати та отримувати найбільші вигоди від
його існування [2]. Платформа бренду визначає унікальність та сутність бренду. Зазвичай це
три або чотири іменники, або прикметники, які найчіткіше відображають суть компанії або
марки. Як правило, половина з них відноситься до раціональної сторони (доступність,
ефективність), інші – до емоційної (відкритість, оптимізм) [3]. Бренд-платформа ‒ це
розуміння, маркетингове мислення, якесь метафізичне поняття, що ототожнює бренд з
особистістю і з людиною [4]. Для опису управління бренд-будівництвом на підприємстві, що
обрало концепцію брендування своїх товарів, а також розгляд управління процесами
створення та підтримки бренд-платформи використовується термін “бренд-менеджмент”.
Бренд-менеджмент ‒ це сфера діяльності, спрямована на застосування різноманітних
маркетингових технік по відношенню до певного продукту або бренду з метою підвищення
лояльності споживача до товарів і підвищення цінності бренду [5].
У сучасних умовах дієвим фактором управління брендами стає соціальна мотивація.
Через бренди компанії позиціонують цінності, проектуючи їх на споживачів, а споживачі
задовольняють власні потреби не тільки за рахунок функцій товару, що купується, але й за
рахунок цілісності його сприйняття, яке формується в процесі брендингу. Споживачі через
бренди демонструють соціальний статус та імідж, а також одержують від виробників гарантію
якості обслуговування. Розвиток бренд-будівництва на ринках споживчих товарів ґрунтується на
соціально-економічній кластеризації населення за ознакою споживання товарів,
охарактеризувати яку робили спроби різні дослідники. По тому, споживачем яких брендів є
людина, соціум робить висновки про її доход, статус, тобто про соціальне становище.
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Ефективне управління брендом формує умови підтримки у цільових показників
іміджу бренду, які можуть бути досягнуті за рахунок активної участі у благодійній
діяльності, що має важливе соціальне значення, дозволяючи створювати та підтримувати
імідж суспільно-корисного суб’єкта ринкових відносин для виробника, соціально
відповідального учасника соціуму. споживача. Зростання активності підприємства у сфері
соціального маркетингу породжує принципово новий тип маркетингової взаємодії – альянси
бізнесу та некомерційних організацій. Метою подібних альянсів, званих соціально
значущими (cause-brand alliance) або соціально-маркетинговими, є “злиття” брендів їх
учасників, що дозволяє пов’язати продукт компанії з вирішенням будь-якої корисної для
суспільства проблеми або доброю справою (good cause). Соціально значущий альянс є
формальне чи неформальне угоду між комерційної фірмою і однієї чи кількома
некомерційними організаціями, укладене розробки і впровадження маркетингових програм
чи діяльності з вирішення соціальної проблеми, важливої як цільової аудиторії, але й
суспільства в цілому виходячи з принципу соціальної диференціації бренду.
Таким чином, процес управління брендом є складною системою, що включає безліч
елементів, які взаємно впливають один на одного. Поглиблення взаємовідносин зі
споживачами в культурних та психологічних аспектах на тлі зменшення впливу раціональної
мотивації при виборі товару та зростанні інших, психологічних мотивів споживання є
актуальним напрямком розвитку брендів. Цей процес є частиною загальної соціалізації
товарного бренду та процесів управління ним.
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ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ОМНІКАЛЬНИМ
МАРКЕТИНГОМ В ОРГАНІЗАЦІЯХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Управління маркетингом ‒ досить складний і багатогранний процес, який, своєю
чергою, вимагає комплексного послідовного підходу. Маркетинг постійно еволюціонує,
враховуючи у своєму розвитку безліч процесів: від цифровізації економіки до трансформації
моделі поведінки споживача, що сприяє розвитку нових підходів до маркетингової
діяльності, одним із яких є омніканальний маркетинг.
Переважним та найбільш перспективним сектором економіки для розвитку
омніканального маркетингу є ринок роздрібної торгівлі, що пов’язано зі специфікою галузі,
що базується на широких можливостях застосування великої кількості каналів комунікацій
та збуту, а також динамікою розвитку торгівлі загалом та зростанням показників інтернетторгівлі зокрема.
Сьогодні для галузі роздрібної торгівлі характерні такі риси.
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По-перше, формування висококласних цифрових можливостей, що включає відмову
від поділу торгівлі на цифрові та фізичні канали і передбачає формування єдиного каналу
збуту споживача.
По-друге, формування унікального споживчого досвіду. Роздрібним магазинам
необхідно підвищувати якість обслуговування клієнтів та ступінь їх залучення до розвитку.
По-третє, впровадження нових технологій у процес торгівлі. Кожне підприємство має
уважно стежити за розвитком новітніх технологій, таких як штучний інтелект, доповнена та
віртуальна реальність, передова робототехніка, та по можливості впроваджувати їх у процес
роздрібної торгівлі [1].
Класичні торговельні мережі продовжують створювати онлайн-магазини, запускати
мобільні додатки, а інтернет-магазини ще частіше відкриватимуть пункти видачі товарів,
постомати, шоуруми та повноцінні торгові точки [2]. Nielsen підкреслює, що індустрії рітейлу
доводиться змінюватися з відповідною швидкістю: взаємодіяти зі споживачем точніше,
адресніше, швидше і ефективніше. Все більш актуальним стає питання пошуку компромісу між
перспективами окремого роздрібного підприємства та бажанням споживача [3].
При впровадженні омніканального маркетингу як нового маркетингового підходу
необхідна трансформація управління маркетингом в компанії. Управління омніканальним
маркетингом, на наш погляд, має під собою складну складову основу.
Омніканальний маркетинг передбачає не просто залучення користувача шляхом
використання безлічі доступних маркетингових каналів, а й серйозну внутрішню роботу в
компанії. Управління омнікальним маркетингом вимагає бездоганного процесу взаємодії та
обміну інформацією між усіма безліччю відділів торгової організації: маркетингу,
клієнтської підтримки, департаменту продукції тощо [4].
Організації роздрібної торгівлі застосовують омніканальний маркетинг, перебуваючи
на різних рівнях розвитку стосовно нього. Це може означати, по-перше, використання на
момент переходу до омнікального маркетингу тільки онлайн- або офлайн-каналів. У цій
ситуації спочатку важливе опрацювання цифрового або, навпаки, фізичного простору. Далі
слідує щільна інтеграція – об’єднання фізичних та цифрових каналів. По-друге,
використання на момент переходу до омнікального маркетингу попередніх еволюційних
підходів (традиційного або мультиканального маркетингу).
Тут актуалізується питання аналізу можливості застосування омніканального
маркетингу з погляду моделі поведінки споживачів у процесі покупки тієї категорії товарів,
яку реалізує організація роздрібної торгівлі,
Звідси випливає, що процес переходу, формування та управління омніканальним
маркетингом зачіпає різні критерії роботи організації роздрібної торгівлі та зобов’язує
переглядати їх, що може призвести до виходу за рамки маркетингу як такого, але необхідно
для успішного функціонування омніканальності у компанії.
При практичній реалізації на українському ринку експерти виділяють ряд проблемних
зон, серед яких аналітика дій споживача, IT-сфера і маркетингова логістика.
Deloitte наголошує окремо на проблемі відсутності єдиного бачення “шляху клієнта”
між різними каналами. У зв’язку з цим можлива ситуація, яка називається “конфліктом
каналів”, що може бути обумовлено спочатку недостатньою інтеграцією каналів збуту.
Рітейлери фокусуються на аналітиці, що збирається вже після покупки,
недооцінюючи можливості аналізу поведінки потенційних клієнтів.
Deloitte також відносить до недоробок представників роздрібу роботу в галузі
категорійного менеджменту: рітейлери поділяють асортимент онлайн-магазину та
роздрібного магазину, не надаючи уніфікованої інформації.
Досить детального вивчення піддаються проблемні точки омніканального підходу у
роботі Л. Боклунд, яка вважає, що процес переходу може дати відповідних результатів з
особливостей організаційної структури, проблем із взаємозв’язком процесів, невідповідних
технологій й у цілому ефективності управління [5].
Серед інших проблем на перший план виходить питання інтересів власників каналів і
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загальна зацікавленість у розвитку каналів лише на рівні організації. Кожен власник каналу має
власні цілі; крім того, часто не всі власники каналів підпорядковуються одній керівній ланці.
Внаслідок цього виникає неузгодженість дій. Цей чинник негативно впливає всі аспекти
омніканального маркетингу. Відсутній ґрунт для інвестування у технології та для виділення
ресурсів. Лише деякі компанії довіряють всі канали одному керівнику. Завжди набагато
простіше відстежувати роботу одного підрозділу чи каналу доступу.
Таким чином, як передумову розвитку омніканального маркетингу у роздрібній
торгівлі можна назвати: розвиток нових форматів торгівлі; відмова від ізольованого розвитку
онлайн- і офлайн-каналів, прийняття їх взаємозв’язку та взаємодоповнення для досягнення
цілей організації торгівлі; поява цифрового споживача, який під впливом інформаційних та
цифрових технологій має нові очікування і нові звички при здійсненні покупок. При
практичній реалізації омніканального маркетингу є ряд проблемних зон: аналітика дій
споживача, IT-сфера і маркетингова логістика.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД
Військові дії на території України вимагають вирішення питання ефективної
відбудови економіки країни. Вже зараз втрати майна та основних фондів оцінюються в 200500 млрд євро (220-540 млрд доларів) [1] і з кожним днем війни сума зростає. В районах, що
постраждали від війни вироблялось більше третини промислової продукції країни.
Враховуючи масштаби руйнувань проблеми відбудови та відновлення економіки та
матеріально-технічної бази та об’єктів інфраструктури потребують невідкладного рішення.
У звязку з цим важливо вивчити практичний досвід інших країн по відбудові економіки,
в т.ч. зруйнованої в процесі військових дій. Адже важливо не лише відновити пошкоджені
будівлі, а й провести реконструкцію моделі економіки з олігархічно –корумпованої на відкриту і
демократичну. Експерти вважають що для України відкривається “вікно можливостей”, коли
з’являється шанс швидкого та комплексного вирішення проблем суспільно-економічного
розвитку. На ці цілі світовим співтовариством надаватимуться кошти. Окрім того окремі галузі
економіки України отримують адресну допомогу – так фермерам виділено 20 млрд. гривень (675
млн. доларів) на закупку насіння та всього необхідного для посівних робіт, що розпочалися [1].
Подальшому розвитку аграрної сфери перешкоджає необхідність розмінування територій та
сільськогосподарських угідь на територіях, де відбувались бойові дії.
Урядом України створено Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури і
відповідні служби формують переліки того що потребує відбудови. Враховуючи значні
обсяги руйнувань, більшу частину коштів очікують отримати з-зовні у вигляді грантів,
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кредитів та інвестицій. Гроші для відбудови економіки можуть надати уряди інших країн,
міжнародні інституції, а також приватні компанії та фізичні особи. Очікується, що
додатковими джерелами коштів можуть стати конфісковані російські активи. Однак, питання
розподілу та використання коштів, що надходитимуть, вимагає негайного вирішення питань,
пов’язаних з корупцією та олігархічною структурою економіки України.
Заслуговує на увагу ідея про те, що відбудова має виходити з принципу “майбутнього
без вуглецевого сліду” [3] з мінімальною залежністю від викопного палива, проєкти будівель
чи інфраструктури мають будуватися з врахуванням сучасних вимог до енергоефективності.
Очевидно, що відбудову слід проводити з використанням новітніх технологій.
Звичайно основне навантаження припаде на ті регіони, що найменше постраждали і де
сконцентрувалися потоки робочої сили та переміщені підприємства. Саме вони задаватимуть
вектор економічного відродження. Оскільки це саме західні території, то вагому роль
відіграватиме сусідство з країнами ЄС, чий господарський потенціал і досвід надзвичайно
важливі. Тому саме ці регіони повинні першими запровадити реформи, які одночасно є
обов’язковими на шляху до вступу до ЄС та закладуть фундамент швидкого та стійкого
зростання.
Це інституційні реформи з метою наблизити законодавство та дизайн інституцій до
європейських. Також важливі дії по вбудуванню інфраструктури України у систему
спільного ринку ЄС, з метою більш динамічного і ефективного співробітництва. Необхідним
є формування засад якісної соціальної інфраструктури, що дозволяє забезпечити
перебування чисельних внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та створити в країні засади
ефективної соціальної політики. Складовою цього процесу є запровадження сучасних
технологій будівництва якісного та енергоощадного житла у екологічно привабливих
районах та забезпечення їх близько розташованими об’єктами житлової інфраструктури та
громадським транспортом. Такі технології, будучи адаптованими в районах компактного
проживання ВПО, зможуть бути застосовані для відродження зруйнованих війною територій
та, загалом, набути поширення в Україні. Слід використати можливість “технологічного
стрибка” [3] в процесі відбудови зруйнованих територій та економіки країни, загалом.
Звичайно з особливою гостротою постає питання заохочення припливу іноземного
капіталу й технологій. Високі ризики інвестицій в умовах війни вимагають формування
системи гарантій і, в першу чергу, від урядів іноземних держав та міжнародних інституцій
(ЄІБ, ЄБРР, СБ тощо), які можуть надавати ряд пільг (субсидії, зниження податків,
субсидовані кредити, доступ до експортно-імпортних кредитів) фірмам, які інвестують в
Україну. І нашій країні також щоб мінімізувати ризики, пов’язані з недосконалістю правової
та господарської системи варто користатися правовим полем країн ЄС.
Україна має відбудувати не лише сучасну інфраструктуру та забезпечити приплив
коштів. Важливо побудовати інституції (законодавство, державна служба, судова система,
антикорупційні органи), які дозволять Україні набути повноцінного членства в ЄС та
зайняти гідне місце на господарській та політичній карті Європи. І важлива роль в цьому
західних регіонів, які в силу обставин, що склалися, мають використати всі наявні ресурси та
можливості щоб стати локомотивами відродження економіки країни.
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ІМІДЖ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
В сучасних умовах розвитку глобальної економіки поряд із вже добре відомими
персональними або корпоративними брендами актуалізуються питання, пов’язані із
формуванням іміджу та бренду окремих територій. Регіони, навіть якщо вони знаходяться в
межах однієї країни, постійно конкурують. Таке суперництво за отримання різноманітних
ресурсів (люди, капітал, ідеї) перетворює їх із простих географічних одиниць у повноцінних
суб’єктів господарської діяльності, що передбачає пошук вдалих рішень щодо використання
як природних, так і набутих конкурентних переваг. Тому у регіонів або територій
сформувалася об’єктивна ринкова потреба формувати відмінну ідентичність і достойно її
просувати не лише на вітчизняному, а й на міжнародному рівні.
Вітчизняні науковці імідж регіону визначають як таку характеристику: відносно
статичну множину емоційних вражень, раціональних очікувань, що мають відтворення у
масовій та індивідуальній свідомостях, переконань і уявлень осіб, які формуються з приводу
відмітних особливостей кожного регіону, визначаються з урахуванням інформаційних
ресурсів, отриманих про територію з різних джерел та власного досвіду. Водночас імідж
регіону розглядається як різноплановий, емоційно забарвлений, штучно створений образ, що
складається у свідомості населення. Імідж регіону не існує відокремлено, він знаходиться під
контролем адміністративних інституцій, засобів масової інформації, створюється відомими
особами або діячами різних сфер життєдіяльності, місцевими мешканцями, як відповідної
території, так і населених пунктів, що територіально входять до складу досліджуваного
регіону [1].
Загалом термін “імідж” походить від англійського image – образ, відображення.
Енциклопедичний соціологічний словник трактує імідж як зовнішній образ, що створюється
суб’єктом, для формування певного враження, думки, відношення. Імідж існує у взаємозв’язку
із брендом та репутацією. Поняття “бренд регіону” розглядають як сукупність уявлень та
цінностей, що відображають унікальні і оригінальні споживчі характеристики регіону і
співтовариства, що отримали суспільне визнання і популярність та здобули прихильність
споживачів. Бренд регіону формується на основі домінантного вираженого його позитивного
іміджу і є проявом емоційних споживчих та конкурентних переваг регіону, важливим активом
регіональної системи. Імідж регіонів формує або є складовою іміджу цілої країни на світовому
рівні (стійке сформоване уявлення споживачів, партнерів та суспільства про престиж, якість
послуг і товарів цієї країни, якості життєвого рівня її мешканців, репутацію влади). Під
репутацією розуміють достатньо динамічну характеристику процесу життєдіяльності регіону,
що формується всередині суспільства протягом досить тривалого часового періоду. Також це
ціннісні переконання, думка або уявлення про територію, що склалися у населення на основі
отриманої інформації про неї та отриманого особистого досвіду (умови проживання, рівень
безпеки, соціальна захищеність, сприятливі умови для ведення бізнесу, умови для
саморозвитку, авторитет місцевої влади і т.д.).
Водночас зупинимося на розмежуванні понять, що нами розглядаються. Якщо імідж
більшою мірою відображає емоційне сприйняття міста (подобається або не подобається), то
репутація формується на основі достовірних знань і оцінювань (надійність, безпечність, вигідність,
зручність). Інші відмінність у тому, що імідж створюється і змінюється швидшими темпами,
головним інструментом його формування і коректування виступають зв’язки з громадськістю.
Стабільна репутація складається переважно в процесі безпосередньої взаємодії із контактними
особами протягом достатньо тривалого періоду, але використовується значно довше [2].
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В сучасному ринковому середовищі імідж території має вплив не лише на ставлення
людей та інституцій до неї (емоційні враження), а й визначає загальне розуміння відомих
цінностей, можливість ведення партнерських відносин, привабливість для інвестиційної
діяльності або ведення бізнесу (економічний погляд). На теперішньому етапі позитивний імідж
будь-якої території свідчить про розвиненість її соціального, економічного та політичного
потенціалу, добробут, процвітання, високий рівень культурного розвитку, слугує показником
авторитетності та успішності діяльності органів місцевої влади та довіри до них.
В теорії та практиці імідж регіону розглядається або існує на різних рівнях –
побутовому, соціально-економічному, діловому. Якщо розглянути побутовий рівень, то тут
здебільшого використовується низка усталених характеристик: символи, менталітет,
культурні особливості, гастрономія, типові погодні умови, загальні аспекти життєдіяльності,
комунікативні перешкоди тощо. Соціально-економічний рівень іміджу території відображає
сформовані уявлення про благоустрій території, рівень і якість життя населення тощо.
Діловий імідж передусім пов’язують із економічними параметрами глобального рівня,
зокрема інвестиційною привабливістю та рівнем конкурентоспроможності регіону [3].
Класифікація чинників формування іміджу охоплює наступні категорії:
‒ базові ресурси та чинники: фундаментальні компоненти, що формують імідж
регіону, причини, які притягують основні цільові групи у той чи інший регіон;
‒ підтримуючі чинники та ресурси (сприятливі умови для ведення бізнесу, низькі
трансакційні витрати);
‒ регіональна політика планування та розвитку (загальний напрямок і стратегічне
управління економічною, соціальною та іншими сферами життєдіяльності регіону, розвиток
виробничої сфери та сервісу);
‒ менеджмент (тактичні дії адміністрації регіону, що випливають з загальної
регіональної політики та показують здатність до втілення конкретних заходів).
Таким чином, кожний регіон має свій власний імідж, який є результатом його
особистих досягнень у соціальній, культурній, політичній, економічній, демографічній,
освітній, історичній та інших сферах діяльності.
Проведений аналіз різноманітних визначень “іміджу” регіону, дозволяє виокремити,
що імідж є за своєю сутністю процесом комунікації, що має на меті скорегувати уявлення і
запити конкретних цільових груп. Сьогодні в умовах глобалізації актуалізується питання
формування позитивного іміджу регіону, оскільки це визначатиме прагнення інвесторів та
бізнесменів працювати на цій території, бажання людей мешкати в її межах та привабливість
для економічної діяльності.
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ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНЦІЇ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Теорія конкуренції виходить з того, що конкурують не країни, а окремі виробники або
продавці продукції, боротьба за споживача – неодмінна умова існування будь-якого
підприємства в обстановці конкуренції. Постійне підвищення ефективності виробництва ‒
ще одна обов’язкова вимога до підприємства, що діє в умовах конкуренції. Якщо воно не
використовуватиме всі можливі резерви, це зроблять його конкуренти, отримавши тим
самим значний виграш в конкурентній боротьбі (можливість привертати більш кваліфіковану
робочу силу, швидше оновлювати виробництво і продукцію, упроваджуватися на нові ринки
збуту тощо) [1].
Поняття конкуренції і конкурентоспроможності – одні з центральних в сучасній теорії і
практиці стратегічного управління. Конкуренція – це процес боротьби організацій один з
одним за споживачів своєї продукції. Цей процес залежить від того, яка структура ринку.
Якщо є багато дрібних конкурентів, бар’єри входу на ринок низькі і всі учасники в рівній мірі
володіють необхідною інформацією, то це досконала конкуренція. Якщо ж є лише декілька
конкурентів на ринку, то це олігополістична конкуренція. Ці два види сильно відрізняються
один від одного. Якщо в умовах досконалої конкуренції все визначається рівнем якості і
ефективності випуску продукції, умовах олігополії основним інструментом стають змова,
вибудовування бар’єрів входу, обмеження доступу до інформації і ін. останнім часом у всьому
світі, у тому числі і в Україні, найчастіше зустрічаються випадки олігополістичної конкуренції.
Саме цей вид конкуренції стає домінуючим у вітчизняній і зарубіжній практиці [2].
“Конкуренція” походить від латинського слова “concurentia”, що означає зіткнення,
змагання. Адам Сміт (1723-1790) пов’язував конкуренцію з чесним, без змови суперництвом,
яке відбувається між продавцями (або покупцями) за найбільш вигідні умови продажу
товару. Американський економіст Френк Найт (1885-1974) визначав конкуренцію як
ситуацію, при якій велика кількість індивідуумів на ринку мають справу з великою кількістю
інших індивідуумів, вибирають кращі, на їх думку, умови купівлі-продажу товарів. Йозеф
Шумпетер (1883-1950) стверджував, що конкуренція ‒ це суперництво старого і нового:
нових товарів, нових технологій, нових джерел задоволення потреб, нового вигляду
організації. Сучасний американський економіст П. Хайєк вважає, що “конкуренція” ‒ це
прагнення найкращим чином задовольнити критерії доступу до рідкісних благ [3].
Значення конкуренції виявляється в наступних особливостях її впливу на економіку:
вимушує підприємців постійно шукати і знаходити нові види продукції і послуг; сприяє
виробництву продукції високої якості по розумних цінах; стимулює використання найбільш
ефективних методів виробництва, оскільки неефективне виробництво відразу ж знижує
конкурентоспроможність підприємства; вимушує оперативно реагувати на зміну потреб
покупців; сприяє розвитку техніки, науки, технології, інформаційних систем. Разом з тим
конкуренція приводить до формування умов, які створюють нестабільність в бізнесі,
породжують інфляцію, безробіття, банкрутство і інші явища.
У розвитку конкурентних відносин виділяють внутрішньогалузеву і міжгалузеву
конкуренцію. Внутрішньогалузева конкуренція є між виробниками одного товару за
найбільш сприятливі умови виробництва, за велику частку ринку цього товару. Міжгалузева
‒ проявляється в суперництві між виробниками різних галузей, здатних задовольнити
подібні або однотипні потреби. Також, конкуренція має місце між виробниками і торговими
посередниками на рівні товару, який випускається цим же виробником. В цьому випадку
виробник конкурує з торговими посередниками, яким раніше поставляв свій товар.
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Розрізняють три види конкуренції: 1) функціональна – виникає за наявності на ринку
різних товарів здатних задовольнити ту ж потребу; 2) видова – передбачає, що краще
задовольняє товар з вищими споживчими якостями; 3) фірмова – виникає у зв’язку з тим, що
підприємства випускають ідентичні товари для задоволення однієї потреби, але
розрізняються по асортименту, якості і ціні [4-5].
Конкуренція між покупцями посилюється за рахунок товарного дефіциту і стає
слабкішим при перевищенні пропозиції над попитом. Така конкуренція стає одним з
важливих ціноутворюючих чинників, вона обумовлює підвищення або пониження ціни і
тим самим впливає на об’єм виробництва.
Відповідно до досліджень англійського вченого М. Портеру, стан конкурентної
боротьби визначається взаємодією п’яти сил конкуренції, якими є: загроза появи нових
конкурентів; вплив товарів-замінників; конкурентна сила постачальників; конкурентна сила
споживачів; інтенсивність конкуренції на ринку [10].
Конкурентоспроможність
підприємства
визначається
двома
елементами:
конкурентоспроможність продукції, яка в динаміці характеризує ступінь задоволеності
попиту, і конкурентоспроможність виробництва, як шляхи досягнення випуску
конкурентоспроможної продукції.
Конкурентоспроможність продукції ‒ це сукупність якісних і вартісних характеристик
продукції, виготовленої по схемі оптимальних витрат, що забезпечує задоволення запитів
споживачів, відповідає вимогам конкурентного ринку порівняно з іншою аналогічною
продукцією, представленою на ринку.
Між категоріями конкурентоспроможність підприємства і конкурентоспроможність
продукції існує взаємозв’язок: підприємство не може бути конкурентоспроможним, якщо
його продукція не має збуту. Реалізація продукції з низьким рівнем конкурентоспроможності
знижує конкурентоспроможність підприємства, яке несе додаткові витрати, пов’язані з
необхідністю стимулювання збуту, збільшення терміну користування кредитом, а іноді прямі
втрати від зниження ціни продукції, що не має попиту.
Конкурентоспроможність виробництва – це здатність виробництва як складної
організаційно-економічної системи забезпечувати випуск конкурентоспроможної продукції, швидко
і адекватно реагувати на перманентний попит споживачів, гнучко перебудовуватися, мати
комерційний успіх в умовах конкуренції, необхідний для подальшого розвитку і функціонування [2].
Для досягнення тривалого успіху робота із забезпечення конкурентоспроможності
підприємства повинна здійснюватися у всіх сферах і напрямках діяльності підприємства.
Звідси випливає, що ключовими аспектами забезпечення конкурентоспроможності є:
1) виробничий – ключове значення має номенклатура і асортимент товарів, якість
продукції, характер технології, масштаби виробництва, забезпеченість видами ресурсів,
якість ресурсів, гнучкість виробництва;
2) маркетинговий – ключове значення має дослідження і прогнозування ринку,
система просування і збуту товару, ціноутворення, рекламна діяльність, обслуговування
клієнтів;
3) фінансовий – ключове значення має ступінь ліквідності, активність прибутковість,
платоспроможність підприємства, залучення зовнішніх фінансових ресурсів, інвестування
наявних грошових коштів, загальний фінансовий стан підприємства;
4) інноваційний – ключове значення має здійснення НІОКР власними силами,
використання запозичених результатів НІОКР, ступінь оновлення продукції, технології,
ступінь використання інформаційних технологій;
5) кадровий і організаційно-культурний – ключове значення мають кількісний і
якісний склад персоналу, тип лідера, характер організаційних цінностей, комунікації і
процедури;
6) управлінський – ключове значення має тип організаційної структури управління
(ОСУ), гнучкість і раціональність ОСУ, стиль і методи управління, адаптаційні можливості,
гнучкість і гомеостатичность підприємства [6].
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Таким чином, конкурентоспроможність – це багатобічна економічна категорія, яка повинна
розглядатися на трьох рівнях: конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність
галузі, конкурентоспроможність національної економіки.
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ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
НА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ
На сучасному етапі, оцінюючи ефективність зовнішньоекономічної політики держави,
необхідно брати до уваги співвідношення як внутрішніх, так і зовнішніх факторів впливу на
національну економіку. Перевага використання інструментів політики протекціонізму чи
перехід в бік лібералізації зовнішньоекономічної політики має визначатись рівнем розвитку
споживчого ринку та його окремих сегментів. Адже, як показують дослідження провідних
науковців, ефективність політики протекціонізму знижується в довгостроковій перспективі
та спостерігається її негативний вплив на зміцнення конкурентоспроможності національної
економіки. Поширеною є оцінка результативності зовнішньоекономічної політики за
допомогою інтегрального показника зовнішньоекономічної безпеки.
Зовнішньоторговельна політика охоплює дії держави в області експорту та імпорту
товарів та послуг та передбачає використання таких інструментів як мита і тарифи,
нетарифні обмеження (експортні та імпортні квоти), а також фінансові операції держави в
сфері зовнішньої торгівлі (кредитування експорту, гарантування експортних кредитів тощо).
Із зовнішньоторговельною політикою тісно пов’язана митна політика держави.
Відповідно до Митного кодексу України митна політика являє собою систему принципів та
напрямів діяльності держави у сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної
безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку
економіки України та її інтеграції до світової економіки. Основним інструментом митної
політики держави є імпортні та експортні тарифи. Вони є історично першим інструментом
протекціонізму і регулювання зовнішньої торгівлі та займають центральне місце в системі
реалізації державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. При цьому однак
прослідковується тенденція до зниження митних тарифів, що застосовуються країнами для
регулювання імпорту. Сьогодні на перший план виходять нетарифні обмеження, серед яких
найчастіше використовуються імпортні кількісні квоти, антидемпінгове законодавство і сама
практика його застосування, “добровільне” обмеження експорту, різноманітні адміністративні
правила.
Також до складових зовнішньоекономічної політики вчені відносять валютну
політику. Валютна політика держави включає сукупність заходів, що здійснюються
державою у сфері валютних відносин (в тому числі і в міжнародних) і має своїм об’єктом
курс національної валюти по відношенню до іноземних грошових одиниць. Інструментами
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валютної політики є режим валютного курсу, валютні резерви, інтервенції на валютних
ринках, валютні обмеження, валютний контроль, валютне субсидування. У сфері грошовокредитної і валютної політики визначальним в теорії визнається вибір режиму валютного
курсу, спектр якого варіюється від жорсткої прив’язки (наприклад, до іноземної валюти) до
вільного плавання. Однозначної відповіді на питання, який режим валютного курсу краще фіксований або плаваючий, теорія не дає. Кожен має свої переваги і недоліки. Центральне
питання в дискусії прихильників фіксованих і прихильників плаваючих валютних курсів гнучкість цін і заробітної плати.
Методичні рекомендації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
визначають зовнішньоекономічну безпеку (ЗЕБ) як стан відповідності зовнішньоекономічної
діяльності національним економічним інтересам, що забезпечує мінімізацію збитків держави
від дії негативних зовнішніх економічних чинників та створення сприятливих умов для
розвитку економіки завдяки її активній участі у світовому розподілі праці. Інтегральний
показник зовнішньоекономічної безпеки базується на розрахунку одинадцяти показників, що
її характеризують: відкритість економіки, коефіцієнт покриття експортом імпорту, питома
вага провідної країни-партнера в загальному обсязі експорту товарів, питома вага провідної
країни-партнера в загальному обсязі імпорту товарів, питома вага провідного товару в
загальному обсязі експорту товарів, питома вага провідного товару в загальному обсязі
імпорту товарів (за виключенням енергетичного імпорту), питома вага сировинного та
низького ступеня переробки експорту промисловості в загальному обсязі експорту товару,
частка імпорту у внутрішньому споживанні країни, індекс умов торгівлі (ціновий),
завантаженість транзитних потужностей нафтотранспортної системи, газотранспортної
системи. Деякі вчені виділяють також окремо показники експортної та імпортної безпеки.
Оскільки першочерговим завданням держави є забезпечення добробуту населення, то, на
наш погляд, в першу чергу слід зосередити увагу на проблемах розвитку внутрішнього
споживчого ринку та, зокрема, імпортної безпеки, адже витіснення вітчизняних виробників з
внутрішнього споживчого ринку призводить до занепаду національного виробництва,
зниження доходів населення та зростання безробіття, зниження рівня надходжень до
держбюджету та скорочення соціальних програм, відтоку робочої сили з країни.
Розглядаючи вплив зовнішньоекономічної політики на функціонування споживчого
ринку всередині країни, зосередимо увагу на забезпеченні потреб споживачів та
конкурентоспроможності вітчизняних виробників на внутрішньому ринку. При цьому з
позицій досягнення соціального розвитку країни та добробуту населення пріоритетним є
забезпечення потреб споживачів за рахунок виробництва вітчизняних товарів при
забезпеченні конкурентного рівня якості. Як відзначалося вище, саме споживчий ринок є
одним із основних факторів та індикатором рівня добробуту населення, тому при розгляді
ефективності зовнішньоекономічної політики та зовнішньоекономічної безпеки нами буде
зосереджено увагу на цій складовій національної економіки. Оскільки різні сегменти
споживчого ринку мають різний рівень розвитку, то очевидно, що інструменти
зовнішньоекономічної політики мають корелювати в залежності від стану розвитку кожного
сегменту.
Отже, виникає необхідність відбору та аналізу ключових показників, що можуть
слугувати критерієм для визначення пріоритетності виду зовнішньоекономічної політики та
формування відповідної стратегії для кожного сегменту. Для цього побудуємо стратегічну
карту та визначимо сукупність стратегічних цілей зовнішньоекономічної політики держави.
Основною метою державної політики є забезпечення зростання добробуту населення
шляхом створення умов для задоволення потреб на споживчому ринку та стимулювання
розвитку національних виробників, що, в свою чергу, стане стимулюючим фактором
економічного та соціального розвитку країни. Стратегії державної зовнішньоекономічної
політики мають бути направлені на реалізацію поставлених цілей. При цьому прийняття
рішення щодо вибору інструментів зовнішньоекономічної політики, зміщення її в бік
протекціонізму чи лібералізації, має здійснюватись для кожної галузі в залежності від стану
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та потенційних можливостей досягнення цілей. Задоволення потреб споживачів на
внутрішньому ринку може відбуватись як за рахунок товарів вітчизняного виробництва, так і
за рахунок імпортних товарів. Пріоритетним для соціально-економічного розвитку країни та
забезпечення добробуту населення та економічної безпеки країни є максимізація частки
вітчизняних товарів на ринку. Очевидно, що досягнення цієї мети не завжди є можливим
щодо низки галузей в силу об’єктивних причин, зокрема, природно-ресурсних факторів.
Одним із завдань державної зовнішньоекономічної політики щодо розвитку та
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників є залучення зовнішніх
інвесторів. Завданням держави є створення вигідних умов для інвестування зарубіжними
компаніями в розвиток виробництва всередині країни та переваг над ввезенням готової
продукції в країну. Показником, що висвітлює результати реалізації державної політики є
рівень прямих іноземних інвестицій та їх динаміка. Для проведення аналізу ефективності
зовнішньої інвестиційної політики держави щодо основних галузей промисловості, які
забезпечують задоволення потреб населення на споживчому ринку, розглянемо динаміку
залучення прямих іноземних інвестицій в Україну.
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Нині цифровізація стала актуальним трендом глобальної економіки. Цифрові технології
охопили майже всі сфери нашого життя, включаючи господарську діяльність економічних
суб’єктів як на внутрішньому, так і світовому ринках. Що стосується міжнародних
економічних відносин, то нині впровадження цифрових технологій відбувається в усі сфери
міжнародної економічної діяльності – міжнародну торгівлю, міжнародні валютно-фінансові
відносини, міжнародну міграцію капіталу, міжнародний обмін науково-технічні відносини,
міжнародний ринок освітніх послуг тощо (рис. 1). Роль цифровізації в економічній діяльності
значно актуалізувалася з початком карантинних обмежень внаслідок розповсюдження пандемії
COVID-19.
Міжнародні економічні відносини  це система відносин, що виникають між
суб’єктами різних країн з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання товарів,
послуг, капіталів, ідей в умовах обмеженості ресурсів і міжнародного поділу праці в межах
світового господарства. Аналіз тенденцій розвитку міжнародних економічних відносин
свідчить, що з початку XXI ст. формується новий етап їх еволюції, який можна назвати
цифровим. Поширення коронавірусної хвороби, яке перетворило світ на ізольованих
суб’єктів, тільки збільшило запит на активізацію впровадження цифрових технологій в усі
сфери життя. На міжнародному рівні карантинні обмеження перевели значну кількість
операцій в онлайн-формат, тобто цифровізація охопила всі форми міжнародних економічних
відносин.
Цифрові рішення допомогли запобігти повного колапсу в світовій економіці, а за
період пандемії прийшлося швидко адаптувалися до нової реальності. “В умовах глобальної
кризи, яка і досі наростає, цифровізація виступає майже єдиним засобом вирішення проблем,
що спонукає інвесторів перепрофільовувати вкладення в пріоритетні напрями інноваційного
розвитку, поєднуючи реальну господарську діяльність із цифровими даними, технологіями,
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Рис. 1. Цифрова трансформація різних форм міжнародних економічних відносин
продуктами, послугами тощо” [1, с. 130]. З початку пандемії 36 % українців перейшли на
віддалену роботу, а 22 % поєднують дистанційний формат роботи зі звичним [2]. У
“цифровий” формат було переведено міжнародні зустрічі, круглі столи та конференції, що
зекономило видатки міжнародних економічних організацій. Щоб швидко адаптуватися до
умов роботи он-лайн і досягти бажаного результату, потрібно задіяти кардинально нові
навички: організаційні, технічні, комунікативні, психологічні та ін. Успішний досвід
“віртуальних” самітів (Ради ЄС, G-7 тощо) довів ефективність такого формату.
Найбільш наочно цифровізація проявилася в сфері міжнародної торгівлі. Цифрові
технології використовуються, наприклад, приватними особами або компаніями при
здійсненні покупок на різних світових платформах і розрахунках через Інтернет за
допомогою електронних платіжних систем. Нині до інтернет-магазинів звертаються навіть ті
споживачі, які історично не хотіли цього робити, вважаючи це незручним, складним.
Пандемія, яка охопила весь світ, поза всіляким сумнівом вплинула на електронну комерцію,
надавши їй суттєву перевагу над оффлайн-торгівлею. Можна констатувати, що сьогодні
глобальний характер COVID-19 і його вплив на електронну торгівлю можуть сприяти
зміцненню міжнародного співробітництва й подальшого розвитку політики щодо закупівель
і поставок в Інтернеті [3]. Простежується тенденція: чим раніше країна почала рух в бік
глобалізації, тим вище в її населенні частка тих, хто користується електронними грошима та
супутніми сервісами. Тому присутність цифрових платформ в період нових бізнес-викликів
на тлі всесвітньої пандемії лише посилює їхній вплив на потреби суспільства [4].
Не треба забувати, що впровадження інновацій та використання цифрових процесів у
розвитку господарських відносин має амбівалентні наслідки. З одного боку, цифровізація
створює величезні можливості для покращення економічних показників. З іншого боку,
сучасні технологічні досягнення відбуваються швидше, ніж людство в змозі реагувати на них
або навіть їх розуміти, а це спричинює низку загроз і ризиків світового економічного
розвитку. Проте, криза, спричинена пандемією, стала переламною точкою для прискорення
digital-трансформації світової економіки. Пандемія значно прискорила механізми
впровадження цифрових технологій і в українську господарську діяльність, доводячи, що в
умовах пандемії вона надає більше можливостей для вирішення проблем.
Отже, “коронавірусна криза”, призвела до глобальних змін у міжнародних економічних
відносинах і бізнес-середовищі. Переведення роботи та багатьох операцій завдяки цифровізації в
онлайн-режим дозволило вести бізнес і вирішувати проблеми, навіть глобального рівня. І навіть
в постпандемічній період, на наш погляд, темпи цифровізації міжнародних економічних
відносин навряд чи знизяться, бо її ефективність вже доведена практикою.
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Останні десятиліття світової економіки характеризуються прискореним зростанням
сфери послуг порівняно із матеріальним виробництвом. Серед передумов стрімкого розвитку
сфери послуг виділяють науково-технічну революцію, структурно-технологічну перебудову
матеріального виробництва, розвиток комп’ютерних технологій та засобів зв’язку, соціальні
зміни у суспільстві, зумовлені зростанням добробуту населення та трансформацією його
способу життя [1, с. 50].
Сучасний ринок послуг характеризується появою широкого спектра нових видів
послуг, оновленням та удосконаленням традиційних послуг, підвищенням якості процесу
обслуговування. Характерним для даного ринку є зростання попиту на послуги як
фізичними, так і юридичними особами при підвищенні їх купівельної спроможності. Як
наслідок, тенденції розвитку сфери послуг у країнах досить різні. У США, Бельгії,
Нідерландах, Великій Британії, Франції частка сфери послуг в структурі ВВП перевищує
70 %. В Австрії, Фінляндії, Італії, Іспанії – складає 60-70 %. Тут спостерігається стійке
зростання зайнятості населення в даній сфері, загострення конкуренції, збільшення обсягів
реалізації послуг та доходів суб’єктів господарювання, диверсифікація послуг та підвищення
їх якості, ріст експорту та імпорту. Проте є країни з відносно низьким рівнем розвитку сфери
послуг, де її частка не досягає і 50 % у структурі ВВП [3, с. 193].
В Україні активізація господарської діяльності у сфері обслуговування почала
набирати обертів з переходом до ринкових умов господарювання. Багато видів послуг, які
надавалися виключно державними чи комунальними підприємствами, стали доступними для
приватного бізнесу. Ринок послуг набув стійкої тенденції до зростання. Якщо у 1990 році
частка сфери послуг складала лише 30% у структурі ВВП, то у 2021 році вона перевищувала
59 %. Проте зростання загальних обсягів реалізації сфери послуг поєднується із чітко
вираженою нерівномірністю розвитку її галузей. Торгівля, транспорт, зв’язок, фінансова та
страхова діяльність, інформаційні та телекомунікаційні послуги характеризуються
позитивними трендами. Натомість багато сфер обслуговування все ще потребують
стимулювання їх розвитку, активізації підприємницької діяльності тощо.
До таких галузей відноситься сфера обслуговування сільськогосподарського
виробництва, потенційними споживачами послуг якої є виробники сільськогосподарської
продукції – сільськогосподарські підприємства та господарства населення. Лише невелика
частина сільськогосподарських підприємств може забезпечити фаховим супроводом усі
виробничі процеси в господарстві та реалізацію продукції на ринку. Переважна більшість
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сільськогосподарських товаровиробників є потенційними замовниками виробничих,
консультативних та маркетингових послуг у сторонніх суб’єктів господарювання. Їх розміри
не дозволяють формувати великі партії однотипної продукції, повною мірою дотримуватись
технологій її виробництва та зберігання, впроваджувати інноваційні технології,
застосовувати у практичній діяльності маркетингові підходи до господарювання (проводити
маркетингові дослідження, розробляти ефективну товарну, цінову, розподільчу політику
підприємства, використовувати всі можливі способи комунікації та забезпечити ефективне
просування своєї продукції на ринок).
Організації,
які
б
здійснювали
обслуговування
сільськогосподарських
товаровиробників, практично відсутні. Це безпосередньо впливає на конкурентні позиції
вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринку. Навіть порівняно великі сільськогосподарські підприємства не можуть у
повній мірі реалізувати переваги, набуті входженням України до СОТ.
Розповсюдження інформації серед виробників сільськогосподарської продукції, їх
навчання та фахова підтримка з питань виробничих процесів, технологій, управління,
маркетингу, обліку, податків, права, екології, беззаперечно визнана світовою практикою
господарювання. Одним із способів забезпечення даних потреб є розвиток
сільськогосподарського дорадництва. Його вважають одним із найдієвіших інструментів
виведення сільськогосподарського виробництва на новий рівень, зростання його
прибутковості тощо. Дорадництво в Україні активно стимулюється державою, але на даний
час не відповідає потребам сільськогосподарського виробництва.
Більш
ефективною
є
організація
обслуговування
сільськогосподарських
товаровиробників на засадах підприємництва. Поєднання різних за розмірами та
організаційними формами сервісних структур, які орієнтовані на різні сегменти ринку, могло
б забезпечити весь комплекс необхідних послуг та їх доступність для потенційних
замовників. Проте обмеженість фінансових ресурсів та очікувана низька прибутковість
даного бізнесу стримує розвиток підприємництва в даній сфері.
Одним із способів активізації конкурентного середовища, а відтак налагодження
ефективної системи обслуговування сільськогосподарських товаровиробників є кооперація.
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи можуть бути як вузько-, так і
багатопрофільними. Привабливість даної форми господарювання полягає у тому, що:
 кооперативи організовуються засновниками, і вони ж забезпечують господарську
його діяльність;
 майно кооперативу формується за рахунок пайових внесків засновників. В такий
спосіб може бути сформована значна сума децентралізованих коштів на закупівлю
необхідної техніки та обладнання для функціонування кооперативу;
 залежно від розміру господарств засновників до роботи в кооперативі може
залучатись необхідна кількість фахівців відповідного профілю;
 обслуговуючий кооператив за своєю природою є неприбутковим. Метою діяльності
кооперативу є не одержання прибутку, а більш повне задоволення економічних, соціальних
та інших потреб засновників. Послуги засновникам надаватимуться за нижчими тарифами,
систематично і у повному обсязі [2].
Розвиток кооперативного руху у провідних країнах світу свідчить про ефективність
даної форми організації обслуговування сільськогосподарського виробництва. Проте зусилля
України щодо активізації процесів створення таких кооперативів поки що були
безуспішними. Основна причина – певна недовіра та сумніви сільськогосподарських
товаровиробників, що їх пайові внески будуть використані раціонально і за призначенням. У
пам’яті багатьох процеси становлення міжгосподарських організацій, майно яких
формувалось за рахунок пайових внесків. При цьому ідея кооперації була забута,
міжгосподарські організації “відірвалися” про пайовиків і за їх рахунок формували свій
прибуток.
Основним завданням держави щодо розвитку сільськогосподарської кооперації є
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законодавча, організаційна та роз’яснювальна робота на взірець такої, яка здійснювалась
ініціаторами кооперативного руху у першій половині двадцятого століття. А державна
фінансова підтримка повинна спрямовуватися, як і у більшості економічно розвинутих
країнах світу, на організовані “знизу” кооперативи, які реально функціонують.
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МАРКЕТИНГ В УМОВАХ ВІЙНИ
З початком військової російської навали більшість українських компаній і
підприємств опинились в територіальній, фінансовій та інформаційній блокаді. Для значної
їх частки питання відновлення роботи у важких умовах досі залишається актуальним. Зазнав
трансформацій і маркетинг, воєнна економіка диктує інші правила ведення бізнесу, на
адаптацію до яких потрібні часові, фінансові, а в окремих випадках і кадрові ресурси.
За даними інформаційного порталу “Дія” за 2 місяці війни адаптація бізнесу до нових
реалій військового стану відбулась швидше у порівнянні з періодом пандемії covid-19. На
початок квітня 2022 р. зареєстровано на 29% більше нових компаній, ніж у відповідний
період 2020 р. За період з 24.02.2022 р. по 24.04.2022 р. в Україні зареєстровано 14420 нових
підприємців, з них 12255 ФОП та 2165 юридичних осіб, у числі яких – 78% благодійні фонди
та громадські організації [1; 2]. Найбільша частка зареєстрованих компаній припало на м.
Київ та Львівську область (рис. 1).

Рис. 1. Кількість зареєстрованих прибуткових організацій з
24.02.2022 р. по 24.04.2022 р. в Україні в розрізі адміністративних областей, од. [1]
Частина бізнесу відновила комерційну діяльність у звичних територіальних локаціях,
частина – релокалізувалась за підтримки місцевих органів влади. Зафіксовано стрімке
зростання кількості ФОП, що пов’язано з прийнятими для цієї категорії підприємців
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податкових пільг та можливості реєстрації в онлайн форматі при збереженні офіційної
адреси в демографічному реєстрі. З 1.04.2022 р. стартувала урядова програма стимулювання
розвитку підприємництва, за якою підприємцям надано права на використання спрощеної
системи оподаткування бізнесу (ФОП і юридичним особам) з оборотом до 10 млрд. грн,
зменшено ставку єдиного податку з 5% до 2% від обороту без ПДВ, звільнено від сплати
єдиного податку платників 1 і 2 груп, звільнено від плати за землю та екологічного податку
на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або які були тимчасово окуповані.
Банківська система також запропонувала лояльні умови кредитування в умовах військового
стану для розвитку поточної діяльності [3].
В умовах війни виникла потреба і у зміні маркетингових підходів ведення бізнесу,
проте в рамках використання звичного інструментарію. Більшість заходів ситуативного
маркетингу застосовують з метою підвищення лояльності цільової аудиторії, збільшення
обсягів продажу, підвищення упізнаваності бренду, залучення потенційних та існуючих
клієнтів до комунікаційного процесу, збільшення охоплення та інших показників у цифрових
каналах просування товарів чи послуг. Ситуативний маркетинг у реагуванні на актуальні
інформаційні приводи з використанням новин з фронту одними з перших розпочали
використовувати маркетингові агентства, заклади громадського харчування, освітні центри.
Аналіз прикладів ситуативного маркетингу на українському ринку за 2 місяці війни
засвідчив наявність як успішних, так і невдалих кейсів. До прикладів спірних маркетингових
повідомлень можна віднести рекламні креативи, створені львівським рестораном “Ахалі,
більше ніж хінкальня” (набір фірмової страви у синьо-жовтих кольорах) [4] чи міжнародною
мережею ресторанів японської та паназійської кухонь Sushi Master у Львові (сет з ролами
“Чорнобаївка” з 50% знижкою – “навіть у 12-ий раз смакуватиме як вперше) [5].
У якості прикладів успішних кейсів, соціально відповідального бізнесу, що формує
нові суспільні та маркетингові цінності можна назвати такі компанії та установи:
- Школа SMM Factory, яка проводила безкоштовні вебінари для фахівців з таргетингу
та контент-маркетингу [6];
- Львівський ІТ Кластер, який відкрив 8 Центрів для тимчасово переміщених осіб,
розрахованих на понад 1000 людей;
- “Кредобанк”, який долучився до фінансування оборонних потреб та організації
евакуації до Польщі жінок і дітей з Фастова Київської області;
- Музей “Львів Стародавній”, який віддав власні підвальні приміщення для
додаткового укриття львів’ян і внутрішньо переміщених осіб;
- благодійний фонд “Духовна освіта”, який переформатував діяльність з культурних
питань на забезпечення технічним спорядженням військової частини спецпризначення;
- освітня мережа PIPL Lyceum та GlobalKids, яка започаткувала Освітній фронт –
безкоштовні щоденні уроки для дітей 0-11 класів та безкоштовний мовний курс “Українська
для Українців” [7].
Маркетинг під час війни формується спонтанно, шукає нові можливості для розвитку
бізнесу за рахунок:
- створення нових цінностей компанії та її продукції;
- адаптації продукції до поточних потреб споживачів та фокусування на запитах
цільової аудиторії;
- прийняття структурованих рішень на основі щоденної аналізу потреб і запитів
потенційних та існуючих клієнтів;
- створення актуального контенту в межах реальної ситуації та нативної реклами;
- зміни айдентики та елементів фірмового стилю;
- збільшення клієнтоорієнтованості з реальними пропозиціями;
- колаборації з конкурентами як в галузі, так і за її межами;
- освоєння нових закордонних ринків збуту;
- мультифункціональності бізнесу та зосередження уваги на задоволення потреб
споживачів у супутніх товарах і послугах.
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РЕКЛАМНІ ЗАХОДИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЛТЕУ
Загострення конкуренції в освітній сфері призводить до все ширшого застосування
закладами вищої освіти різних форм власності та рівнів акредитації різноманітних методів
впливу на своїх майбутніх і теперішніх клієнтів ‒ студентів, абітурієнтів та їхніх батьків.
Потужним інструментом впливу на згадані цільові аудиторії є формування та підтримання
на високому рівні іміджу сучасного закладу вищої освіти.
Зазвичай, основними інструментами формування іміджу організації у будь-якій сфері
є засоби зв’язків з громадськістю, іміджева та класична реклама, участь у виставка та
ярмарках, спонсорські заходи та так званий івент-маркетинг.
Оптимальними засобами формування іміджу закладу вищої освіти прийнято вважати
такі:
 фірмовий стиль університету (логотип, слоган, історія заснування та діяльності,
місія, цінності та корпоративна культура);
 іміджева та класична реклама в онлайн- і офлайн-середовищі;
 робота із засобами масової інформації (написання на надсилання у ЗМІ прес-релізів,
створення інформаційних приводів);
 проведення соціальних заходів та благодійних акцій;
 організація та проведення наукових конференцій, семінарів, дискусій та круглих столів;
 управління репутацією в інтернет-середовищі (ведення власного веб-сайту,
офіційних сторінок у соціальних мереж, започаткування та ведення експертного блогу,
генерація позитивних відгуків, відстеження та робота з негативними).
 клієнтська підтримка (робота з дійсними студентами, випускниками, абітурієнтами,
учнями шкіл, їхніми батьками).
Ці та низка інших заходів дають змогу сформувати позитивний імідж закладу вищої
освіти не тільки у середовищі майбутніх студентів, але й підтримувати ефективні
комунікації з стейкхолдерів та роботодавців; контролюючих органів у сфері освіти та науки;
громадськості, а також формувати соціальний імідж.
Основними складовими іміджу ЗВО вважають якість освітніх послуг, вартість
навчання на контрактних засадах, імідж керівництва ЗВО, імідж персоналу, імідж ЗВО як
роботодавця, рівень психологічного та фізичного комфорту учасників освітнього процесу,
імідж студентів та випускників, зовнішня атрибутика ЗВО, стиль, імідж в очах
стейкхолдерів, соціальний імідж, згадуваність у ЗМІ.
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Важливою складовою стратегії формування іміджу будь-якого закладу вищої освіти,
зокрема і Львівського торговельно-економічного університету є застосування різноманітних
заходів реклами. Для ефективного формування власного іміджу ЛТЕУ варто
використовувати засоби як іміджевої, так і класичної реклами.
Іміджева реклама ЛТЕУ повинна мати на меті формування образу сучасного
інноваційного закладу вищої освіти, який надає якісні освітні послуги, сприяє особистісному
зростанню та розвитку своїх студентів, дбає про їх добробут на дозвілля.
Основними засобами іміджевої реклами для ЛТЕУ повинні бути:
1. Засоби друкованої реклами (листівки, буклети, плакати, проспекти, афіші тощо).
2. Засоби зовнішньої реклами. Перш за все варто застосувати декілька рекламних
повідомлень на білбордах та сіті-лайтах, які розташовуються у спальних районах м. Львова
(Сихів, Володимира Великого-Наукова, Топольна тощо), а також поблизу торговельних
центрів (Вікторія-Гарденз, Форум-Львів).
На білборді обов’язково повинні бути логотип ЛТЕУ, контакти (адреса, телефон,
офіційний веб-сайт, QR-код, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах), яскраве
фото зі студентського життя або фото головного корпусу. Час розміщення таких рекламних
звернень краще синхронізувати з початком вступної кампанії – кінець травня, червень та липень
місяць.
3. Радіо-реклама. Радіо володіє низкою переваг, які дозволять охопити потрібні ЛТЕУ
цільові аудиторії. Це, перш за все, довільність сприйняття інформації – радіоповідомлення
можна прослуховувати не приділяючи його окремої уваги, наприклад, їдучи в громадському
транспорті, здійснюючи закупи у супермаркеті, переглядаючи стрічку новин в інтернеті тощо.
Місце трансляції радіо роликів – внутрішні радіомережі супермаркетів, торговельних
центрів, громадського транспорту (передусім трамваї маршрутів № 1, 3, 4, 6, 8, 9 та
автобуси, які курсують до залізничного та авто вокзалу, великих торгово-розважальних
центрів). Час трансляції – безпосередньо перед початком та протягом вступної кампанії.
4. Відеореклама. Рекламні відеоролики дають можливість наочно представити усі
переваги студентського життя та навчання в ЛТЕУ, у супроводі музичного оформлення,
спеціальних ефектів та голосового оформлення. Розміщувати відеоролики варто на
офіційному веб-сайті ЛТЕУ, сторінках у соціальних мережах, на відео-табло у вестибюлях
корпусів Університету, демонструвати під час офіційних заходів в ЛТЕУ, на виставках та
заходах, у яких бере участь Університет. Щодо розміщення ролика на телебаченні, то варто
оцінити ефективність такого заходу з огляду на вартість ефірного рекламного часу.
Можливо, запропонувати безкоштовно розмістити рекламний відеоролик (або його частину)
під час трансляції на місцевих телеканалах репортажу із ЛТЕУ про проведення якихось
соціально значимих заходів.
5. Сувенірна реклама. Цей вид рекламної продукції також має низку переваг, які
забезпечують тривалий вплив на цільову аудиторію. Перш за все, сувеніри (ручки,
записники, еко-торбинки, горнята тощо) – це утилітарні предмети, якими довго
користуються. І кожного разу вони нагадуватимуть про ЛТЕУ своєму власнику. Крім того,
сувеніри завжди приймаються з подякою та зацікавленням, тоді як інші засоби реклами
можуть викликати незадоволення та навіть роздратування у цільової аудиторії.
Сувенірна продукція може містити як загально університетську символіку (логотип,
назву ЛТЕУ, контакти), так і символіку і контакти структурних підрозділів (факультетів,
кафедр, видавництва, студентської ради). Крім того сувенірна продукція може виготовлятись
для супроводу наукових та інших заходів, які організовуються в Університеті. У такому
випадку варто розміщувати і елементи фірмового стилю ЛТЕУ, а також, за наявності,
символіку конкретного заходу (наприклад, Урочистої посвяти у студенти, Дня студента,
Урочистого випуску, Дня відкритих дверей тощо).
Розповсюдження сувенірної продукції ЛТЕУ може відбуватись під час організованих
Університетом заходів, під час вступної кампанії, на виставках, у яких бере участь
Університет, під час профорієнтаційних зустрічей з потенційними вступниками тощо.
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Окремо варто розробити серію так званих ділових подарунків – це більш коштовні
сувеніри (записники у шкіряній палітурці, папки, портфелі, кейси, престижні ручки, набори
паперу для записів тощо), які оформлені у фірмовій стилістиці ЛТЕУ, але призначені не для
масового розповсюдження. Їх варто дарувати партнерам ЛТЕУ (наприклад, представникам
університетів-партнерів, підприємств-баз практики та стажування), організаціям та
установам стейкхолдерам, представникам бізнес-структур, у яких працюють випускники,
відомим у суспільстві та успішним випускникам.
Зокрема таким діловим подарунком стала ювілейна монета номіналу 2 гривні,
випущена Національним Банком України до 200-річчя ЛТЕУ у 2016 році. На аверсі монети
розміщено: угорі ‒ малий Державний Герб України та напис “УКРАЇНА”; у центрі на
дзеркальному тлі ‒ будівля Львівського торговельно-економічного університету, над якою ‒
рік карбування “2016” (ліворуч) і написи “200/РОКІВ” (праворуч); унизу: номінал “ДВІ
ГРИВНІ” та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч).
На реверсі монети розміщено герб університету з роком заснування “1816” і написи
півколом: “ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, LITTERIS ET
COMMERCIUM”. Під час введення монети в обіг у 2016 році, Національний банк України
реалізовував монету через свої філії за ціною 30 гривень [1].
Усі розглянуті заходи і засоби комунікацій, які застосовуватимуться ЛТЕУ для
формування та підтримання на високому рівні іміджу Університету, повинні
використовуватись комплексно, інтегровано. У такому випадку інтегровані засоби
комунікацій – іміджева реклама, зв’язки з громадськістю, заходи подійного характеру тощо,
дадуть можливість зміцнити імідж Університету за рахунок цілеспрямованого комплексного
впливу на різні цільові аудиторії, встановити з ним діалог та підвищити лояльність.
Інтегровані заходи здатні утримувати увагу та впливати на цільові аудиторії протягом
тривалого часу (сьогодні привернула увагу реклама, завтра – офіційний веб-сайт, пізніше
сторінки у соціальних мережах). Такі комплексні заходи також підвищують загальну
ефективність комунікативного впливу за рахунок уніфікованості, адже однакова за змістом,
але різна за формою подачі інформація посилює вплив. Крім того, вони дають можливість
суттєвої економії коштів, виключаючи дублювання при підготовці різних графічних
матеріалів (зображень, фото, відео), оскільки ці матеріали можуть використовуватись
одночасно, наприклад, в іміджевій рекламі, на виставках, презентаціях, на сайті тощо.
Втілення запропонованих заходів та засобів дозволить поліпшити імідж Львівського
торговельно-економічного університету як сучасного та інноваційного закладу вищої освіти.
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Глобалізація передбачає використання нових перспективних технологій, створення
ефективної системи забезпечення прав людини і соціальних інститутів, вільний доступ і обмін
інформацією. Зазначимо, що глобалізація міжнародних відносин, формування глобальної
інформаційної інфраструктури і спільної інформаційної спадщини людства, міжнародна
інформаційна політика, спрямовані на політичну, економічну і культурну інтеграцію світових
спільнот. Необхідність переходу до інформаційного суспільства обумовлюється становленням і
домінуванням у світовій економіці нових технологічних укладів.
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Крім цього процес глобалізації передбачає задоволенням потреб суспільства в
інформаційних продуктах і послугах, зростанням ролі інформаційно-комунікаційної
інфраструктури у системі суспільного виробництва [1]. Вдосконаленням освітньої, науковотехнічної і культурної сфер передбачає використання міжнародних інформаційних обмінів,
рівноправного використання глобального інформаційного блага.
Перелічені критерії необхідно розглядати як умови демократичного розвитку з
характерними ознаками інформаційного суспільства та розвитку нового етапу існування
цивілізації. За класифікацією дослідників розвитку процесів глобалізації сучасності,
О. Сосніна, І. Рамоне та ін., глобальні проблеми характеризуються наступними критеріями:
‒ потребують для свого вирішення постійного міжнародного співробітництва,
максимальних об’єднаних зусиль світової спільноти, оскільки невирішеність цих проблем
створює загрозу для майбутнього розвитку;
‒ стосуються всього людства в цілому, кожної соціальної групи, кожної людини, тобто
мають міжнародний характер;
‒ виступають як об’єктивний чинник розвитку всього світу, окремих регіонів та
держав.
Феномен глобалізації комунікації відносять до останньої чверті XX ст. і пов’язують з
упорядкуванням міжнародних потоків інформації і комунікації на глобальному рівні.
Невичерпність інформаційних ресурсів створює можливості використання їх в інтересах
міжнародного співтовариства і визначає інформацію як глобальну проблему цивілізації.
Важливо зазначити, що концентрація комунікації зумовлює глобальні за масштабами
зіткнення транснаціональних, регіональних та національних інтересів [2]. Це впливає на
розробку норм і принципів діяльності держав, відтворює взаємодію та інтереси міжнародних
блоків та угруповань країн, що викликає гостру конкуренцію держав у міжнародних
інформаційних потоках, нові підходи до розподілу світових інформаційних ресурсів такою ж
мірою, як і розподіл продовольчих чи енергетичних ресурсів світу. Розвиток нових технологій
сприяв розгортання кабельних систем, використанню супутників з метою комунікації на
глобальних відстанях, особливо в поєднанні з наземними оптико-волокнистими системами [3].
Все це вплинуло на міжнародну політику і національні політичні стратегії країн.
Інформаційна ситуація в системі глобальних міжнародних відносин повністю
відповідає таким критеріям:
‒ сучасні засоби комунікації глобалізували можливості передачі великих масивів
інформації за неймовірно короткий час;
‒ мультимедійні системи, що здійснюють миттєву передачу інформації на будь-яку
відстань, самі по собі є інтенсивним каталізатором суспільних процесів;
‒ інформаційні процеси стимулюють прогресивний розвиток економіки, політики,
техніки, екології, культури, військової сфери тощо.
Отже, вирішення глобальних проблем зумовлює координацію зусиль всіх учасників
міжнародного співтовариства щодо співпраці держав для досягнення спільної мети.
Міжнародне співробітництво на всіх рівнях і в усіх сферах характеризується високим рівнем
взаємовідносин, що в сучасному розумінні визначає міжнародний обміном інформацією.
Ефективність глобального співробітництва, здатність країн до спільного вирішення
екстремальних проблем великою мірою залежить від інформаційного стану системи
міжнародних відносин, від інформованості учасників міжнародних відносин, які впливають
на світові процеси.
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ РИНКОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Маркетинг у сучасному світі довоєнного періоду вважався багатоаспектним поняттям
і різноплановим явищем. Сутність маркетингу розглядалась як концепція, ринкова філософія
бізнесу, самостійний вид підприємницької діяльності, як одна з систем управління фірмою,
стратегія і тактика мислення та дій суб’єктів ринкових відносин, одна з найбільш динамічних
сфер економічної діяльності, як вид професійної діяльності, комплекс конкретних функцій,
методологія ринкової діяльності, що визначала певну стратегію і тактику функціонування
підприємства в умовах конкуренції, як наука про ринок і ринкову діяльність тощо.
Ще не встигла національна економіка відновитись після коронавірусу, як розпочався
агресивний напад Росії на Україну, що викликало моментальний розрив ланцюжків поставок
і спричинило шок невизначеної тривалості та глибини, а також зростання цін майже в усьому
світі. Це стало надважливим фактором нестабільності для всього бізнесу, в тому числі при
організації маркетингової діяльності за умов ринкової невизначеності через бойові дії [1].
Як свідчать експерти, частка Росії та України у світовому ВВП сумарно не перевищує
2%, але ці дві країни є великими постачальниками енергоресурсів, агропродукції (пшениця,
кукурудза, ячмінь і олія) та різноманітної сировини. Вплив агресивних дій Росії на світову
економіку багатогранний. Якісь із можливих наслідків будуть подолані порівняно швидко,
для вирішення інших знадобляться роки та сотні мільярдів доларів інвестицій. Очевидним є
одне – наслідки війни РФ проти України відчуватимуть практично в усьому світі.
Згідно результатів опитування, проведеного в квітні-травні поточного року експертноаналітичним центром кадрового порталу grc.ua виявлено, що 53,1% українських компаній,
які зупинили комерційну діяльність внаслідок військової агресії російської федерації проти
України, не можуть чітко відповісти, чи здатні вони відновитися, і тільки чекають на
завершення війни в країні [2]. Проте 20,4% таких компаній розглядає можливість відновити
роботу протягом одного-двох місяців, 10,2% – упродовж трьох-шести місяців, а 16,3% дали
іншу відповідь. Цікавим є той факт, що 29,1% опитаних бізнесів вважають, що до довоєнного
рівня змогли б відновитися у термін до півроку, 19,4% – до півроку-року, а 8,7% вказують на
термін більше року. Проте 1% респондентів заявили, що точно не зможуть відновитися в
принципі, але відносна більшість у 38,8% поки що не можуть зробити чіткі прогнози.
За цих умов виникають питання щодо ведення маркетингової діяльності підприємств
України в умовах війни, а також розуміння ситуації в цій сфері і глибини існуючої кризи для
галузі маркетингу загалом. Провідні фахівці замислюються, коли ж потенційно український
бізнес відновить маркетингові активності, і де та яким чином шукати потенційних клієнтів.
Відмінність поточної ситуації від кризи, спричиненої Covid-19, коли багато клієнтів
просто припинили діяльність, є дуже значною, адже під час коронавірусу були індустрії, які
зупинилися, в той же час з’явились індустрії, які “вистрілили” з погляду бізнесу. До того ж
змінилася поведінка середньостатистичного споживача, і в онлайн пішли такі індустрії, які
ніколи там раніше не були, що дозволило масштабувати маркетингові результати в рази.
У перші тижні війни більшість підприємців були в прострації, мова про роботу взагалі
не йшла, багато працівників пішло у волонтерство чи іншу діяльність, але з часом зрозуміли,
що необхідно вертатися до роботи, щоб втримати свій бізнес на плаву та забезпечити людей
заробітною платою, а також скерувати частину зусиль на маркетингову діяльність компаній
для забезпечення майбутнього масштабування.
Десь за місяць від початку війни частина українських фірм відновила власну роботу і
маркетингові активності завдяки тому, що орієнтовно 20% відсотків клієнтів повернулися в
березні, а в квітні ще більше. Глобально підприємства зрозуміли, що економіка – це надійний
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фундамент і, якщо не буде економіки, не буде ні армії, ні допомоги волонтерам чи людям у
біді. Важливим для всіх тих, хто опинився в тилу, стало розуміння зобов’язання перед усією
країною – продовжувати активну економічну діяльність, включно з маркетингом [3].
Відносно діяльності щодо співпраці з клієнтами провідні спеціалісти вказують на два
напрями. Перший – це існуючі клієнти, з якими необхідно продовжувати активну роботу, за
винятком тих, які мали бізнеси в окупованих територіях, через що припинили маркетингову
діяльність і зробили акцент на дислокації підприємств. З іноземних клієнтів більшість взагалі
пропонували допомогу, питали про нашу безпеку, підтримували армію та різні благодійні
організації. Загалом має місце значна прихильність іноземних клієнтів до підтримки України.
Щодо нових клієнтів, то ситуація не є така втішна, адже новий потенційний клієнт,
який не працював із вітчизняними підприємствами взагалі, для нього початок активності за
умов невизначеності є зоною великого ризику, так як укладати контракти з країною, в якій
йде війна, небезпечно. Тому, зрозуміло, що такі клієнти з острахом до цього ставляться. Але
з іншого боку, до України зараз дуже приязний весь світ, тому необхідно змінювати формат
нашого маркетингу, враховуючи той факт, що всі говорять, які українців хоробрі та молодці.
Із погляду прикладного маркетингу зазначимо, що багато інтернет-магазинів мають
проблему з логістикою, вони не можуть доставити свій товар. А, якщо вони не можуть цього
зробити, тоді їм немає сенсу підключати контекстну рекламу. Тому якщо кожен великий чи
малий підприємець буде активніше діяти, стараючись допомогти розворушити економіку, то
це може зрушити з місця багато маркетингових активностей, які опинилася в глибокій кризі,
що є комплексною проблемою збереження життєздатності сфери маркетингу. До того ж
багато компаній зазначають, що вони нон-профіт організації і в них наразі дві цілі – перш за
все, закрити людям заробітні плати, решта – максимально допомагати армії та волонтерам.
Як зазначають у grc.ua, найбільше постраждали від війни компанії, що працювали у
будівництві, сфері обслуговування, науці і освіті. Припинили свою діяльність деякі компанії,
що представляли автомобільний бізнес, консалтинг і аудит, аграрний сектор, промислові та
енергетичні підприємства [2].
У цілому ж, якщо на початку війни лише 40,2% фірм зберігали комерційну діяльність,
ще 8,8% працювали частково, то зараз 54,2% опитаних зазначили, що їхня компанія працює,
а ще 16% повідомили, що бізнес працює, але лише у безпечних регіонах.
За цих умов важливим напрямом організації маркетингової діяльності є консолідація
зусиль шляхом об’єднання в професійних спільнотах із метою допомагати один одному, що
сприятиме появі нових ініціатив і цікавих проєктів. Наприклад, зараз багато існує партнеріврозробників, дизайнерів, з якими можна тісно співпрацювати і піаритись перед партнерами,
які ще не знають українських підприємств. У такому форматі це буде краще працювати, адже
можна просити рекомендувати нас, взамін – рекомендуємо їх нашим іноземним партнерам, і
так буде ефективніше для кожної сторони, зацікавленої в діловій співпраці.
Багато іноземних клієнтів виставляють у себе на сайтах сторінки з підтримки України
і певний відсоток з виручки скеровують на підтримку армії, або поширюють інформацію про
фонди, які допомагають нашій країні. Це насправді надзвичайно важливо в умовах ринкової
невизначеності через воєнні дії, що показує надійність тих клієнтів і бізнесів, із якими
можнабудувати довготермінове партнерство, зокрема в маркетинговій діяльності.
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РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Завдяки проведенню маркетингових досліджень компанії мають можливість
розширити свої знання про проблеми, які з’являються у їхній діяльності, а отже, зменшити
невизначеність під час прийняття складних управлінських рішень.
Однією з основних тенденцій розвитку світового ринку маркетингових досліджень є
глобалізація, що проявляється у: розвитку єдиного світового ринку досліджень; розширенні
діяльності найбільших дослідницьких компаній, які охоплюють всі регіональні ринки;
розвитку нових інформаційних технологій і засобів комунікацій; тенденціях до
стандартизації дослідних методик, продуктів і технологій; поступовому “вирівнювання”
якісного рівня досліджень в різних регіонах світу.
Світовий ринок маркетингових досліджень демонструє стабільне бурхливе зростання.
За даними ESOMAR (European Society of Marketing Research Professionals), він зріс у 150
разів лише за 20 років минулого століття і ця тенденція зростання спостерігається й у
теперішній час. Так, наприклад, у 2010-2013 рр. ринок маркетингових досліджень
збільшився на 26% і досяг позначки в $43 млрд. Незважаючи на певний спад протягом 2015–
2016 рр. світовий ринок маркетингових досліджень збільшився з $46,09 млрд. у 2014 р. до
$76,42 млрд. у 2021 р. (рис. 1).
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Рис. 1. Обсяг ринку маркетингових досліджень у світі в 2008-2022 рр., $ млрд. [1]
За останнє десятиліття індустрія глобальних маркетингових досліджень розвивалася
всупереч поширеним економічним тенденціям. Зниження обсягу ринку у 2020 р. в
основному пов’язане з економічним уповільненням у країнах через спалах COVID-19 та
заходами для його стримування. За підсумками 2021 р. збільшення доходів ринку
маркетингових досліджень склало приблизно $4,5 млрд. і очікується, що ринок досягне $82,6
млрд. у 2023 р. [1-2].
На регіон Північної Америки у 2020 р. припадала частка у 33% світового ринку
маркетингових досліджень. За ним слідував регіон Західної Європи з часткою 28%. Регіон із
найменшою часткою у світовому ринку маркетингових досліджень ‒ це Африка.
Маркетинговими дослідженнями встановлено, що у той час як зростання в Північній
Америці було послідовним, європейський ринок зазнав значного скорочення починаючи з
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2014 р. Деякі аналітики очікують, що такі тенденції збережуться і в найближчому
майбутньому. Причинами цього можуть слугувати [1]:
 по-перше, це короткострокова та середньострокова невизначеність, створена Brexit,
що впливає на надійність будь-яких ринкових досліджень, що проводяться до вирішення
проблеми;
 по-друге, у травні 2018 р. набули чинності закони ЄС про загальне регулювання
захисту даних (GDPR), які обмежують те, що компанії можуть робити з персональними
даними. Більшість ІТ-фахівців у Франції, Німеччині та Великій Британії погоджуються, що
ці закони допоможуть запобігти передачі персональних даних третім особам, скоротивши
обсяг даних, доступних дослідникам в Європі порівняно з іншими регіонами [1].
У структурі світового ринку маркетингових досліджень частка кількісних методів
складає 78%, а якісних ‒ 14%. 50% світових витрат на маркетингові дослідження припадає на
три основні сектори: споживчі товари нетривалого користування, засоби масової інформації
та розваги і фармацевтику [3].
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Сьогодні найбільшою компанією з дослідження ринку у світі залишається
американська компанія Nielsen Holdings з виручкою в $6,52 млрд. (рис. 2). Маючи штабквартиру в Нью-Йорку та Нідерландах, компанія Nielsen спеціалізується на споживчій
поведінці. Kantar Group ‒ британська міжнародна мережа з 12 компаній, включаючи Millward
Brown і IMRB International з виручкою в $3,45 млрд. займає четверте місце. Ще одним
європейським лідером і п’ятим у світовому рейтингу став Ipsos з доходом від досліджень у
$2,07 млрд. Німецька компанія GfK у 2018 р. отримала дохід від досліджень у розмірі $1,62
млрд. [4].
Серед тенденцій, які будуть зберігатися в майбутньому на світовому ринку
маркетингових досліджень варто відзначити поглиблення автоматизації, збільшення
стандартизації та інтенсивний розвиток штучного інтелекту. Ключовими факторами успіху
для цих систем є простота використання, швидкість та вартість. Однак ключовим елементом
їх успіху є саме здатність використовувати існуючі бренди та репутацію.
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ФОРМУВАННЯ НАБОРУ КОНКУРЕНТНИХ
СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Конкурентоздатність та використання ефективних конкурентних стратегій є одними з
основних чинників у стратегічному потенціалі кожного підприємства. Але на успішне
функціонування туристичних підприємств вкрай негативно вплинула спочатку пандемія, потім
військова агресія Росії. Для того, щоб уникнути таких негативних наслідків, як криза,
банкротство і навіть ліквідація підприємствам доцільно розробити і прийняти набор
конкурентних стратегій для підтримки та стимулювання конкурентоздатності і стратегічного
потенціалу підприємства, що в цілому буде сприяти підвищенню ефективності функціонування.
Туристичне підприємство має декілька варіантів вирішення стратегічної задачі.
Наприклад, для досягнення мети можна використовувати різні шляхи та різні конкурентні
стратегії, у тому числі: знизити витрати на виробництво туристичного продукту; збільшити
об’єми продажів; вийти на ринок з новим туристичним продуктом; об’єднатися з іншими
туристичними підприємствами для того, щоб зменшити конкуренцію та інші. Кожен з цих
шляхів відкриває різні можливості для збільшення стратегічного потенціалу туристичного
підприємства, потребує певних витрат і пов’язаний з певним ризиком. Так, для збільшення
обсягів продажу необхідно розширення виробничих потужностей, збільшення закупок та
інше. Ці дії легко копіюються конкурентами.
Основними елементами забезпечення успіху розробки та реалізації програми
підвищення стратегічного потенціалу туристичного підприємства є наступні елементи:
1) вище керівництво підприємства має бути повністю відданим ідеям програми; 2) прийоми
та методи підвищення стратегічного потенціалу, обрані для програми розробки
конкурентних стратегій мають відповідати ситуації та конкретним потребам;3) має бути
створена ефективна організаційна структура, що очолюється менеджером, відповідальним
перед вищим керівництвом за здійснення програми; 4) на всіх організаційних рівнях повинно
мати місце повне розуміння цілей та завдань програми; 5) потрібен вільний обмін
інформацією між різними структурними ланками підприємства, задіяними у розробці та
реалізації програми; 6) програма має бути підкріплена практичним та нескладним
інструментарієм виміру та оцінки досягнутих результатів, а також консультаційним
забезпеченням; 7) оцінка, контроль та зворотній зв’язок повинні дати змогу швидко
визначити як досягнуто результатів, так і діагностувати проблеми, які виникають в процесі
реалізації стратегій, а також створювати фундамент для подальшого вдосконалення
програми розробки та реалізації конкурентних стратегій [4, c. 168-169].
Отже, рекомендовано застосування “ділової стратегії перегрупування сил” з метою
підвищення ефективності діяльності підприємства і здобуття прибутку, а також
“маркетингової стратегії розвитку ринку в умовах диференційованого маркетингу”, яка дає
максимальний ефект за рахунок виявлення нових сегментів ринку, де попит був би достатнім
для продажу існуючих туристичних продуктів і здобуття запланованого прибутку. В рамках
стратегії диференціювання в продуктовій політиці підприємству пропонується розширити
свій спектр послуг за рахунок:
1) розробки нового виду туристичних послуг, наприклад, пізнавального внутрішнього
туризму з метою залучення нових клієнтів для такого сегменту ринку, як родинні пари і
молодь. Прикладом можуть служити тури по селах та невеличких містах Київської області, а
також тури по містах культурної та природної спадщини центрального регіону України;
2) впровадження етнічних турів, попит на яких постійно зростає для такого сегменту
ринку, як люди з високими доходами середнього віку. Для них можна запропонувати тури по
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містах України з відвідинами старовинних будинків, а також з містом мешкання в одній з
присадибних ділянок, оформлених в етнічному стилі;
3) розробки нових туристичних маршрутів для людей похилого віку, які останнім
часом стають активними споживачами туристичних послуг. Це можуть бути тури в місця
санаторно-курортного лікування (Трускавець, Моршин) з можливістю відвідин яких-небудь
заповідних територій або теренкурів – піших стежок з метою оздоровлення;
4) надання послуг з обслуговування різних урочистих подій. Даний напрям
орієнтований на такі сегменти ринку як молодь і родинні пари з дітьми з метою задоволення
різних запитів клієнтів. Наприклад, сприяння в проведенні весіль, дитячих свят,
корпоративних вечірок, тощо;
5) організації ігрових, видовищних і спортивних заходів також для даного сегменту ринку;
6) постійної участі в ярмарках, виставках, конференціях, присвячених сфері
туристичного і готельного бізнесу з метою заняття на ринку туристичних послуг вищого
положення і забезпечення конкурентоспроможності підприємства на даному ринку [1-4].
Сучасною стратегією, яку можна запропонувати туристичним підприємствам є також
“вхідний маркетинг” стратегія залучення потенційних клієнтів в Інтернеті за допомогою
переконливого і релевантного змісту і забезпечення цінності на всіх етапах покупки клієнта.
Головною метою програми вхідного маркетингу для туристичного підприємства має бути
створення більшої поінформованості та взаємодії з туристами. Нарешті, ефективна програма
вхідного маркетингу повинна генерувати більше кваліфікованих потенційних клієнтів для
туристичної компанії та збільшити швидкість залучення потенційних клієнтів [5].
Таким чином, наведено 5 рекомендації щодо здійснення конкурентних стратегій для
туристичного підприємства за наступними заходами: формування множини моделей зміни
(формування нових турів), розробка оригінальних альтернатив, формування ефективної
цінової політики, підвищення якості послуг, що надаються, формування гнучкої системи
знижок, проведення додаткової рекламної кампанії, перевірка ефективності та коригування
виповнених робіт, контроль, підведення результатів здійснення заходів для обраних
конкурентних стратегій і проведення нових заходів.
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ
Практично кожного дня людина чує та вживає термін інновація. Цю тенденцію можемо
спостерігати в економіці, суспільному житті, в культурних практиках, – і це загальний світовий
тренд. Саме інновації сьогодні визначаються як важливий фактор, що впливає не лише на
успішність окремої організації, але і загалом на суспільно-економічний розвиток країн. Власне,
за самими інноваціями закріплена роль обов’язкової компоненти позитивних змін у різних
сферах життя, завдяки ним відбувається імплементація нових знань у повсякденні практики.
Ми живемо в епоху, коли інновації – вже не примха, а нагальна вимога часу.
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Програмне забезпечення та сучасні технології докорінно змінили підхід до ведення бізнесу
та формати комунікації зі споживачами та суспільством. Інновації стали ключовим фактором
стійкості бізнесу.
Американський вчений австрійського походження, видатний теоретик менеджменту
ХХ століття Пітер Фердинанд Друкер був абсолютно правим, коли сказав що “Маркетинг та
інноваціїї – це інвестиції, усе інше – витрати”. Беззаперечне трактування. Адже, в сучасному
світі важко уявити успішне підприємство, яке б дивилося у майбутнє, не маючи на озброєнні
потужні інноваційні рішення.
В авторитетній енциклопедії “Британіка” висвітлено наступне визначення: “Інновація
– це створення нового способу щось робити, чи це стосується конкретного підприємства
(наприклад, створення нового продукту) чи абстрактного (наприклад, розвиток нової
філософії або теоретичного підходу до проблеми)” [2].
Парадокс інновацій криється в тому, що за рахунок стрімкого розвитку технологій
відбувається руйнування певного кола підприємств. Цей процес Йозеф Шумпертер
економіст, соціолог ХХ століття назвав “відтворювальним руйнуванням”. Він мав на увазі
процес, який оновлює економіку шляхом вливання в неї “свіжої крові” у вигляді нових
технологій та гравців [1].
Власне, саме зараз ми спостерігаємо, як стартапи швидко перетворюються на
багатомільярдні компанії: Microsoft, eBay, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Dropbox, Uber
та Airbnb. Завдяки новим технологіям вони трансформують традиційні галузі та бізнесмоделі, створюють абсолютно нові ринки.
Українські компанії також стають більш інноваційними. Тон задають великі компанії
– лідери у своєму секторі. Вони підходять до впровадження високотехнологічних
нововведень системно й масштабно, створюючи спеціальні департаменти, які мають
забезпечити місце компанії у світі через роки. Боротьба за майбутнє вже триває [4].
Сектор інноваційних технологій в Україні розвивається найбільш динамічно з-поміж
решти секторів економіки та є надзвичайно різноманітним – від передових розробок у сфері
штучного інтелекту, обробки природної мови, нанотехнологій та кібербезпеки до блокчейну,
FinTech, управління великими даними, геймінгу, ag-tech та e-commerce. Ключ до успіху
інноваційних технологій в вітчизняній підприємницькій діяльності полягає в поєднанні
потужного кадрового потенціалу, вигідного географічного положення та часового поясу,
сильної технічної та наукової бази і конкурентного рівня витрат.
Вітчизняний бізнес бере курс на інновації. Розвиток малого та середнього бізнесу
прогресує завдяки залученню новітніх технологій і використанню рішень, здатних упоратися
із завданнями та викликами, які щодня постають перед бізнесом [4].
Зрештою, насамперед, становище малого та середнього бізнесу в Україні залежить,
від загальної економічної ситуації в країні, рівня податкового та регуляторного
навантаження, якості державної політики, інституційної зрілості професійних організацій
тощо. Тому, з точки зору кількісних та якісних характеристик, малий та середній бізнес
сьогодні знаходиться дещо в кращому становищі порівняно з попереднім роком, що стало
результатом макроекономічної стабілізації, позитивним ефектом від дерегуляційних реформ,
зменшенням адміністративного та регуляторного тиску на бізнес.
Виходячи з аналітичних даних, в Україні середній і малий бізнес створює від 15% до
59% доданої вартості. На таких підприємствах працевлаштовано 79,1% працездатного
населення країни. Невеликі майстерні, цехи та виробництва мають різні напрями роботи, –
проте, всі вони генерують економічне зростання країни.
Малий та середній бізнес, з огляду на швидкі технологічні зміни та четверту
промислову революцію, масштабну цифровізацію усього життя, має бути інноваційним сам
по собі, якщо хоче вижити у новому світі, швидко адаптуватися до нових технологічних та
екзистенційних викликів. Тому, для вітчизняного малого та середнього бізнесу вкрай
важливим фактором є створення належної інфраструктури, екосистеми генерації та розвитку
інновацій, сприятливого регуляторного середовища для створення та впровадження
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інноваційних продуктів, товарів, послуг тощо.
Незважаючи на низку переваг від використання інноваційних технологій, багато
невеликих підприємств стикаються з певними труднощами. Тому, підприємцям варто взяти
до уваги наступні рекомендації щодо подолання можливих перешкод.
 Пошук клієнтів. Digital-маркетинг дає змогу значно заощаджувати на рекламі – за
наявності достатніх навичок і умінь запустити потужну рекламну кампанію онлайн не важко.
У нагоді стануть також і хмарні технології, завдяки яким легко підключати до проекту
аутсорсерів у галузі дизайну або реклами.
 Підбір персоналу. У сучасних реаліях насамперед варто звертати увагу на
нетрадиційні вимоги до працівників. Комунікаційні можливості набувають вирішального
значення порівняно з класичними. Вміння працювати в команді, лідерство, критичне
мислення, техніка спілкування та розуміння принципів вибудовування відносин є найбільш
затребуваними. Сьогодні такі навички важливішими за класичні знання та вміння. Освіта має
бути повністю переорієнтованою, щоб стати джерелом не лише класичних, а й передусім
комунікаційних знань.
 Конкуренція. Успішний бізнес насамперед передбачає безперервний аналіз
конкурентів і їхнього продукту. Допомогти краще зрозуміти поведінку конкурентів вже зараз
може штучний інтелект, який забезпечує збирання та оброблення інформації. Згідно позицій
світових організацій як UNIDO та WEF, cтратегія створення конкурентних переваг через
інновації є сьогодні №1 у світі. Відповідно, розвинуті країни збільшують інвестиції в
інновації.
 Вартість продукції та можливість фінансування. Різні кампанії та хмарні сервіси на
аутсорсингу допоможуть зрозуміти, де і як бізнес може заощаджувати. Фінансування – одна
з ключових проблем для середнього та малого бізнесу, оскільки залучити капітал завжди
важко. Тому, великої популярності набули краудфандинг або відстрочений прибуток.
Популярним є й відстрочення оплати, що дає змогу залучити нових клієнтів. Варто звертати
увагу на надійність відстрочення платежу та на його здатність збільшувати прибуток [3].
Зосередившись на цих чотирьох основних аспектах і приділивши увагу технологічним
рішенням, можна забезпечити неабиякий стабільний розвиток бізнесу.
В Європі використання технологічних рішень у роботі середнього та малого бізнесу
зростає щодня. Наразі триває шоста хвиля технологічного розвитку. Це біо- і нанотехнології,
генна інженерія, віртуальна реальність, цифрова трансформація, робототехніка та інше.
Періодичність хвиль стає частішою, а їх тривалість меншою, втім кількість
використовуваних інноваційних технологій з кожною хвилею значно збільшується. Саме
тому для бізнесу важливо знайти оптимальну технологію, яка обов’язково допоможе стати
переможцем [3].
Світ стрімко змінюється. Якщо раніше достатньо було залишатися в тренді, то зараз
необхідно тренд передбачати, а краще – випереджати. Це справедливо як для бізнессередовища зокрема, так і для країн загалом. Високі технології зазвичай несуть суттєві
цивілізаційні наслідки. Їх застосування змінює хід історії. І той, хто їх застосовує, прямо чи
опосередковано стає конструктором історії. Саме тому, інвестиції в розвиток, у технології
майбутнього, в інновації – це те, що визначає вектор і швидкість поступу, а також місце й
роль компанії чи країни на карті майбутнього.
Список використаних джерел
1. Інновація як стиль життя у ХХІ столітті. URL: https://uaculture.org/texts/innovacziya-yak-stylzhyttya-u-hhi-stolitti/.
2. Парадокс інновацій. URL: https://uptofuture.org/paradoks-innovatsij/.
3. Складова успіху в бізнесі – інновації. URL: https://focus.ua/long/401096.
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РОЗВИТОК МОБІЛЬНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ, АБО ПРО
УСПІХ ШВЕЙЦАРСЬКОГО ТЕЛЕКАНАЛУ “LÉMAN BLEU”
Сьогодні для світових ЗМІ практика використання мобільних пристроїв при створенні
якісного контеьноприйнятною. Проте кілька десятків років тому використання гаджетів для
підготовки новиннту є загал, зокрема, традиційних медіа, були одиничними випадками. 2015
році світова спільнота медійників голосно заявила про мобільну журналістику, піднявши
теми переваг і недоліків прямої трансляції, програм для фільмування й редагування та ін. До
слова, мобільна журналістика – це т. зв. форма цифрового сторітелінгу, де для створення
журналістського матеріалу, при редагуванні зображень, аудіо чи відео, використовується
певний мобільний пристрій. Унікальність мобільної журналістики полягає у економії часу та
ресурсів для журналістів при виробництві та розповсюджуванні матеріалів, а також дозволяє
аудиторії бути ближче до епіцентру подій та певною мірою надає доступ до засобів
виробництва контенту.
З початком першого десятиліття ХХІ ст. мобільна журналістика стала популярною
для ірландського (RTE), англійського (BBC), канадського (CBC), шведського (SVT),
норвезького (NRK) та інших світових ЗМІ.
З 2015 року стартували міжнародні конференції з мобільної журналістики, і з кожним
роком кількість зацікавлених цією темою з різних країн лише збільшувалася. Учасниками
конференції були журналісти із Аргентини, Великобританії, Індії, Італії, Нігерії, Пакистану,
США, України, Франції, Хорватії та ін. Також були присутні представники компаній, які
створювали додатки і сприяли покращенню мобільності в журналістській діяльності: Apple,
Livell, Pazzl, Teradek та ін. (Зокрема, Всесвітня конференція з мобільної журналістики, що
відбулася в травні 2016 року у Дубліні була майданчиком для виступу, зокрема, журналістів
із “Léman Bleu”, які представили учасникам свій досвід та знання, на той час, ще не зовсім
розвинутої ділянки в журналістиці).
У нашій публікації доречно буде на прикладі одного медіа показати успішну еволюцію
мобільних пристроїв у роботі журналістів, зокрема, швейцарського телеканалу “Léman Bleu”.
Жовтень 1996. У Женеві розпочав трансляцію “Léman Bleu” (франкомовний!). Проте за
майже двадцять років це медіа буде відоме усій світовій медійній спільноті, зокрема, за те, що
з 2015 року виробництво журналістських матеріалів здійснюється лише через мобільні
пристрої. Успіх при цьому очевидний: телеканал одразу став фаворитом серед головних ЗМІ
країни. Аудиторія отримувала і продовжує отримувати актуальну та якісну інформацію,
завдяки професійності журналістів у використанні гаджетів. Зокрема, Лоран Келлер, головна
редакторка “Léman Bleu” з 2015 року, зауважила, що значній популярності каналу сприяв
пріоритет мобільності із висвітлення подій із різних сфер життя громадськості, створення
спеціальних дискусійних програм та популярних ток-шоу [2]. Через використання мобільних
технологій, журналісти змогли переносити глядача від телеекрана до самого епіцентру події.
Звичайно, цей ефект занурення аудиторії з головою в “інформаційний хаос” новин дозволяє
відчути близькість із подією.
Яскравим прикладом використання мобільних пристроїв можна представити програми:
“Céline, ses livres” (“Селін, її книги”), “Esprit Solidare” (“Дух солідарності”), “Mégaphone”
(“Мегафон”), “Objectiff Terre” (“Об’єктивна Земля”), “Ensemble, l’émission transfrontalière”
(“Разом, транскордонне шоу”) та ін.
Маючи 45 співробітників, у тому числі 18 журналістів, канал сприяв народженню та
просуванню масштабного проєкту – світової прем’єри мобільної журналістики [2].
Безсумнівно, цей вирішальний крок редакції сприяв зацікавленням аудиторії до випусків
новин, наприклад, політичних шоу та постійного моніторингу кризи COVID-19 у 2020-21
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роках. Зокрема, під час пандемії щодня випуски новин переглядали 71000 людей, а за
дописами на сторінці у Facebook щомісяця стежили майже 4 мільйони користувачів. І ці
цифри доводять першість “Léman Bleu” серед решти телеканалів у франкомовній Швейцарії.
Погодьтеся, отримати інформацію з місця подій – це отримати інформацію оперативно,
актуально і без втручання до неї автора. Окрім того, “мобільний успіх” цього медіа
підтверджений, зокрема, Швейцарським інститутом якості медіа (Medienqualität Schweiz
Institute), який підкреслював високу якість випуску новин каналу кілька років поспіль.
До слова, 16 липня 2019 року відбувся конкурс Mobile Journalism Awards (Ця
міжнародна премія нагороджує журналістські роботи, зроблені за допомогою смартфонів; до
складу журі входять журналісти зі США, Великобританії та Франції), фіналісткою якого
була Селін Ардженто, журналістка “Léman Bleu”. Вона отримала нагороду за репортаж
(“Grand jour pour le Va de bon coeur” (“Великий день для доброго серця”) [3]. На сайті “Léman
Bleu” цей матеріал був одним з найбільш популярних серед читачів. Використавши лише
мобільний телефон при створенні репортажу, Селін Ардженто розповіла про неймовірну
історію столяра Раймонда Яуніна та його захоплення вітрильним спортом, зокрема, 40-річне
будівництво човна [1]. У матеріалі журналістка успішно представила атмосферу з майстерні
Раймонда Яуніна в Картіньї, коли він нарешті продемонстрував свою роботу усім охочим.
Члени журі одноголосно заявили, що репортаж журналістки вловлює емоції моменту,
а тому ця “історія прекрасна, а постановка чудова” [3]. Розповідь про женевського столяра
Реймонда Яуніна та його роботу, будівництво човна, справді наскрізь пронизана
почуттєвими моментами, теплотою та гордістю кожного персонажа за головного героя. Ці
щирі емоції журналістка вловила приховано і, як бачимо, це сприяло неабиякій популярності
її репортажу.
Отож, колектив телеканалу “Léman Bleu” яскравий приклад того, як можна успішно
використовувати мобільні пристрої у журналістській роботі: можливість перебувати поруч з
джерелом сюжету сприяє насиченості глибокими почуттями та неабиякій емоційній
близькості з аудиторією у їхніх інформаційних матеріалах.
Список використаних джерел:
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ НАУКОВОЇ ДИПЛОМАТІЇ
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В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
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Два головні чинники, які зазвичай визначають міжнародні економічні відносини – це
eекономічне співробітництво та просування знань для забезпечення зростання наукового
r
потенціалу.
Саме остання перспектива, яка просуває як прямі, так і непрямі національні
s
інтереси,
в
першу
чергу охоплює концепцію наукової дипломатії. Це також відображається у
a
iстворенні міністерствами закордонних справ офіційних зв’язків із науковою системою шляхом
rпризначення наукових радників або вбудовування науково-технічних підрозділів у міністерства.
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Концепції наукової дипломатії було надано сучасний акцент і поширеність на
зустрічі,
яка відбулась у 2009 році в Wilton House (Великобританія) за підтримки
L
e
240
m
a
n

Королівського товариства (Лондон) та Американської асоціації розвитку науки (AAAS),
видавця Science&Diplomacy. Найвпливовішим результатом цієї зустрічі стала розробка
широковикористовуваної таксономії наукової дипломатії:
1) наука в дипломатії: наука, що дає поради для інформування та підтримки цілей
зовнішньої політики;
2) дипломатія для науки: дипломатія, що сприяє міжнародному науковому
співробітництву;
3) наука для дипломатії: наукове співробітництво для покращення міжнародних (у т.
ч. економічних) відносин.
Хоча ця таксономія була корисною для академічних і теоретичних дискусій, будь-яка
конкретна міжнародна наукова діяльність часто служить багатьом цілям, таким як розвиток
кращих міжнародних економічних відносин.
Із середини 2000-х років концепція наукової дипломатії фігурує в лексиконі науковців
і політиків, зацікавлених у взаємодії науки та міжнародних економічних відносин. Ідея про
те, що наука має відігравати особливу роль у багатосторонній глобальній взаємодії, виникла
в установах економічно розвинених держав, таких як Сполучені Штати Америки, Велика
Британія, Франція, Німеччина, пропагувалася ними, а тепер сприймається як належне і є
частиною обґрунтування ключових наукових консультаційних ролей у вищих ешелонах
національних урядів більшості країн світу. Саме ця остання роль виходить на перший план
під час серйозних світових конфліктів. Але віра в науку як канал для раціональної та
конструктивної взаємодії між країнами на протилежних кінцях економіко-політичних,
військових чи ідеологічних суперечок не похитнулася з 24 лютого 2022 року, коли росія
вторглася в Україну.
Експерти Американської асоціації сприяння розвитку науки (AAAS) і Королівського
товариства Великобританії зазвичай розповідають про роль “м’якої” сили науки під час
холодної війни у своїх публікаціях про наукову дипломатію. Так, видатний американський
молекулярний біолог Ніна Федорофф, колишній президент AAAS і колишній радник
держсекретаря США з науки і технологій, пояснила свою участь у науковій дипломатії так:
“Моя позиція не була політичною: я працювала на посаді нинішнього держсекретаря
Кондолізи Райс і призначеним секретарем Гілларі Клінтон після її вступу на посаду. Я
прийняла цю позицію, оскільки моя участь у наукових взаємодіях між американськими
вченими та вченими у колишньому Радянському Союзі протягом 1990-х років переконала
мене у глибокому стабілізуючому впливі, який наукова взаємодія може надати між країнами
з глибоко суперечливими ідеологіями та політичними системами” [1, с. 9].
Навіть через три десятиліття після холодної війни такий погляд залишається доволі
поширеним. Ідеалізовані атрибути науки як відкритої та спільної діяльності, яку
практикують по всьому світу експертні спільноти, які поділяють спільні принципи та цілі,
лежать в основі аргументів на користь наукової дипломатії.
Канадський експерт Деріл Коупленд стверджує, що наука “дає шанс перетворити
труднощі на можливість, сприяючи солідарності, співпраці та спільним діям між усіма
народами і націями”, і що наукова дипломатія “служить критичним засобом
міжнародного політичного спілкування, коли регулярні дипломатичні канали напружені,
заблоковані або відсутні” [2].
Ця роль науки як інструменту національної “м’якої” сили у двосторонніх і
багатосторонніх справах закріплена в діяльності державних службовців. Наприклад,
дипломатія через науку є однією з чотирьох основних сфер повноважень головного
наукового радника Канади, про які звітується щорічно.
Те, що ми спостерігаємо після російського вторгнення в Україну та нещодавно
запроваджених міжнародних санкцій проти росії, було повною протилежністю дипломатичного
залучення через науку. Широкомасштабний бойкот російським університетам і науководослідним установам з боку міжнародних наукових організацій, спонсорів досліджень,
університетських асоціацій та академічних видавців швидко пішов за міжнародними
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економічними санкціями, застосованими до росії. Обґрунтовуючи ці позиції, залучені організації
спиралися на аргумент, щоб засудити та ізолювати росію передовсім економічно, а також
культурно, політично та науково через жахливу агресію проти України. Це піднімає ширше
питання щодо реального потенціалу та можливостей науки для дипломатії, а також глобальної
наукової спільноти як постачальника раціонального дискурсу та взаєморозуміння. Якщо сильні
сторони науки, які риторично використовуються для просування та виправдання її статусу
допомоги в міжнародних економічних відносинах, дійсно застосовуються, то саме у
найскладніших, кризових обставинах наукова дипломатія повинна залишатися життєздатною
альтернативою врегулювання міжнародних економічних відносин.
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ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
В умовах глобалізації ринків відбувається посилення конкуренції і вітчизняні компанії
змушені змагатися з великими міжнародними компаніями, які зарекомендували себе і мають
великий досвід із залучення клієнтів. Це формує об’єктивну необхідність для сучасних компаній у
формуванні лояльності споживачів до своїх брендів.
Сучасний ринок характеризується високим рівнем конкуренціъ, супернасиченістю,
процесами глобалізації, вільним доступом споживачів до інформації про товари та послуги.
При створенні сильного бренду компанія отримує змогу завоювати не тільки довіру, але й
щиру прив’язаність споживачів. Підвищення конкурентоспроможності товару вимагає
постійного вивчення споживчого відношення та корегування товарної політики на підставі
його аналізу.
Оскільки курятина переважає в м’ясному меню українців, карантинні обмеження
через пандемію коронавірусу мало позначилися на рівні споживання досліджуваного товару.
При зниженні доходів вітчизняні споживачі схильні відмовлятися від більш дорогих
яловичини і свинини, замінюючи їх м’ясом курки.
Чинником скорочення споживання на ринку курячого м’яса в Україні став локдаун у
готельно-ресторанному бізнесі, через канали якої здійснює споживання близько 15%
продукції даного ринку. Однак зниження закупівель курятини закладами HoReCa було
компенсовано збільшенням реалізації в роздрібних торгових мережах.
Для виявлення потенційного попиту на товар було проведено маркетингове
дослідження, а саме опитування потенційних споживачів з використанням платформі Google
Forms. З цією метою було розроблено анкету, що складалася із взаємопов’язаних,
поставлених у логічній послідовності питань. Вибіркова сукупність склала 250 респондентів,
що мешкають у м. Харкові.
Слід звернути увагу на формування ефективної бренд платформи для ТОВ
“Курганський бройлер” на ринку м. Харкова з метою підвищення лояльності споживачів та
як наслідок – підвищення його регіональної конкурентоспроможності. Розробляючи її, слід
враховувати особливості цільової аудиторії: середній вік, рівень достатку, статус споживача
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та його життєву позицію, – та необхідно знати фактори, які є найважливішими для покупців
при виборі продукції.
В умовах діджиталізації, більшість споживачів мають доступ до інформаційних
джерел, потенціал яких повинні використовувати компанії для отримання інформації про
характеристику сегменту, що обслуговується та коригування маркетингових стратегії й
тактики. Тому комплексним рішенням на ринку В2С в умовах діджиталізації вбачається
перманентний моніторинг профілю споживача та робота компанії на інтернет-платформах.
Промо-акції В2С мають бути чіткими, зрозумілими для споживачів і орієнтованими на
конкретну проблему, яку вирішує продукт або послуга. З цією інформацією і сучасними
діджитал інструментами легко створити кампанію, яка викличе очікувану реакцію клієнтів і
простимулює продаж.
Сьогодні інтернет став каналом номер один для брендів B2С. З його допомогою
компанії просувають свої товари або послуги, досліджують тенденції і поведінку споживачів.
Об’єм ринку e-commerce складає 2,3 трильйона доларів. Тому, майже кожна B2С компанія
переносить свій комунікаційний акцент бізнесу до інтернету.
Рекомендуємо для просування курячого м’яса використовувати такі основні канали
В2С маркетинга, як е-mail маркетинг, мобільний маркетинг, web push маркетинг, SMM, SEO,
платну пошукову рекламу, чат-боти в месенжерах і соціальних мережах, маркетинг впливу
(Інфлюєнсер маркетинг), програми лояльності.
Лояльність – це не тактика, а стратегія бізнесу. Лояльність покупців, співробітників і
інвесторів настільки взаємозв’язана, що розуміння і управління одним аспектом вимагають
розуміння і управління двома іншими. Філософія лояльності полягає в тому, що головна мета
бізнесу – створення цінності, а не здобуття прибутку.
За результатами маркетингового дослідження для повного задоволення споживачів
потрібно звернути увагу на формування споживчої лояльності. Ми рекомендуємо компанії
застосовувати карти лояльності звичайну, картку “сімейну” і за номером телефону.
Вивчивши профіль споживача пропонуємо певний перелік заходів які спрямовані на
лояльність клієнтів з середнім рівнем доходу.
Таблиця 1
Заходи щодо підвищення лояльності споживачів компанії “Курганський бройлер”
Найменування заходу

Зміст і умови

Знайти найближчу точку
“Курганський бройлер”

Зареєструвати швидко
картку постійного покупця
– відправити SMS з
номером картки на №
телефону
500 балів до Дня
народження та Новорічних
свят;
300 балів новим
учасникам програми
При завантаженні та
активації мобільного
додатку +300 балів у
твоєму смартфоні

Отримуємо бали з першої
покупки
+300
+500
Завантажуємо мобільний
додаток

Направленість на
компонент
лояльності
Емоційна
складова

Поведінка,
відношення

Бажана реакція
цільової аудиторії

Участь у програмі,
позитивна оцінка та
перевага до
торговельної марки

Емоційна
складова

Заходи щодо формування лояльності споживачів позитивно впливають як на рівень
продажів (а значить, і на прибуток), так і на імідж і впізнанність компанії, крім того, лояльні
споживачі більше інших схильні до дії, що надаються за допомогою засобів маркетингових
комунікацій. Вони довіряють компанії і охоче йдуть на взаємовигідну співпрацю з нею.
Взаємодія із споживачами є важливим аспектом успішної діяльності торгівельної мережі
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“Курганський бройлер”, а для того, щоб зробити його ще результативнішим, їй потрібно
продовжувати удосконалювати свою маркетингову діяльність.
В даний час утримання наявних споживачів обходиться організації набагато дешевше,
ніж пошук і залучення нових, а програми лояльності сприяють не лише залученню клієнтів,
але і утриманню їх в довгостроковій перспективі. Вони дозволяють підтримувати контакт із
споживачами, пропонувати їм нові привілеї в процесі взаємодії з компанією і, найголовніше,
підвищувати їх лояльність за рахунок емоційних взаємин. Крім того, програми лояльності
надають організації можливість збирати інформацію про споживачів з метою вивчення їх
поведінки, оптимізації асортименту товарів і послуг з врахуванням історії їх покупок, а
також використовувати бази даних для пропозиції супутніх товарів і послуг.
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ГЕОГРАФІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ
ВІТЧИЗНЯНОГО ЕКСПОРТУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
В сучасних умовах глобальної економіки світовий ринок продовольчих ресурсів
характеризується відносно невисоким рівнем стабільності та збалансованості. Причинами
цієї ситуації є періодично виникаючі фінансово-економічні кризи та рецесії, загрози появи
нових та розгортання вже існуючих локальних військових конфліктів, дискримінаційна
політика високорозвинутих держав по відношенню до країн з низьким рівнем розвитку щодо
поставок аграрної продукції, поширення практики використання нетарифних бар’єрів у
торгівлі тощо. В таких умовах для АПК України важливим завданням стає пошук нових
ринків збуту та розширення своєї присутності на вже існуючих ринках зарубіжних країн (у
тому числі на рівні окремих регіонів в межах країн) за рахунок побудови моделі відносин на
принципах комплементарності (взаємодоповнюваності).
Розвиток вітчизняної зовнішньої торгівлі аграрною продукцією обумовлюється в
значній мірі двома найголовнішими чинниками: по-перше, аграрним потенціалом України
(зважаючи на значні площі родючих земель сільськогосподарського призначення та
сприятливі кліматичні умови) і, по-друге, ситуацією та попитом на зарубіжних ринках
продукції АПК. Серед інших факторів розвитку ЗЕД у цій сфері вартувало б відзначити
зовнішньополітичні (членство в СОТ, Зоні вільної торгівлі з ЄС та іншими торговельними
партнерами, відхід від ринків Росії), технологічні (впровадження сучасних технологій у
рослинництві, тваринництві та харчовій промисловості), інвестиційні (залучення зарубіжних
інвестицій, інвестування провідних агрохолдингів у галузь), макроекономічні (рівень
інфляції, коливання валютного курсу, процентні ставки), інституційні (рівень державної
підтримки галузі, її прозорість та ефективність, рівень кредитної і консалтингової підтримки
аграріїв) тощо.
В останні роки спостерігається зростання вітчизняного аграрного експорту не лише в
абсолютному виражені, але і у відносному. У 2020 р. питома вага продукції АПК у загальних
обсягах вітчизняного експорту досягла 45,1 %. Серед країн Європи Україну за цим
показником випереджає лише Ісландія (47,3 %), а близьке до України значення даного
індикатора мають Молдова (43,0 %), Латвія (33,2 %), Данія (20,8 %), Литва (20,5 %) та Греція
(20,0 %) [3]. Отже, український АПК є найвідкритішим у Європі і має дуже високий рівень
експортної орієнтації. Проте для економіки загалом така ситуація не є позитивним явищем,
зважаючи на зростання в українському експорті сировинних, а не технологічних товарів.
Базуючись на даних Міністерства аграрної політики та продовольства України [1]
можна зробити висновок, що український аграрний експорт орієнтований здебільшого на
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країни Азії, а імпорт – на європейські країни. Так, у 2021 р. найбільша питома вага у
вітчизняному експорті продукції АПК припадала на Китай (15,5 % у структурі експорту
аграрної продукції), Індію (7,1 %), Нідерланди (6,4 %), Єгипет (5,8 %) та Туреччину (5,3 %).
Головними країнами, звідки імпортувалась аграрна продукція, у 2021 р. були Польща
(10,3 %), Італія (7,2 %), Німеччина (6,8 %), Туреччина (6,5 %) та Індонезія (4,2 %). Отже
вітчизняний експорт продукції АПК скеровується переважно в регіони з найбільшою
кількістю населення та країни з високим потенціалом переробної промисловості. Стрімке
піднесення аграрного експорту починаючи з 2016 р. було викликане приєднанням України до
Зони вільної торгівлі ЄС, оскільки для сільськогосподарської продукції з моменту
застосування Угоди з боку ЄС було скасовано мита в межах тарифних квот (у 2016 р.
сукупний аграрний експорт зріс порівняно з попереднім роком на 4,9 %, у 2017 р. – на 16,2
%, у 2018 р. – на 4,8 %, у 2019 р. – на 19,0 %) [2]. Як зазначив міністр Міністерства
агрополітики України Роман Лещенко [1], ще 20 років тому Україна “годувала” 40 млн
людей, а сьогодні Україна робить внесок у забезпечення харчуванням в еквіваленті для
близько 400 млн людей у світі (не враховуючи населення України).
Підсумовуючи зазначимо, що одним із пріоритетних напрямів географічної
диверсифікації вітчизняного аграрного експорту є укладання, реалізація і всебічна підтримка
міждержавних угод для розвитку взаємовигідної торгівлі комплементарними товарами, у
тому числі на товарообмінних засадах. Для реалізації даного напряму необхідно визначити
країни, які мають потребу в українській продукції АПК і, одночасно, мають потенціал для
постачання інших комплементарних для української економіки товарів (насамперед
енергоносіїв та технологічних продуктів). Йдеться про реалізацію товарообмінних операцій
за схемою обміну українського продовольства на енергоносії та технології. Така практика
укладання міжурядових угод вже мала місце у середині 90-их рр. ХХ ст. у
зовнішньоторговельних відносинах України з Туркменістаном при поставках природного
газу (60 % вартості отриманого газу оплачувалась українською продукцією), проте була
припинена внаслідок російського втручання. Сьогодні реалізація таких схем можлива у
межах співробітництва з країнами Близького Сходу, а також з країнами ГУАМ, особливо
Азербайджаном (ринок якого володіє високим рівнем комплементарності для вітчизняного
експорту аграрної продукції).
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БРЕНДІВ
Підвищення лояльності споживачів є найбільш значущим сьогодні чинником
ефективності брендів. Такі високо мотивовані покупці, у більшості випадків купують улюблені
товари регулярно та у більших обсягах. При цьому потенціал лояльності великою мірою
залежить від рівня емоційності сприйняття товарної категорії, конкретних брендів у ній [1]. За
сучасних підходів щодо визначення та розвитку брендів передбачається синергія та унікальність
відображення у товарних пропонуваннях ціннісного базису життєдіяльності споживачів
цільового ринку [2]. Саме тому, на поточному етапі розвитку бренд-менеджменту, важливим є
вибір і гармонізація (на рівні категорій) пропонувань компаній з життєдіяльністю контингентів
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споживачів, що характеризуються конкретним ціннісним базисом, який у тому числі створює
необхідні передумови для високої емпатії. Сьогодні бренди-лідери забезпечують на достатньо
високому рівні всі базові вимоги споживачів. Так, на ринку напоїв три з чотирьох споживачів
лояльно ставляться до декількох брендів. При цьому інтенсивні маркетингові комунікації,
реклама брендів не формують у цільових аудиторій ефективного сприйняття унікальності
пропозицій компаній, їх позиціонування [1, 3]. Успішні маркетингові стратегії глобальних
лідерів ефективно використовують емоційність цілісного сприйняття особисто значущих
ситуаційних контекстів, що пов’язані з гостро відчутними проблемами та протиріччями
життєдіяльності споживачів, передбачають просте і очевидне для всіх рішення (розв’язку), яке
не реалізується з певних причин соціальноекономічного, культурного чи іншого характеру у
реальності. Увага чи пропозиції конкретних рішень від брендів можуть нейтралізувати
конфлікти і протиріччя, підтримувати учасників проблемних ситуацій, голосно пропонувати
гострі питання до “порядку денного” в суспільстві і т.д., проте, за будь-яких сценаріїв гарантує
небайдужість та активізацію певних спільнот споживачів. Можливість мобілізації зусиль та
перетворення емоційності в активний рух з високим рівнем самоорганізації), який підтримує чи
очолює бренд, є запорукою довгострокової ефективності обговорюваних маркетингових
проектів [4]. На основі модифікації структури моделі розвитку комунікацій Г. Моберга “Атрибут
(а) → Вигода (b) → Емоції (e)” [3, 5], де вигоди пов’язано як з об’єктивними характеристиками
товарних пропонувань, так і з суб’єктивно відчутними їх цінностями, у тому числі позитивними
емоціями, можливо і важливо інтегрувати до схем прийняття маркетингових рішень й
ситуаційно-особистісні контексти (“s” − ситуація, “p” − персональний досвід особистості) (рис.
1). Так, суб’єктивне відчуття задоволення (смачності) стравами і напоями може бути
зумовленим натуральністю інгредієнтів, оригінальністю рецептур, приємною атмосферою
спільного перебування за столом у компанії з друзями тощо. Відповідно, у прийнятті
маркетингових рішень, моделюванні поведінки споживачів формуються нові можливості роботи
з більш складними проекціями ринкових реалій розвитку брендів, які відображають і
концентрують для креативних розробок великий емоційний потенціал наочного розв’язання
протиріч та парадоксів ситуацій і звичок у закупівлях й життєдіяльності представників цільових
аудиторій. Також зростає прозорість і спрощується опрацювання особливостей та ринкового
потенціалу генеративних потреб і мета-ринків у процедурах бренд-менеджменту компаній.

Рис. 1. Можливості модифікованої моделі Моберга
у структуруванні ринкових взаємодій брендів зі споживачами [3]
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На рис. 1 кожна з граней кубу чи множин, які відображають специфіку відповідних
підсистем, представляють можливі вектори у систематизації варіацій поведінки споживачів
та маркетингових рішень, що, у свою чергу, інтегровано представлені у реальному та
модельованому фахівцями досвіді/ситуаціях, дозволяють реалізувати трьох етапний
алгоритм підвищення рівня позитивного емоційного ставлення й ентузіазму споживачів, а
також ефективності бізнесу [3].
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ
Практично кожного дня людина чує та вживає термін інновація. Цю тенденцію
можемо спостерігати в економіці, суспільному житті, в культурних практиках, – і це
загальний світовий тренд. Саме інновації сьогодні визначаються як важливий фактор, що
впливає не лише на успішність окремої організації, але і загалом на суспільно-економічний
розвиток країн. Власне, за самими інноваціями закріплена роль обов’язкової компоненти
позитивних змін у різних сферах життя, завдяки ним відбувається імплементація нових знань
у повсякденні практики.
Ми живемо в епоху, коли інновації – вже не примха, а нагальна вимога часу.
Програмне забезпечення та сучасні технології докорінно змінили підхід до ведення бізнесу
та формати комунікації зі споживачами та суспільством. Інновації стали ключовим фактором
стійкості бізнесу.
Американський вчений австрійського походження, видатний теоретик менеджменту
ХХ століття Пітер Фердинанд Друкер був абсолютно правим, коли сказав що “Маркетинг та
інноваціїї – це інвестиції, усе інше – витрати”. Беззаперечне трактування. Адже, в сучасному
світі важко уявити успішне підприємство, яке б дивилося у майбутнє, не маючи на озброєнні
потужні інноваційні рішення.
В авторитетній енциклопедії “Британіка” висвітлено наступне визначення: “Інновація
– це створення нового способу щось робити, чи це стосується конкретного підприємства
(наприклад, створення нового продукту) чи абстрактного (наприклад, розвиток нової
філософії або теоретичного підходу до проблеми)” [2].
Парадокс інновацій криється в тому, що за рахунок стрімкого розвитку технологій
відбувається руйнування певного кола підприємств. Цей процес Йозеф Шумпертер
економіст, соціолог ХХ століття назвав “відтворювальним руйнуванням”. Він мав на увазі
процес, який оновлює економіку шляхом вливання в неї “свіжої крові” у вигляді нових
технологій та гравців [1].
Власне, саме зараз ми спостерігаємо, як стартапи швидко перетворюються на
багатомільярдні компанії: Microsoft, eBay, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Dropbox, Uber
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та Airbnb. Завдяки новим технологіям вони трансформують традиційні галузі та бізнесмоделі, створюють абсолютно нові ринки.
Українські компанії також стають більш інноваційними. Тон задають великі компанії
– лідери у своєму секторі. Вони підходять до впровадження високотехнологічних
нововведень системно й масштабно, створюючи спеціальні департаменти, які мають
забезпечити місце компанії у світі через роки. Боротьба за майбутнє вже триває [4].
Сектор інноваційних технологій в Україні розвивається найбільш динамічно з-поміж
решти секторів економіки та є надзвичайно різноманітним – від передових розробок у сфері
штучного інтелекту, обробки природної мови, нанотехнологій та кібербезпеки до блокчейну,
FinTech, управління великими даними, геймінгу, ag-tech та e-commerce. Ключ до успіху
інноваційних технологій в вітчизняній підприємницькій діяльності полягає в поєднанні
потужного кадрового потенціалу, вигідного географічного положення та часового поясу,
сильної технічної та наукової бази і конкурентного рівня витрат.
Вітчизняний бізнес бере курс на інновації. Розвиток малого та середнього бізнесу
прогресує завдяки залученню новітніх технологій і використанню рішень, здатних упоратися
із завданнями та викликами, які щодня постають перед бізнесом [4].
Зрештою, насамперед, становище малого та середнього бізнесу в Україні залежить,
від загальної економічної ситуації в країні, рівня податкового та регуляторного
навантаження, якості державної політики, інституційної зрілості професійних організацій
тощо. Тому, з точки зору кількісних та якісних характеристик, малий та середній бізнес
сьогодні знаходиться дещо в кращому становищі порівняно з попереднім роком, що стало
результатом макроекономічної стабілізації, позитивним ефектом від дерегуляційних реформ,
зменшенням адміністративного та регуляторного тиску на бізнес.
Виходячи з аналітичних даних, в Україні середній і малий бізнес створює від 15% до
59% доданої вартості. На таких підприємствах працевлаштовано 79,1% працездатного
населення країни. Невеликі майстерні, цехи та виробництва мають різні напрями роботи, –
проте, всі вони генерують економічне зростання країни.
Малий та середній бізнес, з огляду на швидкі технологічні зміни та четверту
промислову революцію, масштабну цифровізацію усього життя, має бути інноваційним сам
по собі, якщо хоче вижити у новому світі, швидко адаптуватися до нових технологічних та
екзистенційних викликів. Тому, для вітчизняного малого та середнього бізнесу вкрай
важливим фактором є створення належної інфраструктури, екосистеми генерації та розвитку
інновацій, сприятливого регуляторного середовища для створення та впровадження
інноваційних продуктів, товарів, послуг тощо.
Незважаючи на низку переваг від використання інноваційних технологій, багато
невеликих підприємств стикаються з певними труднощами. Тому, підприємцям варто взяти
до уваги наступні рекомендації щодо подолання можливих перешкод.
 Пошук клієнтів. Digital-маркетинг дає змогу значно заощаджувати на рекламі – за
наявності достатніх навичок і умінь запустити потужну рекламну кампанію онлайн не важко.
У нагоді стануть також і хмарні технології, завдяки яким легко підключати до проекту
аутсорсерів у галузі дизайну або реклами.
 Підбір персоналу. У сучасних реаліях насамперед варто звертати увагу на
нетрадиційні вимоги до працівників. Комунікаційні можливості набувають вирішального
значення порівняно з класичними. Вміння працювати в команді, лідерство, критичне
мислення, техніка спілкування та розуміння принципів вибудовування відносин є найбільш
затребуваними. Сьогодні такі навички важливішими за класичні знання та вміння. Освіта має
бути повністю переорієнтованою, щоб стати джерелом не лише класичних, а й передусім
комунікаційних знань.
 Конкуренція. Успішний бізнес насамперед передбачає безперервний аналіз
конкурентів і їхнього продукту. Допомогти краще зрозуміти поведінку конкурентів вже зараз
може штучний інтелект, який забезпечує збирання та оброблення інформації. Згідно позицій
світових організацій як UNIDO та WEF, cтратегія створення конкурентних переваг через
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інновації є сьогодні №1 у світі. Відповідно, розвинуті країни збільшують інвестиції в
інновації.
 Вартість продукції та можливість фінансування. Різні кампанії та хмарні сервіси на
аутсорсингу допоможуть зрозуміти, де і як бізнес може заощаджувати. Фінансування – одна
з ключових проблем для середнього та малого бізнесу, оскільки залучити капітал завжди
важко. Тому, великої популярності набули краудфандинг або відстрочений прибуток.
Популярним є й відстрочення оплати, що дає змогу залучити нових клієнтів. Варто звертати
увагу на надійність відстрочення платежу та на його здатність збільшувати прибуток [3].
Зосередившись на цих чотирьох основних аспектах і приділивши увагу
технологічним рішенням, можна забезпечити неабиякий стабільний розвиток бізнесу.
В Європі використання технологічних рішень у роботі середнього та малого бізнесу
зростає щодня. Наразі триває шоста хвиля технологічного розвитку. Це біо- і нанотехнології,
генна інженерія, віртуальна реальність, цифрова трансформація, робототехніка та інше.
Періодичність хвиль стає частішою, а їх тривалість меншою, втім кількість
використовуваних інноваційних технологій з кожною хвилею значно збільшується. Саме
тому для бізнесу важливо знайти оптимальну технологію, яка обов’язково допоможе стати
переможцем [3].
Світ стрімко змінюється. Якщо раніше достатньо було залишатися в тренді, то зараз
необхідно тренд передбачати, а краще – випереджати. Це справедливо як для бізнессередовища зокрема, так і для країн загалом. Високі технології зазвичай несуть суттєві
цивілізаційні наслідки. Їх застосування змінює хід історії. І той, хто їх застосовує, прямо чи
опосередковано стає конструктором історії. Саме тому, інвестиції в розвиток, у технології
майбутнього, в інновації – це те, що визначає вектор і швидкість поступу, а також місце й
роль компанії чи країни на карті майбутнього.
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ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЛАСНИХ
ТОРГОВИХ МАРОК В МЕРЕЖЕВОМУ РИТЕЙЛІ
Мережа магазинів “ЄВА”, що працює у форматі drogerie, має в товарному портфелі
близько 30000 товарних позицій. За підрахунками компанії, практично 40 відсотків товарів у
споживчому кошику покупців є товаром власної торгової марки (ВТМ). Це відповідає
загальносвітовому тренду щодо зростання частки власних торгових марок у сегменті
drogerie-ритейлу. Так, за інформацією [1], темпи зростання ВТМ становлять понад 2% на рік.
“ЕВА” у 2020 р. мала 43 власних торгових марок, у 2021 р. – 51 бренд, а їх частка в
товарообороті – 34% [2].
Левову частку в товарному портфелі “ЕВА” займають косметичні товари, в
асортименті яких практично у всіх позиціях є ВТМ. Асортимент косметичних товарів в
досліджуваному магазині “ЄВА” характеризується показниками, наведеними в табл. 1.
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Таблиця 1
Асортимент косметичних товарів в магазині “ЄВА”
Показники на дату
дослідження
Групи товарів
Засоби для догляду за шкірою
Засоби, що використовують перед голінням,
під час гоління або після гоління
Засоби для гігієни порожнини рота
Засоби для догляду за волоссям
Інші косметичні засоби

Базисні значення

Кількість
груп

Кількість
позицій

Кількість
груп

15

100

30

Кількість
номенпозицій
230

5

15

15

25

2
15
10

50
200
100

4
25
15

150
350
200

На підставі наведеного можна стверджувати, що коефіцієнти повноти та ширини
мають недостатній рівень, свідчать про звуження асортименту косметичних товарів. Це
ставить перед керівництвом завдання щодо його розширення та залучення формату онлайн
для збільшення обсягів реалізації. Важливим чинником може стати збільшення продажів
ВТМ.
Найбільшу частку в загальному асортименті косметичних товарів займають засоби
для догляду за волоссям (35%) та засоби для догляду за шкірою (20%). В першій групі
виділяються шампуні, в структурі яких за типом волосся найбільш поширеними є: шампунь,
призначений для нормального волосся (частка становить 35%), шампунь для жирного
волосся (25%), шампунь комбінований (20%), шампунь для сухого волосся (15%).
У виборі постачальника ведеться ретельна робота на підставі аналізу дотримання
ними певних вимог, зокрема, якість виробленого товару, потужності виробництва та вартість
продукції. За інформацією компанії [3] “ЕВА” має більше 100 партнерів із 17 країн світу, у
тому числі Італія, Франція, Чехія, Польща, Туреччина, ОАЕ, Китай. Все це дозволяє
розширювати можливості щодо розробки і впровадження власних торгових марок,
використовуючи інноваційний досвід партнерів.
Косметичні товари в “ЄВА” представлені в різних цінових сегментах (рис. 1).
Товарна номенклатура, що реалізуються в “ЄВА” орієнтована на покупців, що мають
середній і низький дохід. 60% продукції має ціновий діапазон до 50 грн. Сегмент від 50 грн до
100 грн займає 25% в товарному портфелі; від 100 грн до 150 грн – 10%; вище 150 грн – 5%.
100-150
10%

Більше 150
5%

До 50
60%

50-100
25%

Рис. 1. Цінові сегменти асортименту, що реалізується магазином “ЄВА”, %
Як правило, на створення одного виду власної торгової марки витрачається від 6 до 9
місяців. На підставі вивчення технології зазначеного процесу можна погодитися з [3], що він
здійснюється за чотирма етапами: вибір конкретного виду товару під ВТМ та партнера для її
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виробництва; розробка складу продукту й його упаковки; безпосередньо виробництво товару
та сертифікація ВТМ; дистрибуція товарів до магазинів ЄВА.
Стратегічним напрямом розвитку ВТМ у мережі “ЄВА” є забезпечення реалізації
нових проєктів у високому та середньому ціновому сегментах та ексклюзивних нішевих
проєктів.
В “ЄВА” розробляються професійні засоби для миття волосся, фарбування волосся,
засоби для відбілювання зубів, догляду за проблемною шкірою, лінійки лікувальних засобів
у групі для догляду за волоссям. Такий вибір обгрунтовується досить низькою конкуренцією
у цих сегментах, а також високим попитом споживачів на товарні позиції.
У якості прикладу, впровадження у всіх категоріях товарів лінії “ЄВА” так званих
товарів “низької ціни” (low price). Це дозволило позиціонувати “ЄВА” як мережу з найбільш
прийнятними цінами в Україні в “низькому” та “середньому мінус” цінових сегментах.
У всіх групах товарів, що реалізуються в “ЄВА” є частка власних торгових марок у
наведених вище сегментах. Однак, слід акцентувати увагу на суттєвий вплив на ВТМ зміни
рекламної кампанії конкурентів, особливо закордонних фірм. Ще декілька років тому знижка
на відомі бренди становила орієнтовно 15%, а сьогодні – від 20% до 40%, що впливає на
впровадження власних торгових марок, у томі числі у сфері ціноутворення.
Серед можливостей “ЄВА” потрібно виділити формування широкої клієнтської бази,
впровадження інновацій, нових інструментів просування, застосування digital-інструментів
взаємодії з аудиторією. Для забезпечення ефективності функціонування “ЄВА” важливим
чинником є дослідження задоволеності споживачів: від позитивного сприйняття ціни та
оцінки асортименту до рівня якості обслуговування й термінів виконання замовлень. Це
дозволяє визначати рівень лояльності покупців, у тому числі товарами власних торгових
марок, та керувати нею.
Отже, “ЄВА” має передумови для зростання та розвитку на регіональному ринку й
пошуку ніш для власних торгових марок.
Список використаних джерел
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“ЦІНОВИЙ ПАРАДОКС” ПІСЛЯ ПЕРЕХОДУ ДО ПОЛІТИКИ
ТАРГЕТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ, 2015-2022 РР.
Від переходу до політики таргетування інфляції слід очікувати посилення механізмів
впливу короткочасної процентної ставки, що перебуває під впливом центрального банку.
Втім, очікуваний антиінфляційний ефект такий вплив може реалізовуватися не відразу, а у
короткочасному періоді може відбуватися цілком протилежне: прискорення інфляції. Такий
вислід отримав назву “цінового парадоксу” (англ. price puzzle). Вперше увагу до такої дещо
незвичної залежності на початку 1990-х років привернув Нобелівський лауреат К. Сімс [3,
c. 975-1000], а причинами було названо вплив цін на сировину та недоліки комунікації з боку
центрального банку. Подальші дослідження розширили перелік можливих пояснень: значний
часовий лаг у трансмісійному механізмі монетарної політики, особливості формування
очікувань учасниками ринку, нехтування прогнозами майбутньої цінової динаміки,
слідування de facto політиці таргетування грошових агрегатів (на тлі задекларованого
таргетування інфляції), зростання коштів виробництва [2, c. 2942]. Останнє з пояснень
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виглядає досить реалістичним для конкретних умов української економіки, адже пояснення
інфляції чинниками сукупної пропозиції та заперечення переваг рестрикційної монетарної
політики як антиінфляційного засобу досить популярні у вітчизняному академічному
середовищі, приміром [1, с. 5669].
Оцінено таку статистичну модель з рекурсивними змінними (англ. recursive timevarying) коефіцієнтами:
𝑝𝑡 = 𝑎1𝑡 𝑝𝑖𝑡−1 + 𝑎2𝑡 𝑝𝑖𝑡−2 + ⋯ + 𝑎5𝑡 𝑝𝑖𝑡−5 + 𝑏1𝑡 𝑟𝑛𝑏𝑢𝑖𝑡−1 + 𝑏2𝑡 𝑟𝑛𝑏𝑢𝑖𝑡−2 + ⋯ +
(1)
𝑏16𝑡 𝑟𝑛𝑏𝑢𝑖𝑡−16 + 𝜀𝑡 ,
(1a)
𝑎1𝑡 = 𝑎1𝑡−1 … 𝑎5𝑡 = 𝑎5𝑡−1,
(1b)
𝑏1𝑡 = 𝑎1𝑡−1 … 𝑏16𝑡 = 𝑏16𝑡−1,
де 𝑝𝑡  індекс споживчих цін, 𝑟𝑛𝑏𝑢𝑡  облікова ставка НБУ, а 𝜀𝑡  cтохастичний
чинник. Показники споживчих цін та облікової ставки НБУ використано у вигляді перших
різниць відповідних логарифмів. Рівняння (1а) і (1b) пояснюють процедуру отримання гнучких
коефіцієнтів.
Для емпіричного оцінювання гнучких коефіцієнтів за допомогою фільтру Кальмана
використано місячні дані за період 19962022 рр. Вибірку 1996M1: 1998M12 використано для
отримання початкових коефіцієнтів. Оцінки для періоду 1999M1:2022M3 представлено на рис. 1.
Перехід до політики таргетування інфляції у 2015 р. мав два наслідки для
трансмісійного механізму процентної ставки. По-перше, на статистично значущому рівні
з’явився “ціновий парадокс”, адже підвищення облікової ставки НБУ стало чинником
короткочасного прискорення інфляції (до цього додатний коефіцієнт при rnbut-1 був втричі
нижчим і йому бракувало статистичної значущості). Втім, така особливість притаманна
багатьом промисловим країнам, де центральний банк використовує процентну ставку для
контролю інфляції. По-друге, очікуваний антиінфляційний вплив від підвищення облікової
ставки НБУ з’являється з лагом у 4 і 13 місяців. Водночас практично не змінюється подібний
обернений зв’язок між обліковою ставкою НБУ та інфляцією з лагом у 6 місяців.
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Рис. 1. Вплив облікової ставки НБУ на інфляцію
(власні розрахунки за даними бази даних МВФ International Financial Statistics)

Примітка: тут і далі отримані коефіцієнти подано у довірчому інтервалі  два
стандартних відхилення.
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Важливою характеристикою інфляції є її інерційність, тобто залежність від лагових
значень. Перехід до таргетування інфляції позначився короткочасним підсиленням
залежності від власного лагового значення (з лагом у місяць), але надалі відбулося
повернення до раніших значень на рівні 0,7 (рис. 2). Натомість у 20162022 рр. дещо
послабла авторегресивна залежність з лагом у два місяці.
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Рис. 2. Інфляційна інерція(власні розрахунки за даними бази даних МВФ International
Financial Statistics)
Вплив вищої облікової ставки НБУ на промисловий сектор з’являється лише з часом
(рис. 3). Спочатку відбувається інтуїтивно очікуване гальмування динаміки промислового
виробництва (з лагом у 4 місяці), а згодом цей вплив майже повністю коригується (з лагом у
13 місяців). Можна помітити, що амплітуда такої сприятливої корекції слабне в 20162022
рр. Водночас немає підстав для припущень, що антиінфляційне підвищення облікової ставки
НБУ матиме значний рестрикційний вплив.
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Рис. 3. Вплив облікової ставки НБУ на динаміку
промислового виробництва (власні розрахунки за даними бази даних МВФ
International Financial Statistics)
Результати проведеного дослідження переконують, що підвищення облікової ставки НБУ
має бажаний антиінфляційний вплив і не супроводжується значним спадом промислового
виробництва, але такі сприятливі ефекти виявляються лише з часом. Натомість негайним
наслідком рестрикційної монетарної політики стає дещо несподіване прискорення інфляції
та спад промислового виробництва. Таке поєднання може помилково розглядатися
свідченням нібито “неефективності” монетарної політики, але так насправді означає лише
потребу зачекати на появу очікуваного гальмування інфляції (без помітних втрат доходу).
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ КОНКУРЕНТНОЇ
СТРАТЕГІЇ НА РИНКУ КОСМЕТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ
Сфера послуг є однією з основних галузей суспільного виробництва, покликаної
чуйно реагувати на потреби та попит населення. Сучасні умови функціонування сфери
послуг характеризуються високим ступенем нестабільності, що означає, що темпи змін над
ринком явно обганяють швидкість, з якою суб’єкти управління сфери послуг може
забезпечити реакцію об’єкта управління на зміни [1, 2].
Здійснення діяльності підприємства за умов ринкових відносин зумовлює
необхідність ведення їм успішної конкурентної боротьби, необхідність формування
конкурентних переваг. Характер цих переваг залежить від ринкового середовища та
здібностей підприємства – його потенціалу.
Стратегія забезпечення конкурентоспроможності для підприємства сфери послуг має
відповідати вимогам процесного, маркетингового і поведінкового підходів. У процесі
розробки стратегії підприємств необхідно враховувати чинники, що визначають
конкурентоспроможність послуг. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства = це
комплекс робіт, вкладених у розвиток його потенціалу конкурентних переваг з урахуванням
розробки стратегії.
Більшість українських підприємств сфери послуг нині намагаються поліпшити
ефективність своєї роботи, знижуючи витрати, удосконалюючи якість, скорочуючи терміни
виконання замовлень, але з виділяють у своїй справді стратегічні процеси, які мають
виконуватися задля успішної реалізації організаційної стратегії [4].
У міру зростання суспільного благополуччя послуга стає найпривабливішим для
покупця товаром. Споживаючи послуги, індивід здійснює самореалізацію себе споживача.
Саме спеціально вироблений йому продукт, що втілює й не так традиційну, суспільно
визнану потребу, скільки його індивідуальні схильності, характеризує сучасні тенденції
споживання. Індивідуалізація споживачів можлива завдяки опису безлічі різних варіантів
послідовності робіт і виходів процесу залежно від того, які вимоги висунув клієнт.
Відбиваючи характеристику специфічних особливостей послуги, узагальнюючи результати
використання різних підходів та диференціюючи послугу від фізичного продукту, вартість,
зростання якої, за інших рівних умов, забезпечується інтеграцією процесного підходу з
маркетинговим та поведінковим [3].
Якщо з тих чи інших причин стратегія задовольняє вимогам забезпечення
конкурентоспроможності, то підприємству доводиться допрацьовувати цілі організації, отже,
повертатися до початкового етапу стратегічного планування. Необхідно точно визначити, чи
відповідає обрана стратегія забезпечення конкурентоспроможності можливостям
підприємства. Якщо підприємство здатне надати потрібну послугу, необхідно переходити до
стадії її реалізації. Якщо на даний момент у розпорядженні організації немає необхідних
умов виконання замовлення, то підприємству необхідно пройти стадію розвитку товару в
умовах мінливості попиту.
Вибір конкурентної стратегії залежить від того, які можливості має підприємство.
Стратегія орієнтації на мінімізацію витрат з метою отримання заданої якості послуг із
традиційними споживчими властивостями підходить підприємству зі застарілим
обладнанням, низько кваліфікованими працівниками та відсутністю перспективних
розробок, і навіть не високим рівнем заробітної плати та інших витрат. Єдиною перевагою
такої стратегії є низька собівартість наданих послуг. Такий підхід у забезпеченні
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конкурентоспроможності є ненадійним, оскільки дохідність товару цілком залежить від
зовнішніх умов. Поява на ринку подібної послуги нижчою ціною змушує здійснювати
додаткове зниження, що зменшує дохід і прибуток.
Якщо перевага над ринком досягається внаслідок надання нових послуг, раніше
представлених конкурентами, і заснованих на власних інноваційних розробках, то подолання
такого переваги іншим фірмам треба або розробити аналогічний продукт, або запропонувати
щось краще. Отже, деякий час фірма є стійко конкурентоспроможною [4].
Отже, найнадійніші стратегії забезпечення конкурентоспроможності спираються на
лідерство, унікальність, якість та вибіркову спеціалізацію надання послуг. Формування та
підтримка конкурентної переваги зачіпає весь механізм діяльності організації, пов’язаний зі
створенням, виробництвом та реалізацією продукції (послуг). При цьому до фактору успіху
належить інноваційний інструментарій сучасної економіки, який відкриває ширший спектр
потенційних можливостей гнучкості для довгострокової підтримки інноваційної активності
підприємства, його конкурентоспроможності, критерієм якої є максимально повно
використовувати свої потенційні можливості.
Гнучкість підприємства в умовах забезпечення його конкурентоспроможності над
ринком можна розглядати в контексті оптимізації його діяльності. Слід розрізняти
внутрішню та зовнішню гнучкість. Внутрішня гнучкість характеризує здатність організації
до зміни зв’язків між її елементами. Зовнішня гнучкість характеризує здатність до
формування зв’язків із споживачами, що дозволяє швидко вносити зміни у товарах та
послугах з метою їх відповідності змінним вимогам. Споживачі, що знаходяться внизу
ланцюжка створення вартості (цінності), запитують у підприємства продукт, виготовлений
на замовлення, і очікують на негайне реагування. Гнучкість підприємства сприяє зростанню
доданої вартості, яке адаптація до потреб ринку зумовлена наступними аспектами:
- гнучкий розвиток підприємства сфери послуг є суттєвим методом у сталому
зростанні асортименту та номенклатури послуг;
- гнучкість підприємства сфери послуг дозволяє оперативно реагувати зміни попиту
споживачів;
- зниження собівартості при зміні асортименту послуг, що надаються, можливе за
наявності досить високої схильності до інновацій і пристосовуваності до потреб ринку;
- недостатня гнучкість перешкоджає оновленню основних фондів підприємства та не
дозволяє використовувати нові технології у наданні послуг;
- негнучка структура підприємства з надання послуг слабо сприяє розвитку
інтелектуального потенціалу, отже, висококваліфікований персонал не затребуваним, що
негативно впливає конкурентоспроможність послуг [2].
Можна визначити основні чинники, що визначають тривалість освоєння нової
продукції, а саме технологічні та організаційні. Рівень технологічності показує гнучкість
виробничого процесу та можливість зміни його параметрів під впливом вимог зовнішніх
умов з метою досягнення максимальної ефективності. Рівень гнучкості організаційного
процесу показує пристосованість персоналу до вирішення поточних завдань щодо надання
послуг. Стійкість фінансової діяльності забезпечує інвестиційну привабливість компанії, а
інвестиції, у свою чергу, забезпечують поточну та стратегічну конкурентоспроможність, що
забезпечується інноваційною діяльністю. Отже, однією з основних завдань стратегічного
управління у разі є трансформація інноваційних процесів в організаційні. В умовах сучасної
ринкової економіки концепція гнучкого розвитку підприємства може бути застосована як
ефективний інструмент управління інноваційною діяльністю. Причому підтримувати
гнучкість необхідно кожної стадії існування підприємства [1].
Таким чином, конкурентна стратегія окреслюється сукупністю правил і прийомів,
якими має керуватися підприємство, метою якого є досягнення та підтримання
конкурентоспроможності у відповідній галузі. Конкурентна стратегія підприємства
орієнтована на досягнення переваг, які можуть бути досягнуті лише тоді, коли підприємство
точно розуміє свою цільову аудиторію. Забезпечення найкращого та стійкого довготривалого
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фінансового стану підприємства, а також завоювання міцних позицій на ринку можливе,
якщо підприємство постійно адаптує асортимент послуг за допомогою організаційних та
технологічних інновацій, а реалізація стратегії забезпечення конкурентоспроможності
здійснюється на основі технологічної та організаційної гнучкості підприємства сфери послуг.
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ДЕСТИНАЦІЇ: СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД
Туристична індустрія – динамічно активна галузь у сучасному світі. Стрімке
зростання чисельності населення, особливо жителів міст, упродовж останніх десятиліть
змусило значну частину людства шукати місця для відпочинку та втечі від забрудненого
середовища міст. Статистика туристів за останні роки яскраво про це свідчить. Вся індустрія
туризму так чи інакше пов’язана з поняттям “туристична дестинація”. Дестинація зводить
воєдино всі аспекти формування туристичної привабливості територіальних громад. Ресурси
дестинації, її позитивний імідж є основною мотивацією для подорожі, причиною подорожі.
Згідно Ніла Лейпера (Neil Leiper), туристична дестинація – це конкретна територія, яку
турист обирає для відвідування та проводить там певний час, територія, на якій відбуваються
основні процеси взаємодії туриста з туристичною інфраструктурою [1, c. 87].
Ідея того, що дестинація може зазнавати у своєму розвитку періоди аналогічні життю
людини, а саме: народження, зростання, зрілість, старіння і навіть смерть – втілилася в
концепції життєвого циклу дестинації (ЖЦД). Ця ідея є ключовою в менеджменті дестинації,
в якому визначення стадії ЖЦД є необхідним етапом, пов’язаним із плануванням дестинації
та вибором стратегії її розвитку. Зіставлення розвитку дестинації з життєвим циклом можна
зустріти в спеціальній літературі ще з 60-х років ХХ століття, одним із перших про це
написав Вальтер Крісталлер (Walter Christaller) у 1963 р. [2, с. 103]. Проходження всіх стадій
ЖЦД не слід сприймати як неминучий процес, а скоріше як те, чим можна керувати та
досягати бажаних результатів. Тобто, управління життєвим циклом дестинації – це
прогнозування, моніторинг чинників, які впливають еволюцію дестинації, постійне
дослідження маркетингового середовища, активні дії менеджерів дестинації, спрямовані на
сталий розвиток території.
Початковою точкою розвитку туризму у дестинації є наявність житлового району або
ж віддаленого місця призначення, де туризм ще не з’явився. Цей процес може розпочатися
алоцентриками (туристами, які шукають різноманітність), першовідкривачами, безцільними
мандрівниками чи навіть заможною елітою [3, с. 1411]. Їх спонукають інтерес, цікавість,
освітні потреби і вони самі організовують свої подорожі, користуючись місцевим
транспортом. У результаті їхніх розповідей, публікацій у соцмережах та засобах масової
інформації, вони фактично визначають дестинацію, тобто місце призначення туристів.
Приймаюча територіальна спільнота починає реагувати на них, надаючи необхідні послуги
(харчування, житло, розваги тощо).
Надалі, якщо завдяки туристам рівень життя людей у регіоні туристичного
виробництва підвищується, починається наступна фаза розвитку туризму – зростання. Під
час цієї фази прибуваючі у дестинацію туристи починають пред’являти попит на різні товари
та послуги побутового, розважального й іншого призначення. Таким чином, дається поштовх
до створення нового продукту, починається новий етап його життєвого циклу. На ринок
водночас виходять підприємці, які починають працювати з надання туристичних послуг
безпосередньо у місці призначення. Реакція з боку приймаючої спільноти обмежена.
Розвиток індустрії туризму починає вносити нові зміни в дестинацію – мова йде, у
тому числі, і про будівництво житлово-комерційних центрів для туризму. Туристи першого
етапу (першовідкривачі) залишають це місце для пошуку інших напрямків. Нові підприємці
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виходять на ринок, щоб посилити існуючі послуги та можливості. Швидкість і масштаби
розвитку дестинації збільшуються. Швидкість зростання туризму веде до імміграції в
туристичний регіон, оскільки місцева робоча сила не може у повному обсязі надавати
послуги, які потребують туристи. Орендодавці та місцеві торговці схвально ставляться до
такого розвитку туризму, однак місцевих мешканців вже можуть дратувати натовпи
туристів.
Наступний етап ЖЦД – зрілість – характерний тим, що туристична дестинація вже добре
ідентифікована на національному рівні. Туристичні атракції різноманітні, а потенціал для
задоволення туристичних потреб досягає максимуму. На цій стадії дестинація повністю
інтегрується в глобальну туристичну систему. Висока щільність туристів у дестинації
досягається, в основному за рахунок психоцентриків, які віддають перевагу короткостроковим
турпакетам, великим туроператорам.
Послідуюча стадія ЖЦД, а саме занепад (старіння) як один з варіантів подальшого
розвитку виникає через низку чинників:
– постійні відвідувачі більше не задоволені пропозицією турпродукту. Залучити нових
відвідувачів не вдається;
– зацікавлені особи, підприємці дестинації, бізнес і влада не роблять спроб оновити
турпродукт, або ці спроби неуспішні;
– антагонізм місцевих мешканців досягає межі і виявляється у ворожості до масового
туризму, що виливається у формування негативного іміджу дестинації.
– поява нових суб’єктів ринку, які здійснюють інтервенцію, заволодіваючи та
переорієнтовуючи туристичні об’єкти на інші види бізнесу. Засоби розміщення туристів
можуть виставлятися на продаж і перебудовуватися новими власниками для використання в
нетуристичних цілях.
Стадія занепаду може бути прискорена ефектом “снігової коми”, коли великі готелі та
головні атракції, приходячи в запустіння, негативно впливають на життєздатність малих
готелів та інших туристичних об’єктів.
Втім, альтернативою занепаду може стати оновлення туристичної індустрії
дестинації. Згідно з Річаром Баталером (Richard Butler) [4], цей процес супроводжується
виходом нового туристичного продукту або, принаймні, ребрендингом існуючого, для появи
конкурентних переваг дестинації та повернення “сили місця”. Стадія оновлення рідко є
спонтанним процесом. Зазвичай вона є наслідок цілеспрямованих управлінських рішень,
стратегією менеджерів дестинації та бізнесу. Успіх оновлення пов’язаний зі здатністю
приватного та державного сектору до кооперації. Державний сектор забезпечує маркетинг
дестинації, обслуговування та управління муніципальними атракціями. Приватному сектору
відводиться ключова роль у таких секторах індустрії як засоби розміщення туристів,
харчування, анімаційна діяльність, туроперейтинг, транспорт та розвиток окремих
туристичних атракцій.
Безсумнівно, успішне функціонування галузі вимагає розумного та стандартизованого
планування, ефективного стратегічного управління, і якщо не звертати на це уваги, місцева
громада безсумнівно постраждає від наслідків. Одним із таких наслідків вважається
невідповідність місцевої культури іноземним туристам. Тому відповідне управління розвитком
туристичної дестинації вважається однією із ключових вимог сучасного туристичного бізнесу.
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PUBLIC FINANCE SUPPORT FOR TURISM IN POLAND
Introduction
Tourism is an important factor in local and regional development in many social and
economic contexts around the world. It causes an increase in the number of jobs, income of
enterprises and households, income of budgets of local and regional governments, an increase in
entrepreneurship, in expenditure on the preservation of cultural and natural heritage, etc. However,
the development of tourism also generates a number of negative effects. Tourism is responsible for
the negative impact on the environment and local communities when, in case of its excessive
development (overtourism) in a given area, physical, ecological, economic or social thresholds
related to tourist absorption are exceeded. For this reason, it is necessary to support the
development of tourism in all aspects leading to positive social, economic and environmental
effects, while reducing, and if possible, completely eliminating negative ones.
The great importance of tourism for member states of the European Union and the
awareness of the opportunities and threats resulting from its development resulted in the
implementation of measures to support tourism within the framework of the EU regional policy. In
the 2014-2020 financial perspective, EU regional policy funds were allocated in Poland under
national operational programs, i.e. OP Infrastructure and Environment, OP Intelligent Development,
OP Digital Poland, OP Knowledge, Education, Development, OP Eastern Poland, OP European
Territorial Cooperation, OP European Neighbourhood Instrument and OP Technical Assistance and
16 regional operational programs. The analysis of priorities of these programs showed that there
were numerous possibilities of obtaining financial support for investments in tourism. At the same
time, the analysis of strategic documents for voivodships proved that both the development of
tourism and the possibility of obtaining EU funds for this purpose were perceived as one of the
most important development opportunities.
Regional policy funds are non-returnable funds. However, investments supported by these
funds also require a financial contribution from national funds, which has been indicated by
investors as a significant barrier. Therefore, the question arose about who and how used this type of
public funds to support the development of tourism in Poland and whether Polish regions benefitted
equally.
Method
Information on the main effects of using EU funds from operational programs 2014–2020
was collected in the Central Teleinformation System SL2014. For the purposes of this study, data
on 1214 hard investments directly supporting the development of tourism were extracted from the
SL2014 database containing 176,511 entries as of September 30, 2020. The selection criterion was
the type of investments (hard projects). Hard investments were selected for the study due to the
durability of their effects, with the assumption that they should last for 5 years or longer.
Investments were also selected by their subject – all those aimed at the effective use and protection
of resources indicated in the literature on the subject, in voivodship development strategies and in
regional operational programs, as strategic resources for the development of tourism in its various
forms.
Findings
The total value of the analyzed investments was PLN 9,513.5 million. EU funding
accounted for 61% of this amount, i.e. PLN 5,841.9 million. The non-refundable EU funding
supporting the development of tourism was acquired by 941 leading investors, representing various
groups (Table 1).
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Table 1
Descriptive statistics for the total value and EU co-funding (in MLN PLN) of investments
supporting development of tourism in Poland in 2014-2020, by groups of investors
Value of EU funds
(mln PLN)

Value of investments
(mln PLN)

Type of investor

% of EU
funds in
total value

N

Total

Mean

Min.

Max.

Total

Mean

Min.

Max.

63

Local self-governments

578

4520,2

7,8

0,1

126,7

2577,8

4,5

0,05

70,0

77

Catholic Church, other
churches and religious
unions

226

1321,1

5,8

0,1

28,0

1045,0

4,6

0,1

23,7

54

Enterprises

157

884,2

5,6

0,1

91,7

449,7

2,9

0,1

64,1

65

Regional selfgovernments

80

1037,9

13,0

0,4

52,4

665,7

8,3

0,3

38,8

65

Fundations

37

268,1

7,2

0,2

57,0

167,4

4,5

0,1

39,4

62

Poviat self-governments

35

208,6

6,0

0,6

25,8

119,1

3,4

0,5

10,5

67

Associations

32

508,8

15,9

0,5

163,5

341,6

10,7

0,4

98,4

69

State institutions

30

332,6

11,1

0,3

59,5

210,9

7,0

0,2

37,1

55

Other state or selfgovernment entitites

15

220,1

14,7

2,3

28,8

125,1

8,3

1,0

18,8

68

Research institutes and
universities

9

62,0

6,9

0,7

29,7

45,9

5,1

0,5

23,8

63

Other

5

17,1

-

-

-

7,5

-

-

-

77

Source: Author’s elaboration based on data from SL2014, as of 30.09.2020.

Individual groups of investors implemented different numbers of investments (Table 1). The
largest share in the total number of 1214 analyzed investments was that of commune selfgovernments (48%), then the Catholic Church, other churches and religious associations (19%),
enterprises (13%), as well as voivodship self-governments (7 %).
Regions - leaders in terms of the number of implemented investments are Małopolskie (166)
and Warmińsko-Mazurskie (135) voivodships. The smallest number of investments was
implemented in Lubuskie Voivodeship (17), and quite similar numbers in Kujawsko-Pomorskie,
Wielkopolskie and Opolskie voivodships (44, 45 and 47 investments, respectively) (Table 2). The
number of completed tourism investments strongly related to the value of obtained EU funds. The
greatest support in this regard was obtained by investors from the following voivodships:
Małopolskie (PLN 1,288 million), Pomorskie (PLN 692 million) and Warmińsko-Mazurskie (PLN
1006 million). The smallest number of investments in Lubuskie Voivodeship translated into the
lowest support amounting to PLN 114 million obtained by the investors. The next voivodships were
Podlaskie (PLN 121 million) and Opolskie (PLN 130 million).
Conclusions
In the financial perspective of 2014-2020 EU funds were obtained in Poland by various
investors. However, communes’ self-governments had the largest share in the total number of
investments and the total value of obtained EU funds. Although the types of investments were
obviously related to types and competences of the investors, the overall value and the share of EU
funds in this value were very diverse. There are visible differences in the use of EU funds to support
tourism in individual regions of the country, both in terms of the value and the number of
investments.
Analysed investments generated various outcomes supporting the development of tourism,
260

Location of
investment by
voivodships
(regions)

No of
investments

Table 2
Regional diversification of the number of investments and financial effects of obtaining
EU funds from operational programs 2014-2020 for hard investments in the field of tourism
Total value
(=100%)
mln PLN

Source of funds
EU 2014-2020
mln PLN

%

Mean EU funding
per 1 investment

domestic
mln PLN

Dolnośląskie
67
423,1
296,3
70
126,8
Kujawsko-pomorskie
44
474,1
275,5
58
198,6
Lubelskie
81
528,9
367,9
70
161,0
Lubuskie
17
157,0
113,9
73
43,1
Łódzkie
89
1224,5
611,5
50
613,0
Małopolskie
166
1288,0
729,2
57
558,7
Mazowieckie
50
309,6
174,4
56
135,1
Opolskie
47
189,0
129,9
69
59,1
Podkarpackie
90
509,1
327,3
64
181,8
Podlaskie
51
175,6
121,4
69
54,2
Pomorskie
110
1189,6
692,2
58
497,4
Śląskie
58
559,5
354,7
63
204,8
Świętokrzyskie
60
435,8
259,3
60
176,5
Warmińsko135
1006,2
687,4
68
318,8
mazurskie
Wielkopolskie
45
418,9
295,8
71
123,1
Zachodniopomorskie
95
601,3
392,2
65
209,1
The whole country
9
23,4
12,9
55
10,4
Total
1214
9490,2
5841,9
62
3648,3
Source: Author’s elaboration based on data from SL2014, as of 30.09.2020.

%

mln PLN

30
42
30
27
50
43
44
31
36
31
42
37
40

4,4
6,3
4,5
6,7
6,9
4,4
3,5
2,8
3,6
2,4
6,3
6,1
4,3

32

5,1

29
35
45
38

6,6
4,1
1,4
4,8

e.g. construction and/or modernisation of tourism infrastructure, protection of natural and cultural
heritage, revitalisation of rural and urban tourism sites, building up on-line resources promoting
tourism etc. The thematic differentiation is positive because it reflects the adjustment of the
implemented investments to the local resources and factors of tourism development. However, the
lesser use of this kind of public funds by investors in some regions requires continuation of research
into its reasons.
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REGIONAL DIVERSIFICATION OF TOURISM POTENTIAL IN POLAND
Introduction
Tourism plays the role of an important factor in the economic activation of regions and it
has an impact on the increase in local budget income, employment situation in many European
regions. Therefore, it occupies an important place in the policies not only of the EU and its member
states, but also other European countries which are aware of their important tourist potential. Due to
its wide impact on many spheres of the national economy, it is also not only an important socioeconomic phenomenon, but also one of the forms of human activity.
The existence and development of tourism in an area depends, among others, on the tourist
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attractiveness of the area. Poland is attractive for tourists due to the occurrence of various natural
and cultural assets. Diversification concerns historical and environmental values but also level of
socio-economic development, infrastructure etc.
Methods
The aim of the study is to identify spatial diversity of regions in Poland in terms of their
tourist potential. The years 2005-2019 were adopted as the research period, i.e. from Poland’s
accession to the European Union until the last year before COVID-19 pandemic. Multivariate
analysis using Hellwig taxonomic method enabled construction of the ranking of NUTS-2 regions
based on 23 variables (see table 1 and table 2).
Table 1
Environmental component
Code
S_01
S_02
S_03
S_04
S_05
S_06
S_07
S_08
S_09

Variable

Unit
Protected areas
Number of nature monuments on 100 km2
object / 100 km2
Legally protected area in% of the region’s area %
Green areas
Forest cover in% of the region’s area
%
Area of walking and recreation parks
m2/1 inhabitant
Clean environment
Annual amount of waste generated in t per 1
t /1 km2
km2
Total industrial wastewater
dam3 / km2
Population using sewage treatment plants as%
%
of the region’s population
The volume of dust emissions
t / 100 km2
2

The volume of gas emissions

tys. t / 100 km

Amount of outlays on fixed assets serving
zł / 1 inhabitant
environmental protection
Source: own calculation based on Statistics Poland (Local Data Bank)

S_10

Time

Type

2005-2019 stimulant
2005-2019 stimulant
2005-2019 stimulant
2005-2019 stimulant

2005-2019 destimulant
2005-2019 destimulant
2005-2019 stimulant
2005-2019 destimulant
2005-2019 destimulant
2010-2017 stimulant

Graph 1 presents the ranking of regions in terms of the degree of tourism potential
development according to the Hellwig’s measure in 2005-2019. The first class are the regions with
the highest level of development indicated 3 are as particularly visited by tourists:
• the Warsaw capital region, with the capital city of Poland and conference facilities;
• Małpopolskie Region with the winter “capital city” of Poland – Zakopane, the Tatra
Mountains and the border with Slovakia;
• Pomorskie Region with the the famous “Tricity” (3 agglomerated cities: Gdańsk, Sopot
and Gdynia) and intensively visited Baltic beaches.
The second class included regions with a high level of development formed a wide border
with Germany (Dolnośląskie, Lubuskie and Zachodniopomorskie), with access to the Baltic in the
north, and in the south to the mountains and the Czech Republic.
The middle (3) class is the area with a medium level of tourist potential development
covered three central regions: Wielkopolskie, Łódzkie and Kujawsko-Pomorskie as well as
Warmińsko-Mazurskie region located on the north, attracting tourists with numerous lakes.
Regions with a low (class 4) and very low level (class 5) of development of tourism
potential were concentrated around two first-class regions (Małopolskie and Warsaw Capital). Of
course, these were not areas without any tourist potential (picturesque rocks and tourist routes in
Śląskie region, open-air museums and Bieszczady Mountains in Podkarpackie region, Białowieża
Forest and historic churches in Podlaskie region or the Świętokrzyskie Mountains in
Świętokrzyskie region) and they may be places of destination for tourists who want to rest in silence
and isolation. There has been not mass tourism observed yet.
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Table 2
Infrastructural component
Code
I_01

Variable

Unit
Commuting
The density of commune and poviat hard
km / 100 km2
surface roads
km / 10 000 km2

I_02

The density of bicycle paths

I_03

Economy
Entities of the national economy registered in
objects / 10 000
REGON
inhabitants
Tourist attractions

I_04

Immovable monuments in total

objects / 100 km2

objects / 100 000
inhabitants
Viewers and listeners in theatres and musical
persons / 1000
I_06
institutions
inhabitants
persons / 1000
Viewers in fixed cinemas
I_07
inhabitants
persons / 1
Participants of mass events
I_08
inhabitants
Tourist attractiveness
places / 1000
Number of beds
I_09
inhabitants
nights / 1000
Number of nights spent
I_10
inhabitants
persons / 1000
Number of bed visitors
I_11
inhabitants
The share of foreign tourists in the total
number of tourists staying in collective
%
I_12
accommodation establishments
Number of catering establishments in tourist
objects / 10000
accommodation establishments per 10,000
I_13
inhabitants
inhabitants
Source: own calculation based on Statistics Poland (Local Data Bank)
I_05

Museums and branches

Time
20102019
20112019
20052019
20052019
20052019
20052019
20052019
20132019
20052019
20052019
20052019

Type
stimulant
stimulant

stimulant

stimulant
stimulant
stimulant
stimulant
stimulant

stimulant
stimulant
stimulant

20052019

stimulant

20052018

stimulant

Graph 1. Ranking of regions in terms of the degree of tourism
potential development according to the Hellwig’s measure in 2005-2019
Source: own calculation based on Statistics Poland (Local Data Bank)
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Conclusions
As the analysis shows, regions in Poland (at the NUTS-2 level) show certain differentiation in
terms of the level of tourist potential. Clusters of regions with a similar level of development were
observed − in classes 2, 3 and 5. On the other hand, the regions from class 1, i.e. with the highest level
of tourist potential, clearly indicate places most frequently visited by Polish and foreign tourists.
However, it should be emphasized that the areas indicated in classes 4 and 5 as characterized
by a low level of tourist potential are also visited by tourists. They are usually tourists looking for
peace and quiet, to rest or to work.
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ГОСТИННІСТЬ У СИСТЕМІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
Однією із основних світоглядних засад суспільного розвитку, що закладені у
морально-етичних принципах культури багатьох народів, була традиція прийому гостей.
Саме ця соціокультурна властивість у вигляді готовності, бажання приймати і пригощати
гостей відома нам сьогодні під поняттям “гостинність”. Згідно академічного тлумачного
словника української мови, гостинність трактується як властивість, традиції, готовність і
бажання приймати та пригощати гостей, що ототожнюється з гостинним прийманням [1].
У даний час поняття гостинність має високу соціальну значимість і відіграє важливу
роль у міжкультурному спілкуванні. Незважаючи на етнічну різноманітність проявів
гостинності в різних культурах, основні риси його незмінні та єдині для всіх народів.
У різних тлумаченнях гостинності автори наголошують, з одного боку, на “якість
характеру та поведінки людини, що відрізняється гостинністю та хлібосольством, люблячого
приймати, пригощати гостей” [2], тим самим звужуючи суть даного поняття, з іншого боку,
розглядають його як “широкий набір видів бізнесу, кожен з яких пов’язаний з
обслуговуванням людей, які знаходяться поза домом” [3]. Ці тлумачення демонструють
полярність поглядів на розуміння феномена гостинності, не відображають його
соціокультурної специфіки. Найбільш ємно характеризує феномен гостинності, на нашу
думку, таке визначення: гостинність – це універсально поширений громадський інститут,
який забезпечує гостю прийом та турботу.
Етимологія слова гостинність (лат. hospitium, hospitalitas) сягає загальноіндоєвропейського
кореня і пов’язана зі спорідненими поняттями hospes/hostis. Тоді цим словом називали “ворога”,
“чужу людину”, “чужинця, що порушує кордони”. Прямий нащадок латинського “ворога”,
французьке hotel – “заїжджий двір”, “готель” [4]. На думку Воронкової Л. П., термін “гостинність”
походить від старофранцузького слова “hospis”, що означає странноприйомний будинок [5].
Слово “гостинність” проявляється у різних мовах. Німецькою мовою – die
Gastfreundschaft, готською мовою – gasts. У давньоруській, а також у церковнослов’янській
мовах воно позначає “гостя” та утворено з двох коренів: “гість” та “приймати”. Рівним по
своєму значенню в латинській мові слову hospitium у грецькій мові є слово “ксенос” – ζένος
(гість, чужинець), “ксенія” – ξενι’α (гостинність). Наявність загальноіндоєвропейського hostis
в латинському, німецькому та слов’янських мовах свідчить про те, що і в давнину
гостинність являла собою міжнародний інститут. Етимологія слова hospitium відображає
уявлення стародавньої людини про навколишній світ, поділений на дві протилежні сфери –
“чужу” та “свою”. Згодом чужинець став сприйматися не як ворог, а як особа, яка прибуває
з-за кордону [6].
Аналіз змісту поняття “гостинність”, наведений авторами тлумачних словників
дозволяє виявити, що в українській мові гостинність розуміється як “привітне ставлення до
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гостя”, “люб’язний прийом гостей, хлібосольство”, тобто гостинність сприймається як:
1) якість характеру людини;
2) як процес, що передбачає прийом, частування, розвагу гостей;
3) як збірне поняття, яке співвідноситься з різнорідною сукупністю предметів та
понять різного типу, що позначають привітність, хлібосольство, відданість традиціям.
У сучасну епоху гостинність не має правової регламентації, і підходи щодо цього
поняття значно відрізняється. Скажімо, сільські жителі приймуть несподіваного гостя,
городяни ж – тільки званого на певний час. Проте загалом вимога турботи про гостя міцно
утримується всіма народами як одна з найцінніших традицій повсякденної культури.
Говорячи про причини становлення феномена гостинності, американський дослідник Дж.
Уокер вважає, що “для того, щоб вижити в розімкнутому світі, вона (людина) має або
знищити їх (іношоплемінників) всіх, або стати “своїм серед чужих”, тобто бути допущеним
до тимчасового перебування в цьому просторі тими, для яких воно є замкнутим, і навіть
отримати їх підтримку та допомогу в обмін на гарантію такого ж ставлення до себе, коли
вони опиняться на вашій території. Це і є ніщо інше, як гостинність” [7]. Лінгвіст Ернест
Бенвеніст, простеживши еволюцію термінів, які стосуються гостинності в стародавніх
суспільствах, робить висновок, що в гостинності можна виділити два основні компоненти:
обмін дарами та небезпека, яку несе з собою гість [8]. Таким чином, гостинність покликана
вирішувати два завдання: згуртування з “чужим” та захисту від “чужого”. Отже, гостинність
як один з найдавніших соціальних інститутів еволюціонувала, пройшовши шлях від
гостинності як філософії взаємності до гостинності як сервісу за винагороду.
Термін “гостинність” у готельно-ресторанній справі набув поширення, завдячуючи
Конфедерації національних асоціацій готелів і ресторанів Європейського економічного
співтовариства. Саме з моменту її створення у 1982 році фахівцями-практиками і
експертами-науковцями було запропоновано і реалізовано ідею концепції гостинності, яка
визначила фундаментальні принципи організації у сфері готельного обслуговування.
Гостинність є основою сфери послуг, їй притаманні як універсальні, так і спеціальні
риси. Перш за все, її ототожнюють із згаданою атмосферою доброзичливості, якою оточують
споживача готельних послуг, що відповідає універсальній сутності господарської діяльності
в цій сфері. Водночас гостинність є системною і комплексною, яка спеціально спрямована
саме на створення умов комфортного перебування подорожуючого поза місцем постійного
проживання. Гостинність – це своєрідне мистецтво формування, створення та продажу
впізнаваного стилю, позитивного образу, привабливого іміджу не лише закладу гостинності,
але й території, де він знаходиться.
Отже, гостинність на підприємствах готельного господарства виявляється через
комплекс послуг, яким притаманні певні споживчі властивості, що створюють позитивний
імідж підприємства. Позитивний імідж у сфері гостинності має створюватися за допомогою
обґрунтування моделі гостинності, що базується на розробці відповідних концепцій
гостинності та правильно обраної стратегії розвитку підприємства. У сучасному готельному
бізнесі вірно обрана модель гостинності дає можливість закладу гостинності оперативно
реагувати на загрози і виклики середовища, визначати перспективи розвитку, з урахуванням
заслуженого позитивного іміджу та з опорою на оптимально обрану концепцію гостинності
планувати свою діяльність з покращення якості послуг пропонованих споживачам.
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ШЛЯХИ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ ГАЛУЗІ ГОСТИННОСТІ
Воєні дії завдали серйозних збитків готельному бізнесу в Україні, на відновлення
сектору може піти не один рік. Важко думати про відновлення, коли війні не видно кінця,
важливо розпочати розроблення плану відродження діяльності вже зараз, щоб бути готовим
до повноційної роботи. Наразі щоб виділити свій заклад та змусити про себе говорити –
треба діяти у контексті плану відбудови України, важливо враховувати економічні,
геополітичні, соціальні, культурні особливості держави та вимоги сучасної урбаністики.
Недостатньо відновити пошкоджене, необхідне створення осмисленого креативного
простору готелів, що в свою чергу, дозволить забезпечити виразність і неповторність
готельного середовища і працюватиме на стратегічні цілі комплексу. Після війни всі готелі в
Україні будуватимуть, як в Ізраїлі – з обов’язковими бомбосховищами або підземними
паркінгами та обладнати їх усім необхідним (двома виходами/входами, місцями для
відпочинку, тренажерними залами, санвузлом, світлом, питною водою). Ефект від якісно
проробленого середовища – це відчуття комфорту і безпеки, кореляція сформованого
простору з уявленнями гостей про якість життя.
Сьогодні багато готельєрів, бажаючи здобути перемогу в боротьбі за гостя і
підвищити свою конкурентоспроможність, особливо в умовах кризи, враховують нові
підходи до проєктування, за умови побудови просторів безпечними, функціональними,
інклюзивними та привабливими, не випускаючи з уваги прибуток. При порозумінні між
архітекторами, девелоперами та інвесторами, в процесі пошуку спільних ресурсів та ідей,
завжди з’являються парадоксальні і нетривіальні рішення, що дозволяють досягти результату
в сфері гостинності. Принципи екологічної стилістики, застосування інноваційних енерго- та
ресурсозберігаючих технологій підвищить конкурентоздатність, інвестиційну привабливість
та імідж закладів, якість надаваних послуг, що відповідно гарантує залучення уваги засобів
масової інформації та потенційних гостей.
Прогресивні технології дозволяють суттєво скоротити витрати на ресурсне забезпечення
закладу. На стадії проєктування готелю необхідно враховувати, як використання
енергозберігаючих матеріалів на стадії будівництва та оздоблювання, так і використання
обладнання, що дозволить виробляти альтернативну енергію без шкоди для довкілля.
Завданням інвесторів і девелоперів стає отримання гарантій, що дохід від вкладень у
сучасні будівельні технології буде якомога більш високий. Показовим прикладом є незнімна
опалубка – нова технологія в будівництві. Опалубка застосовується для створення
монолітних залізобетонних конструкцій, після попереднього затвердіння робочого розчину
не знімається, а використовується як заповнювач порожнин та теплоізоляційний матеріал.
Цим досягається суттєве скорочення часу на монтаж монолітної конструкції.
Технологія напруженої арматури – полягає в тому, що замість типових балок і опор в
якості основних утримуючих елементів використовується арматура, виконана з надміцних
матеріалів. Спочатку створюють “опорний кістяк” майбутньої конструкції, після чого
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відбувається заливка бетону. Напружена арматура залишається всередині конструкції, і після
затвердіння може бути додатково напружена для ще більшого посилення конструкції.
Легкі сталеві тонкостінні конструкції (ЛТСК) – це металеві профілі різних форм, які
використовуються для зведення каркасів будівель, надбудов мансард, для швидкої, зручної
та економічної реконструкції будівель. Використання нових технологій у будівництві
дозволяє навіть металеві конструкції зробити стійкими до морозу і сильної спеки.
ЗD-панелі – одна з найсучасніших технологій будівництва, яка об’єднує каркаснопанельні і монолітні конструкції. Каркас будівлі збирається з пінополістирольних елементів,
вироблених на заводі. Первинний монтаж закінчується, коли арматурні сітки, вмонтовані в
панелі, приварюються до основних арматурних стрижнів з нержавіючої сталі. У підсумку
виходять надзвичайно міцні, надійні і швидкі у зведенні монолітні конструкції з потужною
арматурною підкладкою.
Гранульоване піноскло – новий “старий” матеріал, який був заново винайдений
шляхом вдосконалення технології виробництва. Раніше виробництво піноскла було
надзвичайно дорогим. Прогрес в області автоматизації технологічних процесові дозволив
поєднати кілька виробничих стадій, істотно скорочуючи час виробництва піноскла, що
неодмінно позначилось на вартості.
Технологія проникаючої гідроізоляції за принципом своєї роботи кардинально
відрізняється від попередніх поколінь. Після будівництва досить нанести порошкоподібну
субстанцію на вологу поверхню елемента конструкції будівлі, яку планується захистити від
води. Утворюючи дрібні кристали, вона запобігає потраплянню води в мікропори матеріалу.
Проаналізувавши напрацювання інших країн, поради урбаністів та архітекторів, нові підходи
до проєктування міст і воєнний досвід, ми зможемо побудувати наші простори безпечними,
функціональними, інклюзивними та привабливими, з обранням вдалої стратегії та грамотного
освоєння інвестицій. Орієнтовно, за 4-5 років зруйновані мегаполіси можуть стати абсолютно
новими сучасними містами, які будуть зроблені по-новому, з використанням новітніх технологій.
Відбудова України відкриває унікальну можливість модернізувати країну та
убезпечити її майбутнє. Президент України Зеленський наголосив: “Зараз історичний
момент. Момент, коли ми можемо раз і назавжди вирішити багато застарілих проблем усього
середовища нашого життя. Коли можемо зробити якісне міське планування там, де його не
було. Гарантувати енергозбереження, екологічність матеріалів, інклюзивність. Усе, що
відбувається зараз – шанс створити нову, забезпечену, успішну Україну”.

Заячковська Г. А.
д.е.н., доцент,
Сікула А. О.
викладач
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
ВІЙСЬКОВИЙ ТУРИЗМ ЯК ОДИН З ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ
ПІСЛЯВОЄННОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Військовий туризм є одним з видів туризму, який залучає значний туристичний потік.
Досвід Польщі, США, Великобританії, Німеччини, Франції, Ізраїлю та інших країн світу
вказує на те, що військові об’єкти та різноманітні заходи з військової тематики користуються
популярністю й відіграють важливу роль у розвитку туризму.
Військовий туризм розглядається як “туризм на місцях боїв і історичних битв для всіх
зацікавлених, а також для ветеранів і родичів загиблих воїнів, відвідання існуючих та
історичних військових об’єктів і полігонів, бойових морських кораблів, підводних човнів,
катання на військовій техніці, стрільба зі зброї на полігонах і в тирах, участь у військових
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навчаннях та маневрах, перебування на полігонах в якості глядачів, а також тури на
відвідання воєнних концтаборів та в’язниць” [1, с. 18].
У фаховій літературі виокремлюють такі види військового туризму:
 військово-пізнавальний туризм – відвідування військових музеїв, виставок;
 військово-пригодницький туризм – купівля туру, який включає всі послуги щодо
забезпечення активного відпочинку з використанням військової техніки та спорядження,
відвідування територій та споруд історичних бойових дій, морських бойових кораблів,
підводних човнів, участь у військових навчаннях та маневрах, тури з визначеним терміном
проживання в армії;
 військово-історичні реконструкції бойових дій – відвідування реконструкцій
історичних битв [2].
На думку А. Ковальчика, військовий туризм виконує такі функції: історичну, освітню,
мартирологічну, політичну, ідеологічну, культурну, розважальну, оздоровчу, спортивну та
пригодницьку [3].
Виділяють три типи туристів, які подорожують на військові об’єкти:
 туристи, для яких об’єкти військової спадщини мають особисте й емоційне
значення й несуть відчуття зв’язку зі своєю спадщиною;
 туристи, які не мають особистого відношення до об’єктів військової спадщини та
розглядають їх відвідування лише як спосіб проведення дозвілля з освітньою метою;
 амбівалентні туристи, які відвідують об’єкти військової спадщини для того, щоб
“побачити і повірити” [4].
Після закінчення війни з Росією, за правильної комунікаційної політики органів
державної влади, для розвитку військового туризму в Україні відкриються великі
можливості. З досвіду країн, які пережили війну у ХХ ст., бачимо, що після закінчення
військових дій частка туристів починає зростати. Насамперед, актуальними будуть
маршрути, пов’язані з війною і знаковими післявоєнними локаціями, оскільки вони
викликають великий інтерес у туристів та дають змогу особисто все побачити [5].
Для післявоєнного розвитку військового туризму в Україні пропонуємо провести
наступні заходи:
1. Створення меморіалів за підтримки органів державної влади у місті Буча,
військовому аеропорту Гостомеля, де знаходиться розбитий літак “Мрія” та інших, які стали
символами війни.
2. Створення військових музеїв, які мають безпосередній вплив на туристів та
відіграють важливу роль у формуванні прямого зв’язку з минулим шляхом збереження
історичних ресурсів і спогадів про минуле для майбутніх поколінь.
3. Розробка туристичних маршрутів для того, щоб вітчизняні та зарубіжні туристи
змогли побачити, що відбувалось у зоні військових дій.
4. Забезпечити транспортну доступність до меморіалів, військових музеїв тощо,
оскільки транспортна інфраструктура, стан доріг, відповідна періодичність автобусного та
залізничного сполучення між місцями їх розташування є одним із вирішальних факторів
розвитку військового туризму.
5. Залучення великого туристичного бізнесу з метою створення спеціальних
туристичних зон або маршрутів шляхом зниження певних видів податків, маркетингової
підтримки тощо. Це дасть змогу створювати робочі місця та розвивати туристичну галузь.
6. Розробка та впровадження галузевих стандартів з надання послуг у військовому
туризмі, що сприятиме інтенсивному розвитку туризму.
Таким чином, реалізація цих заходів сприятиме розвитку військового туризму в
Україні та зростанню в’їзного туристичного потоку у післявоєнний період.
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УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
В основі управління організацією закладів ресторанного господарства лежать певні
загальні принципи, що стосуються систем управління виробництвами. Функції управління
заведено вважати певним чином відособленими лініями здійснення управлінської діяльності,
головна ціль яких полягає в тому, щоб здійснювати безпосередньо самі управлінські дії.
Функції управління є багатоцільовими. Перш за все в них розкривається зміст
управління як процесу. Функції відображають управлінську діяльність, а також загальні
посадові обов’язки не тільки окремих працівників, але й структурних підрозділів.
Визначення конкретних функцій здійснюється на основі усіх завдань з управління
діяльністю підприємства й самою організацією системи управління ресторанного
господарства на об’єкті. Також на цей процес можуть впливати ті чи інші стадії виробничоторгового процесу, деякі напрямки господарської діяльності підприємства, задачі
інформаційного забезпечення управлінської діяльності тощо.
Виконання функцій з управління підприємства й організаціями забезпечення
ресторанного господарства можливо лише при створення відповідних для цього структур
систем управління. Під ними мається на увазі сукупність певних спеціалізованих підрозділів,
що взаємно пов’язані процесами, направленими на ухвалу чи подальшу реалізацію
управлінських рішень.
Реалізацією рішення вважається певна система дій, котрі мають відношення до
безпосереднього здійснення тієї чи іншою управлінської дії відповідно до затвердженого
організаційного плату. Реалізація рішення є поетапним. Перш за все прописується
організаційний план здійснення реалізації рішення. Далі – здійснюється відбір виконавців з
детальним донесенням до них попередньо затвердженого плану. Після цього виконуються
організаційні та координаційні роботи по відношенню до персоналу щодо реалізації
ухваленого напередодні рішення. Наступний етап полягає в організацію обліку і контролю за
виконанням плану. В кінці здійснюється оцінка результатів реалізації ухваленого рішення з
подальшим узагальненням того досвіду, котрий був отриманий в процесі.
Ухвалення рішення передбачає потребу в розробці досить детального плану дій, що
складається зі списку тих чи інших заходів, термінів на їх здійснення або вказівок щодо його
наповнення. При цьому обов’язково передбачається поділ усього доступного об’єму роботи
задля досягнення поставленої задачі в часових рамках як по об’єкту, так і по меті.
Якщо мова йде про деякі принципові рішення, здійснюється розробка плану-графіку,
направленого на їх реалізацію. В ньому детально виділяються основні етапи, а також
позначають як відповідальні за них, так і відповідальні за весь процес загалом. Часто на
об’єкті господарювання приймаються приватні рішення, котрі носять винятково поточний
характер свого здійснення. В таких випадках керівнику доцільно скласти власний короткий
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план-графік, який би враховував винятково основні моменти його робочого процесу.
При потребі реалізації конкретного рішення протягом досить тривалого часу
керівнику потрібно оформити відповідне розпорядження чи наказ, вказавши у цьому
документі конкретних виконавців. Одноразові завдання з терміновим виконанням допустимо
надавати в усній формі. При цьому всі надані розпорядження чи вказівки повинні бути
максимально зрозумілими, детально визначеними та чітко сформульованими таким чином,
щоб кожен з виконавців дій розумів, за яке конкретне завдання він відповідає. Доцільним
також є ведення картотеки відповідно до планів реалізації різних типів рішень.
В ній потрібно вказувати контрольні часові рамки виконання певних завдань. Що
стосується різноманітності планів-графіків, варто зазначити те, що в практиці роботі
підприємств і організацій, пов’язаних з громадським харчуванням, можуть
використовуватись наступні типи цих документів: плани щодо здійснення підготовки та
підвищення кваліфікаційного рівня кадрів як по видах їхньої підготовки, так і по професіях;
плани щодо здійснення організаційно-технічних заходів, направлених на покращення якості
продукції, праці робітників та обслуговування клієнтів; плани щодо здійснення розвитку
матеріально-технічної бази підприємства чи організації; графіки виконання попередньо
визначених задач; плани щодо здійснення організаційних заходів, направлених на підготовку
і переведення підприємств чи організацій на нові умови господарської ринкової діяльності.
Після розробки загального об’єму завдань окремих напрямів з поетапним списком
задач для робітників, менеджеру потрібно підібрати відповідних кваліфікованих виконавців.
Виконання визначених заходів в результаті покладається як безпосередньо на самих
працівників, так і на керівників їхніх відділів чи самого підприємства.
Відбір виконавців потрібно здійснювати відповідним чином. Менеджеру слід
враховувати їхній кваліфікаційний рівень, наявність досвіду, а також певних
організаторських навичок. Керівникам потрібно забезпечити працівників усіма необхідними
ресурсами, до яких можна віднести сировину, деякі продовольчі товари, бланки документів,
обладнання, фінансування тощо. Мова йде про те, без чого неможливо реалізувати
доручений виконавцю об’єм роботи. При цьому після розробки плану, а також визначення
складу відповідальних за його виконання з наданням їм відповідних функцій, варто
своєчасно донести відповідне розпорядження до всіх причетних до процесу.
До обов’язків менеджера входить постійний контроль за виконанням конкретного
завдання. Задачі цього контролю полягають в тому, щоб відповідно до поставленого графіку
виконати весь спектр необхідних дій, а також оперативно вжити заходи, направлені на
недопущення відхилення від затвердженої програми зі своєчасною ліквідацією помилок,
якщо такі стануться. Здійснення контролю за виконання розпорядження може бути
реалізовано кількома способами.
Перш за все мова йде про глибоку перевірку деталей здійснення справ на місці через
бесідку з виконавцями робіт, а також отримання від них відповідних довідок. Додатково
контроль передбачає заслуховування звітів на нарадах від тих керівників процесу, котрі були
визначені відповідальними за конкретні напрямки роботи. Додатково потрібно забезпечити
можливість отримання систематичної інформації на регулярній основі щодо ходу здійснення
затверджених планом задач з подальшим аналізом усіх наявних статистичних даних про
працю колективу. Окремо варто виділити також реагування на критичні зауваження і
пропозиції виконавців – як в усній формі, так і через листи або ж заяви.
Практична робота щодо здійснення контроль за виконання рішень покладається на
генерального менеджера підприємства ресторанного господарства. Замість нього цю
функцію може виконувати помічник або ж особа, на яку попередньо були покладені
відповідні задачі умовами ухвали. Цілі детальної організації здійснення контролю за
виконанням рішень у кожній конкретній організації ресторанного господарства полягають в
розробці та затвердженні певного порядку заходів за виконанням рішень з подальшим
зняттям цього контролю. Вони затверджуються керівником організації ресторанного
господарства.
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В цих документах відображається перелік питань, що підлягають подальшому
контролю Мова йде про те, хто з виконавців, яким чином та коли здійснює рішення ухвал,
планів, заходів та доручень на підприємстві. Додатково в документи вноситься інформація
щодо забезпечення наочності контроль за термінами виконання завдань, а також тим, хто
саме відповідає за ведення контроль карт чи журналів.
Варто прописати порядок здійснення контролю фактичного виконання заходів з
отримання про це відповідної інформації, її подальшого оформлення, а також порядку зняття
ухвал з контролю. Таким чином, забезпечення здійснення контролю за виконанням рішень
покладається на відповідного працівника, який повинен заповнювати карти або вести
журнали. На рівень задоволення потреб споживачів впливає також факт виявлення тенденцій
в зміні попиту на ту чи іншу продукцію організації ресторанного господарства.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Індустрія туризму є однією з тих галузей світового господарства, яка найбільш
постраждала за останні 2 роки. До загальносвітової економічної кризи 2020 р. галузь
подорожей і туризму була однією зі світових лідерів за обсягами виробництва та зайнятості.
Так, вона забезпечувала кожне одне із десяти робочих місць (330 млн зайнятих у всьому
світі) та продукувала 10,3% глобального ВВП.
Протягом останніх 30 років WTTC проводила дослідження економічного впливу
подорожей та туризму у 185 країнах. У 2019 р. даний сектор мав 3,5% зростання,
випереджаючи загальне зростання світової економіки на 2,5% дев’ятий рік поспіль. За
останні п’ять років (тобто за 2015–2019 рр.) галузь туризму створила кожне четверте нове
робоче місце, що зробило інфраструктуру подорожей найкращим варіантом для
національних урядів у програмах забезпечення зайнятості [1].
Український туристичний ринок минулоріч теж скоротився на 60-70%. За період з
січня по жовтень 2020 р. туристичні дестинації приийняли міжнародних туристів на 900 млн.
менше порівняно з аналогічним періодом 2019 р. Це обумовило збитки на $935 млрд. у галузі
міжнародного туризму, що у понад 10 разів більше, ніж через вплив світової економічної
кризи в 2009 р. Пандемія призвела до того, що роботу в туристичному секторі втратили
майже 200 млн. осіб [2].
Національні уряди та спільноти зосередили свої зусилля на розробленні відповідних
стратегій для усіх суб’єктів туристичної діяльності. Мова йде про надання підтримки у
вигляді компенсації втрачених прибутків, а також про введення регуляторних норм щодо
стандартів і протоколів для бізнесу. Це сприятиме відкриттю, адаптації та доступу на нові
ринки, а також підвищенню підприємницького потенціалу малого та середнього
туристичного бізнесу, процесам налагодження співпраці у туристичній сфері.
Все це зумовлює не лише потребу в теоретичному осмисленні суті та змісту сфери
туристичних послуг, а й ставить на порядок денний питання розроблення науково
обґрунтованих рекомендацій щодо формування ефективного механізму економічного
регулювання та відновлення цієї сфери. Необхідність пошуку раціональних шляхів
стимулювання туристичних процесів диктується також перспективою отримання відчутної
економічної вигоди від туристичної індустрії, яка може стати вагомим засобом оздоровлення
всієї національної економіки. Цього можливо досягти, в першу чергу, завдяки використанню
інструментів для формування сприятливих умов щодо залучення в туристичну галузь
відповідних інвестицій.
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Процес управління інвестиціями є свідоме і цілеспрямоване регулювання всіх видів
фінансових, майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти
підприємництва та інші види діяльності, для отримання прибутку (доходу) або досягнення
соціального ефекту.
Зважаючи на особливості туризму, варто враховувати і специфічність інвестиційної
діяльності в даній галузі. У сфері туризму можуть існувати форми і методи інвестування, які
не піддаються приведенню до комерційних показників вигоди. Тому необхідне проведення
глибокого аналізу джерел, видів, методів, форм та результатів інвестування. Розширення меж
поняття інвестування в туризмі дозволить інакше оцінювати інвестиційні можливості,
робити їх більш привабливими.
Можна виділити такі характерні риси інвестиційної діяльності в туризмі:
 складність чіткого кількісного визначення можливого ефекту від покращення
привабливості туристичного об’єкта після вкладення в нього інвестицій;
 наявність “мультиплікаційного ефекту” від туристичної діяльності, що передбачає
збільшення сумарного ефекту від вкладення інвестицій на регіональному (державному) рівні;
 залучення різноманітних підприємств і видів діяльності у сферу туризму, що
передбачає необхідність диференційованого підходу розміщення, залучення та управління
інвестиційною діяльністю;
 особливості туристичних об’єктів, які полягають в тому, що в переважній більшості
вони створені природою чи попередніми поколіннями і потребують бережливого ставлення.
Умовами створення ефективно функціонуючої системи управління інвестиційними
процесами туристичної галузі виступають підвищення наукової обґрунтованості
управлінських рішень в галузі інвестування, забезпечення взаємодії таких основних
елементів системи управління, як принципи, методи, функції управління, інструментарій, що
орієнтують реалізацію інвестиційних проектів на досягнення необхідних результатів і рівня
ефективності.
Ці обставини зумовлюють необхідність формування такого механізму управління
процесом інвестування в туристичний бізнес, який забезпечував би досягнення поставлених
цілей інвестиційного проектування як в стратегічному аспекті, так і в найближчому
майбутньому.
Крім цього, результативність функціонування системи управління інвестуванням в
сфері туризму може бути значно підвищена за рахунок державних інвестиційних
інструментів підтримки туристських програм, пільгового кредитування господарюючих
суб’єктів, забезпечення високого рівня інвестиційної привабливості об’єктів національної
економіки для іноземних і вітчизняних інвесторів. Успіх розвитку туризму безпосередньо
залежить від рівня державної підтримки цієї галузі.
Активізація інвестиційної діяльності залежить від наявності трьох основних чинників:
а) інвестиційних можливостей;
б) інвестиційних намірів;
в) відповідних організаційних структур.
Останні, в свою чергу, повинні бути здатні до розвитку управлінських зв’язків між
організаціями, консолідації інтересів і можливостей, що сприяють ефективній реалізації
інвестиційних проектів. Перш за все, розвинений туризм (завдяки великому потоку
приїжджих) забезпечує грошовий дохід, що надходить ззовні, і додатковий товарообіг.
Комплексне освоєння наявного туристичного потенціалу ускладнюється тим, що для
всебічного вирішення питання свої зусилля повинні об’єднати всі численні учасники
туристського бізнесу і зацікавлені сторони, з тим щоб створити і втілити в життя загальну
концепцію, яка в кінцевому підсумку покликана принести вигоду всім.
Приступаючи до планомірних заходів, спрямованих на комплексний розвиток
туристичної галузі, слід пам’ятати: туризм сприяє розвитку підприємств, створення нових
робочих місць, зростання податкового потенціалу території, створює нові економічні
імпульси в регіонах і муніципальних утвореннях. Крім того, туризм покращує імідж регіону
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як економічно розвиненої території. Проведена в цьому напрямку робота швидко окупиться.
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НАПРЯМКИ ВІДНОВЛЕННЯ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ
ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ НА ХАРКІВЩІНІ
В МАЙБУТНЬОМУ ПОВОЄННОМУ ЧАСІ
Раніше мріяли про відпочинок влітку, а тепер мріємо про наближення перемоги над
окупантом… Мрії “дещо” змінились.
На сьогоднішній день війна внесла кардинальні зміни в наше буття та усі його сфери в
тому числі й в діяльність сфери індустрії гостинності. Але кожна війна закінчується миром, а
потім що? А потім – відбудова та створення нових туристичних дестинацій для
внутрішнього та зовнішнього споживача послуг індустрії гостинності.
Російська навала на нашу батьківщину окрім маси негативу (смертей, руйнувань т.і.)
принесла також і деякі позитивні моменти. Так найбільш важливим позитивним чинником,
на наш погляд, є відродження української нації і як наслідок переосмислення буття значною
кількістю наших співвітчизників. В сфері ж індустрії гостинності війна в Україні зробила
нашу країну впізнаванною в усьому світі і як наслідок підняла її міжнародний туристичний
рейтинг.
Так велика кількість закордонних туристів по закінченні війни побажають особисто
поглянути на міфічну Чорнобаївка, незламну Ахтирку, Бучу, Гостомель, Маріуполь, Ірпінь
чи острів Зміїний звідки у відомому напрямі було відправлено російський військовий
корабель. Також, на наш погляд, драйверам з усього світу буде цікаво поглянути на столицю
Росії, яка знаходиться на Чорноморському дні в територіальних водах України (флагман
Чорноморського флоту Росії – крейсер “Москва”). Інші ж туристи побажають на власні очі
пересвідчитись у безглузді керівництва та власне військових Росії які окопувались в Рудому
лісі біля ЧАЕС. І таких потенційних туристичних “цікавинок” на сьогодні маса та на жаль
ціною крові нашого народу, їх перелік буде ще розширюватись до остаточної перемоги над
окупантом.
Такий новий вид туризму умовно можна назвати “військово-героїчний” він також
буде користуватись попитом і у вітчизняного споживача туристичних послуг.
Та повернемось саме до Харківщини, які ж саме конкретні дії від підприємців та
влади в повоєнні часи необхідні будуть для відродження та всебічного розвитку її індустрії
гостинності, а саме туристичної галузі так як вона спонукає до розвитку закладів
ресторанного та готельного бізнесу.
Слід зазначити, що природно-рекреаційні ресурси та історико-культурний потенціал
Харківщини зазнав суттєвого негативного впливу так званого “руського міра”. Населені
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пункти області неодноразово піддавались артилерійським обстрілам та авіабомбардуванню,
чим нанесено колосальної шкоди інфраструктурі регіону, природно-рекреаційним ресурсам
та її історичним пам’яткам. Окрім того на сьогодні значна частина території області, ще не
деокупована і ми не маємо можливості передбачити наслідків цієї окупації. На Харківщині
зруйновано чи виведено з ладу значна частина промислових підприємств, що призведе до
деякого зменшення обсягу промислового туризму.
Від військової агресії потерпають також пам’ятки історії та архітектури. Так
позаминулої ночі рашисти цілеспрямовано знищили Національний літературномеморіальний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка Харківської області [1],
нищаться архітектурні пам’ятки в місті Харків. Славетне місто Ізюм взагалі зрівнюється з
землею і ще багато, багато населених пунктів зазнали і зазнають руйнувань. Окупаційні
війська Росії не лише вбивають військових та цивільних громадян України, а й влаштовують
екологічні катастрофи, для нанесення ще значнішої шкоди нашій державі. Так відомо [2], що
окупанти підірвали дамбу на Оскольському водосховищі Харківської області, а саме водні
ресурси області є головним каталізатором розвитку водного туризму.
Окремо слід зазначити, що багато цінних історичних експонатів музеїв України, що
знаходились і знаходяться на окупованій території викрадені та викрадаються окупантами
разом з колоборантами. Так, наприклад, мише з Мелітопольського краєзнавчого музею було
викрадено 1841 предмет [3], і такі випадки, на жаль не поодинокі. На Харківщині станом на
сьогодні на окупованій території знаходиться, Балаклійський районний краєзнавчий музей,
Великобурлуцький краєзнавчий музей Великобурлуцької селищної ради, Вовчанський
історико-краєзнавчий музей, Дворічанський районний краєзнавчий музей, Ізюмський
краєзнавчий музей імені М. В. Сібільова, Купянський краєзнавчий музей та низка інших
більш дрібних музеїв.
Природно-рекреаційні ресурси, промислові підприємства, історико-культурні
пам’ятки та експонати, пам’ятки природи та ін. є тими “магнітиками”, що притягують
туристів. На превеликий жаль, на сьогодні все це піддається руйнуванню, знищенню та
пограбуванню “освободітєлями”-окупантами. Якщо протягом 2019-2021 років спалах
коронавіруса COVID-19 став приголомшливим ударом для українського готельного ринку та
туристичної індустрії в цілому, то в 2022 році відбувається фізичне знищення та руйнування
інфраструктури, пам’ятків історії та природи та фактично всього, що піддається руйнуванню.
Але як би рашисти не намагались зруйнувати все навкруги, та стерти нашу історію ми
повинні відбудувати все зруйноване, відтворити всі надбання попередніх поколінь та
передати нащадкам пам’ятки минулого. Завжди слід пам’ятати вислів “Хто не знає історії
той не має майбутнього”.
Отже, на основі стисло проведеного огляду ситуації на Харківщині щодо стану та
напрямків відновлення та розвитку індустрії туризму та взаємопов’язаного з нею готельноресторанного бізнесу ми можемо визначити наступні першочергові дії влади, підприємців та
небайдужих громадян націлені на відродження даної галузі:
1. виявлення та документування фактів пошкоджень підприємств, установ та закладів
різних форм власності та призначення для визначення матеріальної шкоди нанесеної
загарбницькою війною Росії;
2. виявлення та документування фактів пошкоджень та викрадень історичних
пам’яток, експонатів музеїв та інших об’єктів, що представляють історичну цінність;
3. на підставі виявлених та задокументованих фактів (п.1, п.2) складання позову до РФ
щодо отримання відшкодувань на покриття завданих збитків;
4. створення нового напряму туризму − “військово-героїчного”, націленого залишити
в пам’яті людства звірства окупантів та незламну жагу до незалежності українського народу;
5. впровадження нових видів туризму, що на даний час не є притаманними для
Харківщини. До таких видів туризму в Харківській області можна віднести можна віднести
туризм в підземеллях. (Харків [4], Зміїв [5], Ізюм [6], Валки [7] та ін.)
6. пошук фінансових ресурсів втілення в життя вищезазначених завдань (меценатів,
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інвесторів і т.і.)
І на завершення хотілось би зазначити: відроджуємо Україну та її історію.
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ЗДОРОВЕ ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ –
СУЧАСНИЙ ТРЕНД У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Здоров’я людей, їх фізичний стан, працездатність і навіть можливість чинити опір
несприятливим факторам безпосередньо залежить від якості продуктів, які вони споживають,
від їх споживчої та біологічної цінності. На сьогодні модний тренд здорового харчування
набуває в світі і в Україні великих масштабів, і особливо серед молоді. Причому поняття
“здорове харчування” різними спеціалістами трактується по різному.
Одні вважають, що шкідливо вживати тваринні жири та м’ясо; інші максимально
відмовляються від термічної обробки продуктів. Деякі пропагують роздільне харчування:
овочі та м’ясні продукти необхідно споживати окремо. Скільки експертів – стільки ї теорій
здорового харчування. Однак у багатьох випадках всі ці теорії у кращому випадку нічого не
дають, а деколи приносять шкоду організму людини. Для нормальної роботи організму
людини необхідно щоб з їжею поступали всі необхідні макро- і мікронутрієнти: білки, жири,
вуглеводи, мінеральні речовини та вітаміни.
Ще у 60-роках минулого століття відомим фізіологом О. О. Покровським була
розроблена класична теорія збалансованого харчування. Основні положення даної теорії
наступні:
1. Надходження поживних речовин до організму людини відбувається під час
харчування. Причому їх кількість має відповідати їх витратам.
2. Задоволення енергетичних та пластичних потреб організму людини відбувається в
наслідок засвоєння поживних нутрієнтів, які утворюються при розщепленні харчових речовин.
3. Усі компоненти їжі поділяються на: поживні нутрієнти, баластні сполуки, шкідливі
та токсичні речовини.
На сьогодні існую і інші теорії та концепції харчування людини: вегетаріанське,
редуковане, роздільне харчування, харчування мікробіотиків, харчування пращурів,
абсолютизація теорії харчування і ін.
Вегетаріанство може бути суворим − веганство (повна відмова від тваринної їжі);
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лактровегетаріанство (допускається споживання молочних продуктів); лактроововегатеріанство
(до раціону поряд з молочними продуктами додають яйця). Позитивним у цьому є присутність в
раціоні харчування великої кількості клітковини, вітамінів та мінеральних речовин, що
покращує роботу серцево-судинної та харчо-травної системи організму. Недоліком є нестача
деяких незамінних амінокислот, вітамінів групи В та D, що негативно впливає на пластичну та
опорну функції організму.
Концепція редукованого харчування полягає у обмеженні споживання їжі ( у 2-3 рази
менше норми). Причому добова потреба калорій дорослої людини має становити не більше
1000 кКал. Послідовники редукованого харчування вважають, що додаткова енергія має
поступати з навколишнього середовища (енергія сонячних променів та тепла). Дана теорія не
можу бути прийнятною для здорового організму. Вона допускається в дієтології при
надмірній масі тіла для її корекції.
Розробником теорії роздільного харчування є Г. Шелтон. Вона полягає у окремому
споживанні продуктів, які різняться за хімічним складом. Прихильники даної теорії
вважають, що таке споживання дозволяє організму повніше перетравлювати та засвоювати
всі корисні нутрієнти їжі не перевантажуючи травну систему. Таке харчування часто
використовують при різноманітних гастроентерологічних захворюваннях.
Теорію споживання макробіотиків ще називають теорією 7 ступенів. З кожним
переходом на вищий ступінь споживання зменшується кількість компонентів раціону.
Найвищий 7 ступінь раціону містить лише злакові культури та зернобобові. При такому
харчуванні організм отримує недостатню кількість незамінних амінокислот, деяких вітамінів
та мікроелементів.
Теорія харчування пращурів полягає у сироїдінні та сухоїдінні. При сироїдінні
допускається споживанні їжі лише в натуральному, необробленому вигляді, причому м’ясо і
рибу також. Споживання сирих овочів та фруктів ще є прийнятним, але споживання сирих
м’яса та риби може бути небезпечним для організму. Сухоїди вважають, що найкорисніше
споживати суху їжу, а необхідна рідина утворюється в організмі при їх розщепленні. Дана
теорія не витримує жодної критики.
Розробники теорії абсолютизації та ідеалізації харчування дотримуються так званого
“ідеального” раціону, який підходить усім. Це в принципі неможливо. Однакових людей не
буває, кожен має свої потреби та індивідуальність. Те, що корисне одному, може нашкодити
іншому.
Кожна теорія та концепція має своїх прихильників. Тому закладам ресторанного
господарства необхідно вивчати потреби своїх клієнтів, їх уподобання, модні тренди та
намагатися все це використати для забезпечення конкурентоздатності на ринку гостинності
та збільшенні своїх прибутків.
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ФОРМУВАННЯ АГРОТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
В актуальних економічних дослідженнях проблем розвитку туризму все більша увага
приділяється так званому “кластерному підходу”. Потреба у формуванні кластерів відзначається
у багатьох програмах регіонального стратегічного розвитку, у зв’язку з чим питання визначення
туристичних кластерів, оцінювання їх впливу на економіку регіону, формування концепції
розвитку кластерів є актуальними та своєчасними.
Впровадження кластерного підходу дозволяє забезпечити ефективну взаємодію між
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спорідненими організаціями, їх партнерами та органами державної влади. При цьому
завдання влади – виявити основні кластери, в яких зацікавлений регіон, через формування
інституціонального механізму в законодавчому плані, знайти шляхи об’єднання наявного
інтелектуального та науково-освітнього потенціалу, матеріально-технічних й інших ресурсів,
визначити стратегічні основи сталого розвитку [1, с. 342].
Сільський туризм, будучи сектором сфери послуг, є найбільш близьким до
навколишнього середовища у широкому розумінні. Це виявляється у тісніших зв’язках з
багатьма сферами, важливими для сталого розвитку окремих територій та світової екологосоціоекономічної системи в цілому. Концепція сталого розвитку туризму набуває особливої
актуальності за умов сучасної екологічної кризи. З розвитком сільського туризму пов’язана і
зміна моделей природокористування, оскільки він сприяє охороні природи та культури,
соціальному та економічному розвиткові.
Як інструмент, що стимулює розвиток сільського туризму, пропонується створення
відповідних регіональних агротуристичних кластерів (кластерів сільського туризму) (рис. 1).
Місцеві мешканці, задіяні у
наданні туристичних послуг
Туроператори і турагенти
Транспортні компанії
Лікувально-оздоровчі заклади
Заклади громадського
харчування
Музеї, заклади культури та
мистецтв
Виробники сувенірної продукції

Органи місцевого самоврядування

Громадські організації з
підтримки сільського туризму

Резиденти кластеру:
агротуристичні садиби,
турбази, кемпінги,
глемпінги…

Природоохоронні організації:
заповідники, національні парки

Управляюча
компанія
Селянські та фермерські
господарства,
сільськогосподарські
організації
Інформаційно-аналітичний центр
(ІАЦ)

Торговельні організації
Спортивні організації
Заклади освіти
Фінансові організації
Юридичні та консалтингові
компанії

Рис. 1. Структура агротуристичного кластеру
Основна діяльність агротуристичного кластеру може припускати:
– розробку та впровадження рекламної стратегії, брендинг, маркетинг;
– розробку та впровадження системи добровільної категоризації об’єктів сільського
туризму;
– розробку туристичних маршрутів у сфері сільського туризму у співпраці з
туристичними операторами;
– розробку комплексного туристичного продукту та його подальше просування;
– розробку проєктів програм розвитку сільського туризму спільно із громадськими
організаціями;
– проведення виставок-ярмарок, днів відкритих дверей у агротуристичних садибах та
інших заходів, спрямованих на залучення туристів до регіону;
– спільну роботу членів кластеру, спрямовану, наприклад, на юридичну підтримку і
т.д. [2].
Основною метою кластера буде просування сільського туризму в регіоні, залучення
туристів та інші робочі питання, спрямовані безпосередньо на залучення туристів.
Алгоритм створення регіонального агротуристичного кластеру представлений на рис. 2:
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1

Визначення й оцінювання кластерних ініціатив у регіоні, моніторинг кластерного
розвитку

2

Оцінювання умов створення агротуристичного кластеру (аналіз ринку туристичних
послуг, рівня розвитку туристичної інфраструктури)

3

Розробка концепції створення та функціонування агротуристичного кластеру,
включаючи розробку кластерних проєктів

4

Визначення моделі функціонування та розвитку агротуристичного кластеру,
основних його учасників та форми взаємодії

5

Проведення кластеризації регіону по туристичній діяльності, складання дорожньої
карти регіонального агротуристичного кластеру

6

Створення організаційних умов для формування регіонального агротуристичного
кластеру

7

Розробка стратегії та програми діяльності агротуристичного кластеру, організація
функцій кластерного менеджменту

Рис. 2. Алгоритм створення агротуристичного кластера
Як показує закордонний досвід, кластер сільського туризму може стати дієвим та
ефективним механізмом підтримки підприємств малого та середнього бізнесу, яким на
туристичному ринку найчастіше важко конкурувати з великими мережевими компаніями.
Об’єднання з іншими учасниками кластеру у процесі передачі факторів виробництва
сприятиме зростанню ринкової капіталізації цих підприємств, підвищенню інтересу та
посиленню довіри до представників малого та середнього підприємництва з боку існуючих та
потенційних бізнес-партнерів, а отже, підвищення загального рівня конкурентоспроможності
учасників кластеру.
Об’єднання економічних суб’єктів в агротуристичному кластері може досягатися як у
межах окремої сільської території, району чи області, так і групи районів або кількох областей
за рахунок наявності критичної маси суб’єктів сільського туризму, що виступають як ядро
кластеру. У цьому контексті кластерні проєкти можуть бути реалізовані з урахуванням певних
моделей туризму, таких як сільський, зелений, аграрний, екологічний, подієвий, лікувальнооздоровчий туризм або певного їх поєднання.
Належне управління агротуристичним кластером включає визнання всіх факторів,
продуктів, послуг, які формують загальний образ якісної дестинації. У рамках
агротуристичного кластеру зацікавлені сторони з усіх сегментів ланцюга створення вартості
(агротуристичні оселі та їх власники, туристичні оператори, власники ресторанів, власники
магазинів, музеїв тощо) прагнуть до спільної мети – розвитку конкурентоспроможної
туристичної дестинації, спрямованої на стратегічне зростання.
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ РЕКРЕАЦІЇ В ТУРИЗМІ
Концепція сталого розвитку побудована на екологізації туристичної індустрії, що
відображається в Стратегії сталого та конкурентного європейського туризму і реалізується за
допомогою директив керівних органів і добровільних ініціатив, а саме:
- директиви Європейської комісії з охорони вод;
- директиви щодо збереження природних середовищ існування фауни і флори
тваринного і рослинного світу
- директиви про Стратегічну екологічну експертизу;
- та директиви про якість води.
У світі подорожують щороку близько 700 млн осіб, з них від 10-30% обирають
сільський туризм. Кількість “зелених” подорожей на внутрішньому ринку в будь-якій країні
набагато більше ніж в інших секторах цієї галузі. Наприклад, у Франції тільки 7% бізнестуристів зупиняються в готелях, решта 93% обирають сільські готелі і кемпінги.
За даними Всесвітньої туристської організації, зелений туризм є одним з пʼяти
ключових стратегічних напрямків розвитку туріндустрії в світі до 2020 року. У наш час
зелений туризм найбільш поширений в Угорщині, Чехії та Велиобританії, а також в Іспанії,
Італії та Німеччини. та а інші європейські країнинах.
Поняття “сільський зелений туризм” близьке за змістом до поняття “екологічний
туризм”, але між ними є різниця, тому що, по-перше, обʼєктом екотуризму виступає дика
природа (первинні, не порушені діяльністю людини ландшафти), а обʼєктом зеленого туризму
є вторинні ландшафти, тобто змінені в процесі господарської діяльності людини. По-друге,
готельно-пізнавальний вид туризму, зосереджений на сільських територіях, який передбача
заняття різними формами активної і більшою мірою пасивної рекреації, без заподіяння шкоди
природному навколишньому середовищу і не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь
задовольняти їхні потреби. Тому в основі розвитку сільського зеленого туризму повинні
знаходити втілення наступні принципи:
 охорона навколишнього середовища, мінімізація збитку в процесі туристичної
діяльності, екологічний нагляд за станом туристичного освоєння території;
 контрольоване використання технологій туристичного обслуговування;
 соціальна справедливість щодо місцевих громад (прибуток та інші блага від цього
виду діяльності повинні розподілятися на паритетних засадах, з урахуванням інтересів
місцевого населення);
 естетична гармонізація туристичногоприродокористування (туристична інфраструктура
повинна органічно вливатися в історично сформоване середовище і зберігати унікальну
своєрідність кожної місцевості).
До недавна сільський туризм розвивається досить швидкими темпами де позитивно
вплинув Ковід-19 і в деяких країнах привертає значну частину іноземних туристів. Сільський
туризм, особливо в умовах реалізації цільових програм розвитку, має значний вплив на
збереження і розвиток сільських територій, стимулює розвиток та розширює попит на
екологічно чисті, натуральні продукти харчування, а також облаштування сільських територій,
сільське будівництво, народні промисли, культуру і самобутність, тобто в цілому на вирішення
соціально-економічних проблем сільських територій, насамперед проблем зайнятості
населення сільської місцевості.
Варто відзначити, що для розвитку сільського зеленого туризму певний регіон повинен
мати чисте середовище, низьким рівнем індустріалізації, обмеженою інтенсивністю
сільськогосподарської та лісової діяльності, сприятливою аграрної структурою (господарства
середньої величини), гармонійним агрокультурним ландшафтом, невеликими доходами людей
(що стимулювало б їх зайнятість у ційсфері), вільними ресурсами приміщень.
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Кожна країна з значними туристичними потоками прагне створити на національному
рівні власну модель сільського зеленого туризму. Слід підкреслити, що розвиток сільського
зеленого туризму можливий лише в регіонах, в яких наявний низький показник забруднення
навколишнього середовища.
Таким чином, на сучасному етапі сільський зелений туризм залишається
високоперспективною галуззю сфери туризму, має важливе значення для економіки багатьох
країн світу, приваблює не тільки внутрішніх туристів, а й з багатьох країн світу, сприяє
налагодженню зовнішньоекономічних зв’язків із різними державами Позитивний вплив
сільського зеленого туризму на вирішення соціально-економічних проблем села полягає
передусім у тому, що він розширює сферу зайнятості сільського населення і дає селянам
додатковий заробіток, розширює можливості зайнятості сільського господаря не тільки у
виробничій сфері але й у сфері обслуговування. Формується розуміння сільського зеленого
туризму, як специфічної форми відпочинку на селі з широкою можливістю використання
природного, матеріального і культурного потенціалу регіону.

Топорницька М. Я.
к.геогр.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
ТУРИСТИЧНИЙ ВИКЛИК 2022 РОКУ
Туристична галузь в останні роки зазнала екстремальні умови виживання, розвитку і
існування, кардинально змінивши сучасні тренди розвитку туризму та підхід туристів до
вибору країн для відпочинку.
Одним із головних таких трендів є глобальний технологічний розвиток, який вплинув
на формування інформаційного суспільства, для якого вирішальну роль відіграють
інформаційні комунікації, технології та знання. Тому для туризму, як і для решта сфер,
важливо вчасно відреагувати на такий перехід суспільства та почати створювати нові
продукти за допомогою нових технологій. Саме це дасть змогу підприємствам займати
провідні конкурентні позиції на ринку.
На такі новаторські засоби відреагувала Всесвітня туристична організація, яка попри
всі складні моменти туристичної діяльності старалася підтримувати, організовувати різні
програми. На даний момент вона запустила друге видання свого глобального флагманського
конкурсу під назвою “Пробудись туристичний виклик”. Цей конкурс визначить новаторів,
які просувають рішення для 6 різних проблем, а також сприятимуть досягненню Цілей
сталого розвитку. Для цієї категорії цілей, на платформі UNWTO, існує окремий розділ, де
можна слідкувати за усіма подіями, програмами сталого розвитку туризму. Їхня головна мета
зробити все можливим для стійкого розвитку туризму, переконати людство, що хоча це був
один із секторів, які найбільше постраждали від глобальної кризи, він також
продемонстрував свій потенціал як основної сили відновлення. Тепер, завдяки прискореній
цифровій трансформації та впровадженню технологій у всьому туристичному ланцюжку
створення вартості, цей сектор виділяється як лідер у реагуванні на найскладніші виклики. У
той же час молодь довела свою здатність винаходити технології, соціальний вплив та
рішення щодо сталого розвитку. Проте їм потрібна конкретна підтримка, щоб зберегти свою
енергію та розкрити всі переваги своїх проектів.
З цієї причини UNWTO закликає до спільних зусиль зацікавлених сторін і
запускає “Awake Tourism Challenge” , щоб знайти найбільш інноваційні стартапи, які
працюють над досягненням Цілей сталого розвитку. Для виклику 2022 року UNWTO
зосередиться на конкретних сферах, які можуть допомогти відновленню туристичного
сектору руйнівним чином і які заслуговують на додаткову увагу негайно, а саме:
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- залучення громади: 80% людей, які живуть у “крайній бідності”, живуть у сільських
громадах, тоді як домашній, сільський та екологічний туризм стали найпопулярнішим
вибором для подорожей;
- зелена та блакитна економіка: туризм може бути джерелом економічних
можливостей і водночас захищати природні екосистеми;
- екологічне та стійке створення капіталу: сталий капітал має потенціал для
оптимізації використання ресурсів, скорочення викидів парникових газів та забезпечення
конкурентної переваги для бізнесу;
- технологія туризму для добра: технологічні досягнення зробили революцію в
секторі, особливо з початку пандемії. штучний інтелект, крипто, блокчейн, метавсесвіт та
інше;
- освіта в галузі туризму: незважаючи на те, що вона становить 10% робочих місць у
світі, існує потреба в оновлених даних та нових інструментах для освіти та розвитку
навичок;
- розширення прав і можливостей жінок, як правило, зосереджені на найнижче
оплачуваних та найнижче статусних роботах у сфері туризму. Заплановані стартапи з
гендерною орієнтацією можуть внести важливий внесок у рівність.
Генеральний секретар UNWTO Зураб Пололікашвікі сказав: “Повернення туризму –
це шанс пробудити його потенціал змінити життя”. Таке гасло закликає стартапи в усьому
світі висунути свої ідеї щодо вирішення найбільших проблем, з якими стикається
туристичний сектор, і для того, щоб зробити туризм лідером Цілей сталого розвитку.
До участі запрошуються стартапи з усіх сфер життя, з усього світу та з усіх секторів
економіки, якщо вони відповідають наступним критеріям: бути іноваційним за своєю
природою, орієнтуватися на стійкість, мати потенціал для міжнародного зростання та
потенціал для використання в корпораціях та напрямках (країнах, регіонах), бути готовим до
впровадження або прийняття цифрових і технологічних змін, мати перевірений пілот і
бізнес-план. Надавати перевагу будуть тим командам, які готові використати та впровадити
всі шляхи інновацій: технології, соціальний вплив та стійкі рішення.
Настанови та методи управління сталого розвитку туризму застосовні до всіх форм
туризму в усіх типах напрямків, включаючи масовий туризм та різні сегменти нішевого
туризму. Принципи сталого розвитку стосуються екологічних, економічних та соціальнокультурних аспектів розвитку туризму, і між цими трьома вимірами має бути встановлений
відповідний баланс, щоб гарантувати його довгострокову стійкість.
Таким чином, сталий туризм повинен оптимально використовувати екологічні
ресурси, які є ключовим елементом у розвитку туризму зберіггаючи природну спадщину,
соціально-культурну автентичність, що сприятиме міжкультурному взаєморозумінню та
толерантності, а разом з тим, незабувати Забезпечуват життєздатну довгострокову
економічну діяльність, надаючи соціально-економічні вигоди всім зацікавленим сторонам:
працевлаштування, отримання доходів, соціальні послуги, подоланню бідності.
Сталий розвиток туризму вимагає інформованої участі всіх відповідних зацікавлених
сторін, а також сильного політичного лідерства для забезпечення широкої участі та
досягнення консенсусу. Досягнення сталого туризму є безперервним процесом, який вимагає
постійного моніторингу наслідків, запровадження необхідних превентивних та/або
коригувальних заходів, коли це необхідно.
Сталий туризм також повинен підтримувати високий рівень задоволеності туристів і
забезпечувати значущі враження для туристів, підвищуючи їх обізнаність про проблеми
сталого розвитку та пропагуючи серед них практику сталого туризму.
Список використаних джерел
1. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації. URL: https://www.unwto.org/.
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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИННІЙ КУЛЬТУРІ
Виноградні вина ‒ це напої, одержані шляхом зброджування виноградного соку або соку
з мезгою, з додаванням чи без додавання спирту та інших компонентів, передбачених
технологічною схемою. Вони характеризуються індивідуальним складом і відповідною
харчовою та біологічною цінністю. У виноградному вині виявлено понад 500 хімічних сполук.
Найбільше значенняі у формуванні смаку вина відіграють органічні кислоти, винна і яблучна.
Вина багаті антоціанами, фенольними сполуками, ахетинами, флаванолами, лейкоантоціанами,
мінеральними речовинами, мікро-, і мікроелементами, та ароматичними речовинами.
Завдяки унікальному складу і вмісту цінних поживних і біологічно- активних речовин
виноградне вино вважається одним з найцінніших гігієнічних напоїв з бактерицидними
властивостями та значною фізіологічною дією на організм людини.
Інноваційними напрямами у винній культурі є впровадження нових та вдосконалення
існуючих технологій, скорочення технологічних циклів бродіння і дозрівання вин,
удосконалення методів біологічного кислотозниження матеріалів, розроблення екологічно
чистих способів стабілізації вин проти різних видів помутнінь із збереженням біологічно
активних речовин.
Помаранчеві вина все частіше зустрічаються у винних картах ресторанів та на
полицях магазинів, чим привертають увагу любителів вина. Свою назву вони отримали від
яскравого помаранчевого кольору і тепер ці вина також називають amber або skin
Батьківщиною цього напою прийнято вважати Грузію, там ці вина традиційно
робились ще 2 тис. років тому. Технологія, за якою їх виготовляли, називається
Кахетинською або Імеритинською. Згадки про помаранчеві вина зустрічаються у словенській
літературі ХІХ століття, але фундаментальна розробка стилю почалася лише наприкінці ХХ
століття, коли винороби стали шукати нові способи максимально використати сировину.
Термін мацерації збільшився від запропонованих старими рецептами з 24 днів до декількох
місяців.
Термін “orange wine” вперше застосував британський винний імпортер Девід Нарві у
2004 році. Це не офіційна назва, так що деякі винороби називають таку продукцію
“бурштиновим вином”. Також зустрічається термін “руде вино” (Ramato, італ.), але він
відноситься в основному до італійського помаранчевого вина з сорту Піно Гріджіо, рідше
Фріулана, Рибола джала.
У Вірменії протягом століть вина традиційно витримували у карасах (глиняних
амфорах). Цим старовинним методом виробництва помаранчевого вина у 2014 році
скористалася компанія Trinity Canyon Vineyards, розташована у Вайоцдзорській області.
Винороб Артем Парсегян після ретельного дослідження в найближчих селах з’ясував, що
помаранчеве вино історично називалося жовтим або бурштиновим, бо апельсини не були
місцевим фруктом. Помаранчеве вино у Вірменії за старовинними рецептурами
виготовляють із місцевого сорту винограду Воскеат, якому щонайменше 3500 років. Відомий
як Golden Berry (“Золота Ягода”). Воскеат відрізняється біло-жовтим або бурштиновим
відтінком ягід з невеликими коричневими плямами, а вино, що отримується, має аромат
свіжих фруктів з нотками цитрусу і свіжоскошеної трави.
У 2019 році в Степанакерті було засновано бренд Khme Wines, який виготовляє
виключно оранжеве вино. Для його виготовлення збирають виноград у Арцахській долині
Амарас та у Вайоцдзорській області. Напій, що витримується в 140-річних карасах, готують з
місцевих сортів Воскеат і Хатун Харджі,
. У Грузії технологія виробництва помаранчевого вина називається кахетинською
(суміш не відокремлюється від кісточок та гілочок, її поміщають у ємності на кілька місяців),
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а вино витримують у квеврі (глиняна амфора), яку за традицією закривали воском та
закопували у землю. Повної герметичності квевра не має і кисень, що потрапляє до вина,
окислює його, що теж додає вину оранжевий відтінок. Основний сорт винограду для
грузинських amber wine (а саме так потрібно їх називати у Грузії) – це Ркацителі
Помаранчеві вина цікавлять і своїм смаком, і довгою історією, і оригінальною
технологією виробництва. Не менш важливим є той факт, що вони повністю натуральні, не
містять діоксиду сірки та інших добавок, про них говорять як про біодинамічні та органічні.
Помаранчеве вино відноситься до білих, тому що виробляють його з винограду білих
сортів, але за технологією, схожою з технологією створення червоних вин. Назвою це вино
зобов’язане кольору: воно має глибокий жовтий з помаранчевим відтінком, часто насичений
помаранчевий колір. Деякі помаранчеві вина бувають з відтінками бронзи та бурштину. За
смаком та ароматом помаранчеві вина ближче до червоних, хоча і на них не дуже схожі. При
рівному віці помаранчевого та білого вина помаранчеве здається більш витриманим.
Зазвичай у ньому сильно виражена кислотність та таніни.
У помаранчевих винах можна відчути нотки горіхів та сухофруктів, меду, мигдалю,
трави, спецій та ялівцю.
Молоде помаранчеве одразу виглядає наче витримане не менше ніж п’ять років біле.
Глибокий апельсиновий колір вину надає речовина лігнін, що міститься у виноградних
кісточках. Лігнін відповідає за ванільний аромат, а вино отримує від нього ялинові та
ялівцеві запахи. Не варто дивуватись, якщо таке вино пахне лаком для дерева.
Після витримки помаранчеве вино набуває ноток рансьє ‒ меду, горіхів та
сухофруктів, хересу, сушеної апельсинової скоринки, стиглих тропічних фруктів та опалих
осінніх яблук. Якщо вино витримували разом із гребенями, ті додають аромату овочеві тони.
Таке вино ‒ найтерпкіше, тому що у гребенях утримуються потужні та агресивні таніни.
Найвідоміші виробники оранжевого вина: Gravner (Італія), Radikon (Італія), Lagvinari
(Грузія), Skerk (Італія), Weingut Muster (Австрія), Klinec (Словенія), Movia (Словенія),
Tbilvino (Грузія), Salinia (США) ), Red Hook Winery (США), Jean-Yves Peron (Франція),
Testalonga (ПАР).
В Україні також є виноробні, які виробляють помаранчеве вино. У мас маркеті це
SHABO (продається воно лише на заводі, у фірмових магазинах та на фестивалях).
Помаранчеве вино не п’ють молодим, найкращі зразки витримують до 7 років. Напій
охолоджують до +10-15 ° C і подають до каррі, м’яса, нежирної риби. Також помічено, що
воно добре поєднується з корейською і навіть ефіопською кухнею.
Помаранчеві вина міцніші за білі ‒ грузинське бурштинове зазвичай досягає 11-13
градусів. Пляшку помаранчевого рекомендують відкривати за годину до вечері, добре
декантувати і подавати при температурі 14-15 градусів ‒ теплішою, ніж біле. П’ють
помаранчеве вино з келихів для червоного.
Помаранчеве вино повільно, але постійно збільшує популярність. Країн та регіонів, де
його виробляють, стає дедалі більше, а винні критики регулярно присвячують йому огляди.
Зараз помаранчеве вино виготовляють у Грузії та США (Ркацителі вирощують навіть
у Нью-Йорку), Італії та Словенії, в Австралії та Австрії, у Франції, Німеччині, Португалії,
Іспанії та у ПАР, а,віднедавна, і у Вірменії. Його виготовляють переважно із Ркацителі, Піно
Гріджо, Альбаріньо, Совіньйон Блана, із словенського сорту Якот (Jakot). Одні витримують
його на шкірці від 4 до 90 днів, інші роками. Однак виразної класифікації у помаранчевих
вин немає, і це сильно заважає їхньому просуванню на ринку.
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КВЕСТ-АТРАКЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ТУРИЗМІ
Останнім часом спостерігається тенденція до систематизації та перерозподілу
туристичних потоків й корегування мети відвідування регіонів України. Все більше
ставиться на перший план надання послуг розваг, залучення анімаційних програм, розробка
інтерактивних екскурсій, відвідування тематичних закладів для осіб з інвалідністю.
На нашу думку, є необхідність систематизувати теоретичні положення щодо нового
напряму сфери розваг, що привертає увагу осіб з інвалідністю та стає причиною для
внутрішнього туризму. Потрібно надати визначення поняттю атракція − це система розваг і
заходів, яка спрямована на те, щоб сформувати позитивне враження у туриста [2, с.86]. Слід
зазначити, що атракція є найважливішим елементом відпочинку, тим, заради чого людина
залишає свій дім і відправляється у туристичну поїздку. Тобто, система розваг відіграє
вирішальну роль в успішності проведення туру [1, с.164]. Особливо, це впливає на
емоційний розвиток, безпосередньо для осіб з інвалідністю.
До основних видів атракцій у сфері туризму для осіб з інвалідністю можна
виокремити такі: екскурсії, різноманітні культурно-масові заходи, наприклад, спортивні
змагання, фестивалі мистецтв, карнавали, маскаради, конкурси, різноманітні шоу, виставки,
ярмарки, тематичні салони, особиста участь у розважальних програмах, які організуються
аніматорами, тематичні парки різних видів, задоволення особливих інтересів − шопінг,
казино, боулінг, більярд, ктання на конях [2, с. 108].
Останнім часом спостерігалась активізація туристичних підприємств України, що
надають послуги розваг за принципом організації квестів у різних формах прояву [5, с. 141].
Умовно всі ці туристичні підприємства можна віднести до квест-атракцій, що складаються з
класичного квесту, квесторіїв, ескейп-румів, квест-перформансів, street adventure (одна з
форм проведення екскурсій), квест-закладів ресторанного господарства та квест-засобів
розміщення. Але мало хто з них організовує квести для осіб з інвалідністю.
Доцільно запропонувати класифікацію квест-атракцій та їх значення для
обслуговування осіб з інвалідністю (табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація квест-атракцій та її значення для осіб з інвалідністю
Тип
За часом проведення
За тривалістю
За рівнем складності
За формою
За способом проведення
За жанром
За тематикою
За метою
За кількістю учасників

Значення
Денні, нічні
Короткі, середні і довгі квести
Прості, середні, важкі
Веб-квести, квести на природі, в приміщенні,
У реальному житті, віртуадьному житті, змішані
Реальний, хоррор, ескейп-рум, екшн гра, квест-перформанс, морфеус
Гра, фільм, мультфільм
Інформаційні, дослідницькі, волонтерські, творчі
Індивідуальні, групові

Зауважимо, що квести підходять для осіб різного віку та статі та фізіологічних потреб
[3, с. 221]. Зокрема, для осіб із інвалідністю, організатори підлаштовуються під їхні
можливості. Тому стає необхідним визначення рівня сприйняття в суспільстві квестатракцій. З цією метою проведено соціологічне дослідження шляхом анкетування. В
дослідженні взяло участь 65 осіб із інвалідністю, з яких 43 особи жіночої та 22 особи
чоловічої статі, більша половина з яких у віці від 18 до 25 років.
Доцільно відмітити, що на думку 70 % респондентів, квести – це цікавий формат
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проведення вільного часу. Також 80 % хотіли б взяти участь у такому заході. Проте 40 % з
опитуваних погодилися б на учасників тільки із інвалідністю, обгрунтувавши це тим, що
будуть не комфортно себе почувати серед інших. Майже 90 % респондентів проголосувало
за те, щоб розвивати новий напрям у анімаційній діяльності.
Методологія розробки квест-атракцій є доволі нескладною, проте має декілька
важливих етапів: 1) організаційний (складається із визначення кількості учасників, загальної
концепції квесту, теми, мети і стратегії); 2) планування (розробка самого квесту, підготовка
завдань); 3) підготовки (визначення матеріальної та наукової бази); підведення підсумків
(аналіз результату квесту, враження учасників).
Загалом, до класичного квесту відносять гру, у якій індивідуальним учасникам чи
команді необхідно виконати різні завдання за обмежений час (квести бувають як із
застосуванням автомобілів, так і пішохідні на обмеженій чи доступній території). Один із
них –квесторії. Сюжетні вечірки, де кожен із учасників на декілька годин отримує костюм та
роль, яку потрібно відіграти. Сюжет задає команда сценаристів, але його розвиток залежить
від дій гравців і кожна гра може мати непередбачувану кінцівку. На гру відводиться певний
час та пропонуються завдання.
Ескейп-рум – інтелектуальна гра, в якій гравців замикають у приміщенні, з якого вони
повинні вибратися за одну годину, шукаючи предмети та розв’язуючи головоломки. Деякі
представники жанру також включають у себе детективний чи інший сюжет, щоб занурити
гравців в унікальну атмосферу. Атракції такого типу доцільно застосовувати для осіб з
інвалідністю. Саме це дозволить як мінімум покращити моторику та емоційне сприйняття
всіту.
Ескейп-руми набувають великої популярності, задля відвідування високоякісних
румів бажаючі починають мандрувати по країні, тобто залучаються до туризму та
організується ескейп-туризм.
Перформанси з’явились як логічне доопрацювання ескейп-румів. Це гра в якій не
тільки приміщення відповідає тематиці, але і актори приймають участь, наближуючи
враження від подій до реальності.
Більш дешева форма організація квест-атракцій є Street Adventures – різновид
екскурсійних квестів, які організовуються за допомогою мобільної платформи: завдання
учасникам приходять на телефон прямо під час прогулянок по місту. Розпочали проводити
такі екскурсії. для іноземних туристів, але даний вид квест-атракцій отримав
розповсюдження і для внутрішніх туристів, так і для осіб з інвалідністю.
На відміну від ескейп-румів Street Adventures не можуть запропонувати повне
занурення в атмосферу проведення екскурсії, оскільки вона відбувається на відкритому
просторі, але цей вид квест-атракцій, як було зазначено раніше, потребує меншого обсягу
інвестицій.
Квест-заклад ресторанного господарства – кафе, чи навіть ресторан, де для отримання
замовленої страви необхідно виконати певні дії. Це може бути квест за містом для того щоб
зібрати необхідні інгредієнти.
Загалом, альтернативі шляхи підвищення туристичної привабливості регіону з
використанням нових атракцій, що були наведені, впливатимуть на сприйняття бренду
регіону та слугуватимуть подальшому розвитку у нелегкий час, а особливо, для осіб з
інвалідністю.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ
Вітчизняний туризм є частиною світової системи і слідує тенденціям її розвитку.
Маючи свої історичні особливості, саме унікальну систему санаторно-курортного лікування,
Україна може цій основі створити ефективну модель управління розвитком вітчизняного
туризму, більш орієнтовану збереження здоров’я нації. Однак у існуючій системі державного
управління є низка проблем, без вирішення яких це неможливо. Йдеться про незавершеність
інституційного оформлення галузі загалом та її основних напрямів − внутрішнього
регіонального та міжрегіонального туризму, а також про проблему просторового розвитку
туризму [1].
Півтора роки, що минули, показали, що напруженість у світі з приводу пандемії
COVID-19 не знижується, а це передбачає зміну стратегій управління розвитком туризму.
Для України проблема ускладнюється погіршенням її відносин з низкою країн, що стає
додатковим обмеженням для міжнародних подорожей. Результативність стратегічного
управління визначається умінням держав адекватно оцінити пропоновані зовнішні та
внутрішні виклики. Політика у сфері туризму має будуватися на розумінні того, що сучасний
туризм − відкрита система, яка перебуває у постійній взаємодії з такими суспільними
сферами, як економіка, екологія та соціальне середовище, а її продукт − результат діяльності
багатьох галузей. Завдання держави − це вибір цілей і стратегій розвитку галузі, що
забезпечують збалансованість взаємодії цих сфер, та напрямок її розвитку через усвідомлену
підтримку та вплив на різні державні інститути, що підтримують баланс інтересів учасників.
Одним з найбільш важливих орієнтирів сучасної політики держав є Концепція сталого
розвитку, яка визначає його як розвиток, що відповідає потребам нинішнього покоління і не
завдає шкоди для можливостей майбутніх поколінь задовольняти їх власні потреби [1].
Відповідно до концепції у 2015 р. Генеральна асамблея ООН проголосила 17 цілей
сталого розвитку (ЦСР) на період до 2030 р., у тому числі для туризму. Враховуючи
серйозність ситуації, що виникла у зв’язку з пандемією COVID-19, і відповідно до ЦСР
країнам було запропоновано п’ять основних напрямів порятунку та перетворення туризму
після її подолання [2]: 1. Пом’якшення соціально-економічних наслідків (збереження
робочих місць, зміцнення довіри та безпеки). 2. Підвищення конкурентоспроможності і
стійкості (розвиток туристичної інфраструктури і підвищення якості надання послуг,
диверсифікація продуктів і ринків, просування внутрішнього туризму). 3. Цифровізація
туристичної екосистеми, створення інноваційних рішень, інвестиції в цифрові навички.
4. Екологізація (сприяння сталому розвитку, впровадження вуглецево-нейтральних рішень,
розвиток екотуризму) в умовах виснаження запасів чистої води, втрати біорізноманіття в
природі, деградації та забруднення землі та її атмосфери та інших впливів. 5. Координація та
партнерство для трансформації сектора та досягнення цілей сталого розвитку. Наслідування
цих напрямів означає, що “в рамках підходу ЦCР роль всіх учасників туристських процесів
повинна виходити за рамки традиційної логіки максимізації прибутку. Це ключовий момент,
заснований на сучасному міжнародному трактуванні індустрії туризму як діяльності
величезної мережі акторів, що представляють систему суміжних галузей” [3].
По суті, це заклик до зміни цільових цінностей держав − від ефективності до
соціальної справедливості, до формування концепції відповідального розвитку. Експерти
вважають, що розвиток стійкого туризму можливий лише тоді, коли і в політиці, і в бізнесі, і
в суспільстві формується критична маса ідеологів цієї концепції, які вважають захист та
підтримку світових та вітчизняних природних та культурних ресурсів своїм основним
завданням [4]. Україна включилася до цього порядку денного, але пандемія зупинила процес
розвитку галузі. За оцінками Всесвітньої туристичної організації ООН, загальні втрати
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туроператорів за 2020 р. становили понад 1,3 трлн грн. (60% від 2019 року). На 35-40%
скоротився внутрішній туризм, в’їзний − на 93,6% (прогноз), виїзний − на 77,5%.
Прибутковість туроператорів знизилася на 60%. Припинили роботу 30% турагентств, понад
50 тис. фахівців галузі залишилися без роботи [5].
Досягнутий в докризовий період рівень розвитку туризму та заходи державної
підтримки економіки в умовах пандемії дозволили галузі, хоч і з великими втратами,
адаптуватися в кризовій ситуації і вижити. Важливо, що розвиток туризму йде у нових
світових тенденцій. До них відносяться ініціативи з переорієнтації туризму на виконання
ЦСР, використання цифрових технологій, зміни в структурі попиту та пропозиції, поява
нових видів і форм туризму, зміщення акцентів на взаємовідносини акторів і спільне
створення турпродуктів [3 ]. Тепер потрібна ясна довгострокова політика щодо виведення
індустрії туризму з кризи та її сталого розвитку, заснована на комплексному системному
підході до проблеми, на розумінні туризму як одного з найважливіших суб’єктів соціоеколого-економічного перетворення України. Для цього потрібна Стратегія сталого розвитку
країни, що забезпечує єдину спрямованість і збалансованість стратегій розвитку всіх галузей
на виконання ЦСР. Трансформувати туризм у галузь, що стійко розвивається, можливо,
тільки вирішивши цілу низку серйозних системних проблем державного рівня. За роки
існування туризм як найскладніший об’єкт державного управління так і не набув
“інституціональної” визначеності, неодноразово змінюючи свою юрисдикцію та
перебуваючи у підпорядкуванні різних відомств, що створювало неузгодженість дій окремих
його підсистем та вело до неефективності туризму загалом. Приділяти туризму значну увагу
держава стала лише останніми роками [2].
Сьогодні Україну можна віднести до країн із середнім рівнем розвитку туризму, який
в достатній мірі не використовує сприятливі передумови для належного розвитку в’їзного
туризму. Проведений аналіз дає можливість визначити напрями розвитку туристичної галузі
в Україні, які вбачаються у необхідності посилити роль держави, яка зможе забезпечити
матеріальну підтримку розвитку туризму; формуванні ефективної моделі співпраці
приватно-державного партнерства, дотримуватися виконання “Стратегії розвитку туризму та
курортів на період до 2026 року” [6].
За даними Всесвітньої туристичної організації ООН (ЮНВТО) внесок туризму до
світового ВВП становить 10%, а загальна кількість робочих місць, що прямо чи
опосередковано стосуються сфери туризму, - 11%, тому виважена державна політика у сфері
туризму – це важлива частина сталого економічного розвитку України у світі. “Розвиток
туризму стимулює зростання у дотичних сферах економіки, що є особливо важливим для
регіонального розвитку України. Крім того ми маємо надзвичайно широкі можливості для
залучення цілорічного туризму завдяки своїм унікальним природним можливостям, багатій
історичній та культурній спадщині. Розвиток туризму є важливою складовою економічного
зростання, а схвалення Стратегії розвитку дозволить більш ефективно координувати роботу
у цьому напрямку”, − прокоментував рішення Уряду Степан Кубів [2, 6].
Стратегія визначає підхід державної туристичної політики у таких напрямках: безпека
туристів; нормативно-правова забезпечення; розвиток туристичної інфраструктури; розвиток
людських ресурсів; маркетингова політика розвитку туризму та курортів. Стратегія
передбачає, що до 2026 року в Україні: кількість іноземних туристів збільшиться у 2,5 разів,
кількість внутрішніх туристів збільшиться в 5 разів кількості робочих місць у сфері туризму
збільшиться в 5 разів, наповнення бюджетів усіх рівнів від провадження туристичної
діяльності збільшиться в 10 разів, кількість суб’єктів туристичної діяльності зросте в 5 разів,
туристи витрачатимуть під час подорожей в Україні до 80 млрд. грн., буде створено
позитивний імідж України як країни, привабливої для туризму [6].
“Розробка туристичної стратегії – це одна з умов, яку ми маємо виконати в рамках
імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. Ми вже працюємо над її втіленням: створюємо
план заходів реалізації Стратегії, ведемо активний діалог з представниками українського
бізнесу, опрацьовуємо законодавчу базу”, – зазначив заступник Міністра економічного
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розвитку і торгівлі України Михайло Татарчук [2, 6].
Складна політична та економічна ситуація в Україні стримує розвиток туристичної
індустрії. Ситуація невизначеності відлякує потенційних іноземних туристів. А отже, для
покращення ситуації потрібно, в першу чергу, вести грамотну інформаційну політику,
спрямовану на створення позитивного іміджу країни. Масштаби туристичних потоків
істотною мірою залежать від політичної та макроекономічної ситуації (передусім, інфляції,
зміни курсу валют), реальних доходів населення, наявності об’єктів туристичної
інфраструктури й іміджу туристичних об’єктів. Протягом останніх років в Україні мало
місце зростання виїзного туризму за істотного скорочення інтересу іноземців до України.
Попри наявний значний потенціал туристичної індустрії, в Україні впродовж достатньо
тривалого періоду часу спостерігається збільшення розриву між обсягами надходжень і
відтоком грошових коштів з країни, прямо або побічно спровокованих імпортом
туристичних послуг: від переказів платежів іноземним туроператорам та іншим суб’єктам
приймаючої сторони − до особистих витрат туристів, що не враховуються офіційною
статистикою [4].
Україна сьогодні програє європейським країнам за багатьма показниками
конкурентоспроможності туристичних послуг, оскільки не приділяє належної уваги цій
сфері, нераціонально використовує свої конкурентні переваги. Наша держава є практично
неконкурентоспроможною, що зумовлено недостатнім розвитком інфраструктури туризму;
неефективністю державної політики; відсутністю сформованого привабливого туристичного
іміджу країни. Отже, підвищення конкурентоспроможності сфери туризму – ключове
завдання економіки сучасної України. Важливо спрямувати зусилля на забезпечення
туристам не тільки доступність культурних і природних об’єктів для огляду, але і безпеку,
високі стандарти гостинності, підвищення якості інфраструктури, розумну цінову політику
[4]. При цьому необхідно постійно працювати над забезпеченням ефективного і
комплексного використання наявного потенціалу, створенням конкурентоспроможного
національного туристичного продукту та просуванням цього продукту на європейський та
світовий ринок туристичних послуг.
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DIGITAL-МАРКЕТИНГ ЯК ЧИННИК ВІДБУДОВИ
ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ ВІЙНИ
На сьогодні, через вторгнення російських збройних сил 24 лютого 2022 року, велика
частина території нашої країни опинилася в зоні проведення бойових дій. Через окупацію та
руйнування велика кількість підприємств різних галузей та форм власності припинили свою
господарську діяльність. У зв’язку із чим потерпає збитків не тільки туристичний бізнес, а й
усі галузі господарювання та безпосередньо населення України. Фактично всі туристичні
компанії, що опинилися в зоні активних бойових дій, були змушені тимчасово зупинити
свою діяльність. Але у центральній і західній частини України, інфраструктура туристичної
галузі суттєвих руйнувань майже не зазнала. Разом з тим попит на туристичні послуги, як у
країні, так й за її межі, практично впав до нуля. За даними ООН, станом на кінець квітня, як
біженці, або тимчасово переміщені особи, за кордон виїхали майже 5,5 млн громадян
України. Окрім того, ще приблизно 8 млн українців стали вимушеними переселенцями в
рідній країні. Зберегли роботу лише 59% українців [1]. Проте можна стверджувати, що
проблема відродження туристичного бізнесу в Україні після коронавірусної пандемії та
бойових дій, зберігатиметься впродовж тривалого часу. Після закінчення війни та початку
відбудови, внутрішній туризм з часом відновиться й зміниться. На наш погляд, багато людей
вияве зацікавленість відвідати місця, які вже стали символами цієї війни. Таким чином,
можна стверджувати про перспективи відвідування як внутрішнього, так й закордонного
туриста сучасних міст-героїв – Бучі, Ірпіня, Гостомеля, Охтирки, Харкова, Чернігова, а після
остаточного звільнення – Маріуполя. Вищенаведене свідчить про необхідність, вже зараз,
розробки нових екскурсійних та туристичних маршрутів та їх підтримку засобами
маркетингової комунікаційної політики не тільки підприємств галузі, а й можливо розробки
державної програми. Разом з тим, потребують підтримки й традиційні туристичні напрямки
– Львівщина, Прикарпаття, Закарпаття, “зелений” туризм, Полтавщина та інш.
Щодо питання відновлення та фінансової підтримки розвитку туристичної галузі в
Україні ми можемо розраховувати на допомогу міжнародних партнерів, учасників галузі та
територіальних громад. Вже є бажаючі власники іноземних туристичних компаній та
туристичні оператори, які готові по завершенню бойових дій відкривати бізнес в Україні,
створювати робочі місця та допомагати розвивати галузь. Також почнуть наповнюватися
коштами Фонди відновлення України, створюватися певні програми і стратегії відновлення.
Так, з ініціативи президента, йде мова про меморіалізацію певних місць в Україні, щоб
створити своєрідні маршрути пам’яті. Всі дотичні до цього органи державної влади:
Міністерство інфраструктури України і Міністерство культури та інформаційної політики
України й ДАРТ, працюють над цим [2].
За таких умов для підтримки туристичної галузі в Україні зростає роль використання
ефективних маркетингових інструментів. На сьогодні найголовнішим засобом просування
туристичних послуг є всесвітня мережа Інтернет, а саме використання інструментів Digitalмаркетингу. Цей напрям включає до себе: ведення сторінок туристичних компаній з
максимальною інформатизацією потенційних клієнтів, груп за інтересами у всіх соціальних
мережах, sms-маркетингу, е-mail маркетингу, відео-маркетингу, ведення блогів, маркетингу
подій (event marketing) та інш. Кожен з них по-своєму ефективний і використовується у
комплексі для різних стратегій розвитку туристичної компанії.
Висока ефективність комунікаційних властивостей Інтернету забезпечує можливість
скорочення часу на пошук клієнтів, партнерів, здійснення угод, оперативного прийняття
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рішень щодо поставлених завдань компанією тощо. При цьому вартість комунікацій, в
порівнянні з традиційними засобами є мінімальною, а їх функціональність значно зростає.
Маємо відзначити, що розвиток цифрової економіки та діджиталізація країни формує
основні тенденції розвитку туристичного ринку в усьому світі, в тому числі, і в Україні. На
думку експертів, найбільш важливими серед них є [3]:
– “глобалізація” туристичного бізнесу;
– активний розвиток транснаціональних Інтернет ресурсів;
– зближення постачальників туристичних послуг та споживачів;
– поява нових каналів дистрибуції;
– масовий вихід оф-лайн компаній в Інтернет;
– зміна моделі споживання: персоніфікація підходу в організації подорожі;
– використання мобільних додатків.
Digital-маркетинг – простий і ефективний інструмент маркетингових комунікацій,
який дозволяє максимально широко і швидко поширити потрібну інформацію цільовій
аудиторії як через мережу Інтернет, так й WhatsApp, Viber та інші електронні канали
комунікації. Використання у маркетингової діяльності такого сучасного каналу комунікації
привносить нові можливості й переваги у порівнянні з технологіями традиційного
маркетингу.
За результатами проведених досліджень, у 2021 році ринок Digital (Internet) Media
реклами збільшився на 55% у порівнянні з 2020 роком та маємо відзначити, що Digitalмаркетинг є прогресивним інструментом комунікаційної політики, який забезпечує оперативний
двосторонній зв’язок маркетолога зі споживачем, має цільову орієнтацію на аудиторію
(персоналізація та індивідуалізація пропозицій), альтернативу каналів розповсюдження
інформації (платні і безкоштовні), скорочення часу на налагодження взаємозв’язків із клієнтами
[4, с. 70].
Отже, можна зробити висновок, що у складних умовах сьогодення використання
Digital-маркетингу стає все більш вагомим інструментом маркетингових комунікацій для
підприємств туристичного бізнесу. Діджиталізація країни, бізнесу та населення надає
туристичним закладам можливість збереження життєздатності галузі і відкриває нові
перспективи її розвитку.
Список використаних джерел
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ТОРГОВЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Більшість сучасних концепцій менеджменту ґрунтується на системному підході до
розуміння підприємства і менеджменту. Виходячи з позицій системної методології,
торговельні організації та підприємства функціонують і розвиваються як відкриті, складні,
динамічні, соціально-економічні системи. Знання
основних
властивостей
і
закономірностей функціонування та розвитку торговельних підприємств, як відкритих
систем, допомагає менеджерам визначити вплив кожної із них на операційний процес
торговельної діяльності, оперативно формувати цілі та завдання, вчасно реагувати на зміни
навколишнього середовища та ухвалювати оптимальні управлінські рішення, визначати
організаційну структуру управління цією системою.
За ознакою функціонального змісту об’єднуваних підсистем, систему “торговельне
підприємство” можна поділити на комплекси однорідних елементів і зв’язків (підсистеми):
технічну, економічну, соціальну та організаційну підсистеми. В сукупності названих
підсистем торговельне підприємство виступає як єдине ціле, як керована система. Разом з
тим, кожна функціональна підсистема – самостійний об’єкт управління з властивими йому
вимогами та умовами. Від врахування специфіки підсистем залежить результативність
розвитку системи торговельне підприємство. Спроби менеджерів забезпечити високий
рівень результативності та ефективності торговельних підприємств за рахунок змін в
окремих підсистемах не увінчаються успіхом.
Торговельний менеджмент – це особливий вид управлінської діяльності, який
покликаний забезпечити узгоджену та цілеспрямовану роботу персоналу торговельного
підприємства для оптимального досягнення місії та цілей.
Торговельний менеджмент являє собою процес управління всіма основними
аспектами діяльності торговельне підприємство. В торговельному менеджменті розрізняють
організаційно-технічний і соціально-економічний аспекти. Перший пов’язаний з впливом на
організацію і технологію товарного обігу, другий відображає різні форми соціальних
відносин властивих торгівлі. Ці два аспекти управління тісно взаємопов’язані, проте,
соціально-економічний є домінуючим і саме на ньому акцентує увагу менеджмент [1,2].
Торговельний менеджмент покликаний формувати найбільш раціональні управлінські
рішень з питань розвитку конкретного торговельного підприємства, координувати різні
напрями його діяльності та забезпечувати високу ефективність кінцевих результатів цієї
діяльності. Важливою особливістю торговельного менеджменту є системний характер
ухвалення управлінських рішень, пов’язаних з різними сторонами діяльності торговельного
підприємства. Оскільки всі управлінські рішення тісно взаємопов’язані і здійснюють прямий
або побічний вплив на кінцеву ефективність господарської діяльності торговельного
підприємства.
Основною метою торговельного менеджменту є забезпечення високих темпів
розвитку торговельного підприємства в стратегічній перспективі і зростання його
конкурентної позиції на споживчому ринку.
Менеджмент як система управління торговельним підприємством передбачає
досягнення системи цілей:
 економічних, які мають першочергове значення для підприємства (торговельногосподарські, ринкові, фінансові);
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 суспільних, які відповідають запитам власних працівників і представників зовнішніх
груп претензій;
 екологічних, які охоплюють ресурсозбереження, обмеження ризику забруднення
навколишнього середовища і т. п.
Основною економічною метою менеджменту торговельного підприємства є
одержання прибутку від торговельної діяльності шляхом раціональної організації управління
торгово-технологічним процесом і ефективного використання ресурсного потенціалу,
максимального задоволення попиту споживачів на товари при дотриманні високої культури
торгівлі і якості торговельних послуг.
Прибутковість торговельного підприємства є одним із критеріїв результативності його
операційної діяльності. Торговельний менеджмент покликаний створити умови для
успішного функціонування підприємства, виходячи з того, що прибуток є не причиною його
існування, а результатом його діяльності, який в кінцевому рахунку визначається ринком.
Прибуток створює певні гарантії подальшого розвитку підприємства, оскільки його
нагромадження підприємством у вигляді різноманітних резервних фондів дозволяють
обмежувати і долати ризики, пов’язані з реалізацією товарів на ринку.
Ситуація на ринку, як відомо, постійно змінюється, відбуваються зміни
конкурентного статусу на ринку конкурентів, умов і форм фінансування, стану господарської
кон’юнктури в галузі чи в країні загалом. Звідси постійна наявність ризику. Тому, другою
метою торговельного менеджменту є постійне подолання ризику, вихід з кризових ситуацій
не тільки нині, а і в майбутньому. Для цього потрібна наявність фінансових резервів, свободи
і самостійності менеджерів в господарській діяльності для швидкого реагування і адаптації
до нових умов.
Третьою головною метою торговельного менеджменту є забезпечення рентабельної
діяльності підприємства та конкурентоспроможності. Ця мета досягається раціональною
організацією торгово-технологічного процесу шляхом ефективного використання
операційних ресурсів, враховуючи попит споживачів.
Досягнення визначених цілей відбувається в організованому порядку, шляхом
постановки завдань працівникам. Торговельний менеджмент вирішує такі основні завдання:
 формування умов найбільш повного задоволення попиту споживачів на товари в
межах обраної ринкової ніші;
 забезпечення високого рівня торговельного обслуговування;
 забезпечення достатньої економічності здійснення торгово-технологічного процесу;
 максимізація суми прибутку, що залишається в розпорядженні торговельного
підприємства і забезпечення ефективного її використання;
 мінімізація рівня господарських ризиків, пов’язаних з діяльністю торговельного
підприємства;
 забезпечення постійного росту ринкової вартості торговельного підприємства;
 вибір найбільш ефективних форм функціонування торговельного підприємства;
 побудова раціональних організаційних структур менеджменту торговельного
підприємства.
Якість вирішення завдань і досягнення визначених цілей торговельним
менеджментом оцінюється ринком.
Наукові дослідження і світовий досвід свідчать про об’єктивну необхідність системної
трансформації всіх підсистем торговельного підприємства, зокрема і управління, зважаючи на
новітні концепції і технології менеджменту, інструменти й методи менеджменту,
впровадження сучасних інформаційних технологій, інновацій у всіх підсистемах.
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РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА В РЕГУЛЮВАННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ
ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА
Менеджери відповідальні за успішну діяльність підприємства, тому важливо, щоб
вони завоювали повагу і довіру підлеглих і ті охоче працювали під їх керівництвом. У
практиці зарубіжних фірм прийнято, що основа ефективного керівництва – зробити кожного
повністю обізнаним про його роль та відповідальність, кому він підпорядковується, що і як
має робити, де його робота вливається в кінцевий результат. Менеджеру рекомендують бути
витриманим у відносинах з персоналом, безстороннім і не віддавати перевагу конкретним
співробітникам. Якщо працівники відчувають, що до них несправедливо ставляться,
моральний клімат і продуктивність погіршуються. Важливо встановити таку атмосферу, щоб
розподіл роботи був неупередженим. За своїм характером робота керівника є управлінням
людей з метою отримання конкретного результату. Робота з управління людьми припускає,
що керівник добре знає себе, свої здібності та можливості. Він повинен добре знати і своїх
підлеглих, їхні інтереси на роботі, та й взагалі в житті. Чим краще керівник знає своїх
підлеглих як на роботі, так і поза нею, тим більше в нього можливостей для успіху.
Запорука успішної роботи колективу, сприятливої атмосфери в ньому – психологічна
сумісність його членів. Побудувати правильні взаємини в колективі, підтримувати почуття
взаємної симпатії працівників один до одного, вміло керувати – це мистецтво. Хороші якості
керівника визначаються здебільшого тим, наскільки він досвідчений, а також його
самодисципліною, енергією, наполегливістю, здатністю приймати оптимальні рішення,
сміливістю і почуттям відповідальності.
Якщо керівник хоче мати міцний, “спаяний” колектив, він повинен підбирати кадри за
принципом: кожна людина відповідає посаді і кожна посада – займаній нею людині. У
питаннях роботи керівник не має права слідувати особистим симпатіям чи антипатіям.
Пріоритетними для нього повинні бути ділові якості співробітників, їх активність, ставлення
до роботи, корисність для спільної справи. Керівник повинен постійно пам’ятати, що більш
цінним є не шаблонне виконання наказу, а творча самостійність. Свідоме, активне ставлення
до праці – одна з неодмінних умов розвитку особистості. Тому потрібно обов’язково
заохочувати прояв ініціативи підлеглими, відзначати кожне їхнє досягнення.
Щоб інформація від менеджера викликала розуміння і відгук зі сторони підлеглих,
вона має сприяти довірливості відносин, але для цього необхідно подбати про дотримання
хоча б таких умов:
– рекомендується прагнути до відкритої демонстрації своїх намірів, а це вдається
далеко не кожному;
– необхідний прояв теплоти та доброзичливості у відносинах. У цьому випадку
посилюється ймовірність того, що інформація буде сприяти зростанню довіри.
Своєчасний контроль забезпечує і своєчасне виконання завдань, але в жодному разі
контроль не повинен приймати характер дріб’язкової опіки. Довіра до співробітників у
поєднанні з наданням їм відносної самостійності в роботі має стати основним показником
стилю роботи менеджера.
Не можна переносити виконання поточних справ на години прийому відвідувачів.
Люди, які чекають, коли ви звільнитеся, витрачають стільки ж сил, як на найважчу розумову
роботу.
Керівник зобов’язаний добитися таких взаємовідносин у колективі, коли підлеглі в
непередбачених ситуаціях відразу ж інформують його про небезпеку зриву або невиконання
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завдання у визначені терміни.
Вимагаючи від підлеглих суворого дотримання дисципліни, слід бути вимогливим у
першу чергу до себе. Суворіше повинен бути покараний не той працівник, який погано
виконав роботу, а той, який зовсім не виконав, вважаючи, що якщо нічого не зроблено, то
нема за що і карати. Справедливість має бути визначальним принципом у роботі керівника,
жодна провина не має залишатися непоміченою, інакше виникають безкарність та
безвідповідальність. Проте міра покарання повинна відповідати ступеню провини. Втім, між
проступком і покаранням немає і не може бути лінійної залежності. Хороший працівник,
який допустив промах у перший раз, не може бути покараний з усією суворістю. Першу
догану завжди потрібно робити наодинці.
В апараті управління сучасним колективом діяльність одного працівника тісно
пов’язана з діяльністю інших. Тому знати чужі обов’язки нітрохи не менш важливо, ніж свої.
Керівник повинен пам’ятати, що він постійно відповідає за роботу ввіреного йому колективу.
Тому він зобов’язаний підготувати собі заступників (помічників), які за його відсутності
(хвороба, відпустка, відрядження) могли б виконувати його обов’язки без шкоди для справи.
Доцільна така організація праці помічників, коли вони мають "плаваюче" коло обов’язків,
тобто час від часу змінюють сфери діяльності (ротація). Це дозволяє ознайомити їх з усім
апаратом управління та підготувати до подальшої самостійної роботи.
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ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО
УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах ринку господарюючий суб’єкт самостійно приймає управлінські рішення, це
відбувається при невизначеності зовнішньої і внутрішньої фінансово-господарської
середовища підприємства, тому виникають ризики, викликані відхиленнями фактичних
результатів від запланованих. Дія будь-якого ризику викликає негативні наслідки (втрата
інвесторів, кредиторів, провідною клієнтури і постачальників, скорочення обсягу продажів,
невиправдане збільшення витрат, зростання не оплаченої вчасно дебіторської заборгованості,
“проїдання” власних оборотних коштів тощо).
У загальному вигляді ризик-менеджмент можна визначити як загатоступінчастий
процес впливу на ризики, притаманні діяльності підприємства, спрямований на мінімізацію
спектра впливу випадкових подій, здатних привести до фінансових втрат.
Будівельна галузь тісно пов’язана із ризиками. Внаслідок чого, актуальним є питання
управління ними з метою зменшення або уникнення ризиків. Ризик-менеджмент – це
комплекс заходів будівельного підприємтва, спрямований на мінімізацію можливих збитків,
які може понести бізнес у зв’язку з настанням негативних подій. Ризик у будівництві – це
можлива подія, поява якої має ймовірний і випадковий характер та зумовлює небажані
наслідки для учасників будівельного контракту або третіх осіб. Конфігурація ризиків на
будівельних підприємствах спричинена багатьма чинниками: тривалістю інвестиційного
циклу; вкладенням фінансових ресурсів у великих обсягах; залученням третіх осіб (зазвичай
фінансових посередників) до виконання інвестиційного проекту; обмеженістю ресурсів;
наявністю зовнішніх умов, зокрема інфляційних процесів, перманентної зміни режиму
оподаткування.
Будівельний комплекс стврює продукцію, головне призначення якої ‒ забезпечення
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матеріальних умов розширенного відтворення. Інвестиційна політика та структурні зрушення
в будівництві обумовлені, перш за все, об”єктивними потребами конкретних галузей
економіки в будівельній продукції, а результати його рзвитку в значній мірі впливають на
зростання продуктивності праці та ефективність економіки України в цілому.
Особливість будівельного виробництва визначається характером його продукції, яка −
нерухома; використовується там, де створюється та безпосередньо пов”язана із землею, яка є
основою будинків і споруд, а в окремих випадках, виступає їх невід”ємною частиною
(водосховища, газові та нефтяні скважини тощо). На відміну від промислових підприємств,
засоби праці в будівництві, за характером використання їх у виробничому процесі − рухливі,
а об”єкти, що підлягають спорудженню (будівельна продукція), − нерухомі. Крім зазначеного,
характер будівельної продукції, тривалість її виготовлення та порядок реалізації обумовили
великі обcяги незавершеного виробництва та інших видів оборотних засобів (тимчасових
нетитульних споруд, заборгованості субпідрядникам тощо), що вимагає відповідного
обов”язкового встановлення їх нормативів. Особливості будівельного виробництва та його
продукції в організаційному та економічному плані впливають на обліковий напрямок
відображення господарської діяльності будівельних організацій.
За своїм походженням ризики в будівництві поділяють на такі основні групи:
природні зумовлені, випадковими подіями та стихійними явищами, які не залежать від
діяльності людини; антропогенні ризики, що виникають в наслідок різноманітної
господарської та науково-технологічної діяльності людини. Підприємницький ризик,
пов’язаний з формуванням прибутку будівельного підприємства переважно характеризується
можливими економічними наслідками в процесі здійснення його фінансово-господарської
діяльності:
1.Зовнішні економічні ризики – ризики, які мають тісний зв’язок з економічною
ситуацією (інфляційні явища, загальне падіння виробництва, коливання курсів національних
валют, світові кризи, податковий тиск, негативні соціальні наслідки, непрогнозована
інфляція, зниження купівельної здат ності населення).
2.Внутрішні виробничі ризики – це ризики, які пов’язані із специфікою виконання
будівельно-монтажних робіт (ризики, пов’язані, із обранням методу виконання будівельномонтажних робіт, методів оплати за виконані роботи, проектні ризики, зміни головних
факторів в технології виробничого асортименту продукції тощо).
3.Фінансові ризики – ризики пов’язані зі зміною структури активів, капіталу та
зобов’язань будівельного підприємства, що веде до зниження показників його ліквідності та
фінансової стійкості.
4.Комерційні ризики, що пов’язані із і збутом будівельної продукції та виконаних
робіт (падіння попиту на будівельно-монтажні роботи, зниження конкурентоспроможності
будівельної продукції чи виконаних робіт, зміни в кон’юнктурі ринку).
Сьогодні в Україні страхування ризиків в будівництві здебільшого здійснюється як
страхування майнових інтересів при виконанні будівельно-монтажних робіт або як
страхування відповідальності перед третіми особами.
Питання страхування будівельних ризиків з кожним днем набуває все більшої
актуальності − у світовій практиці будівельні ризики є різновидом інженерних, або
технічних, ризиків. Інженерне страхування включає такі види:
вибуху котлів – Boiler Explosion (BE) Insurance;
ки підрядника – Contractor’s All Risks(CAR);
– страхування будівельних механізмів та машин – Contractor’s Plant and Machinery
– всі ризики монтажу – Erection All Risks (EAR);
ктронне обладнання – Electronic Equipment (EE);
– страхування невід’ємних дефектів – Inherent Defects Insurance (IDI);
– страхування поломок машин – Machinery Breakdown (MB) Insurance;
– страхування відповідальності перед третіми особами – Third Party Liability(TPL).
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Отже, основними ризиками підрядного будівельного підприємства в Україні є: ризик
втрати або недоотримання доходу (прибутку); ризик, пов’язаний з неможливістю реалізації
житла або реалізації будівельно-монтажних робіт за цінами нижче від прогнозованих, ризик,
додаткових витрат, пов’язаний із подорожчанням будівельних матеріалів, робіт, а також втрат
у ході виробничого процессу, ризики, пов’язані із затримкою будівництва порівняно з
нормативним терміном будівництва, що призводить до додаткових витрат і прямих збитків;
ризики на стадії розробки інвестиційно-будівельного проекту, який не матиме комерційного
успіху; ризик вибору непрофесійного субпідрядника тощо.
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КЕРІВНИЦТВО ЯК ОБ’ЄДНУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
В сучасному суспільстві виникає потреба посилення вимог до кандидатів, які бажають
зайняти керівну посаду. Відсутність компетенцій, відповідальності та необхідного рівня
підготовки керівників створює загрози для виконання відповідних функцій та розвитку
організації. Водночас питання підвищення ролі керівника у забезпеченні не тільки
ефективної роботи організації, але й у зміцненні розвитку персоналу.
Дослідниками цієї проблематики є С. В. Одегова, Л. Л. Прокопенко, Т. А. Соколовська,
І. Г. Сурай та ін. В публікаціях зазначених науковців розглядаються управлінські функції, роль, а
також основні навики керівника, що необхідні при виконанні посадових обов’язків; сучасні
підходи до характеристики керівника-лідера; типи лідерства; феномен авторитету керівника;
питання гармонізації управлінських відносин та іміджу керівника тощо.
Керівник (менеджер, управлінець) – ключова ланка в кадровій системі, який досягає
поставленої мети завдяки тому, що доповнює свої фізичні та інтелектуальні сили силами
підлеглих і цілеспрямовано їх використовує на виконання поставлених завдань. Це і є
головним завданням керівника будь-якого рівня органу влади. Проте, багато вчених, зокрема
О. М. Гірняк вважають, що певна кількість керівників часто прагнуть виконувати обов’язки
своїх підлеглих для того, щоб контролювати усі процеси чи підкреслити свою незамінність і
переконані, що досвідчені керівники не повинні прагнути робити те, що можуть виконати
підлеглі, а реалізовувати власні посадові обов’язки.
Яким повинен бути сучасний керівник організації і яким його повинні бачити
підлеглі? Перш за все це організатор, який уміє налагодити роботу, ініціатор та генератор
ідей. Особистість, до якої тягнуться люди та яка може повести за собою. Чітко ставить
завдання, формулює ідею, дає можливість іншим колегам розвиватися, поважає їх думку і
професіоналізм, не здійснює тиску на працівників, є тонким психологом, стриманим, уміє
керувати емоціями, поводиться коректно з усіма працівниками. Швидко орієнтується в
ситуації, здатний запобігати виникненню проблем і конфліктів та розв’язувати їх не
перекладаючи на інших, бере на себе відповідальність за управління людьми. З такими
високими вимогами до керівника варто погодитись. Керівник також є провідним і
організаційним елементом у системі мотивації діяльності підлеглих, це той, хто керує.
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Ідеальний варіант коли керівник є лідером серед підлеглих.
Діяльність керівника організації сьогодні є багатофункціональною. Вона об’єднує
роботу з визначення основних цілей управління, а також способів їх досягнення та головних
напрямів розвитку організації. Ця діяльність пов’язана з впливом на підлеглих, виконанням
конкретних управлінських функцій щодо підлеглих , відповідальністю перед вищими
органами за виконання визначених функцій і завдань. Вплив керівника на підлеглих має на
меті мотивацію останніх у дотриманні службової поведінки, яка відповідала б вимогам.
Крім того, потрібно чітко усвідомлювати, що основним завданням кожного керівника
є забезпечення максимальної мотивації до праці підлеглих працівників у процесі виконання
ними посадових обов’язків. При цьому повинні бути визначені й відповідати основним
засадам управлінської діяльності такі принципи управління: чіткий розподіл обсягу праці;
прагнення до посилення авторитету серед співробітників; забезпечення виконавчої
дисципліни; узгодженість дій суб’єктів управління; підпорядкування особистих інтересів
загальній справі; моральне та матеріальне заохочення працівників за результати роботи;
розвиток ініціативи та постійне навчання тощо .
Суть роботи керівника організації полягає у виконанні ряду функцій, серед яких
необхідно виділити, насамперед, стратегічну функцію, яка полягає в постановці, на основі
аналізу ситуації і прогнозування, цілей діяльності організації, процесу розробки стратегії і
складання планів. До головних функцій також слід віднести: вироблення спільного плану дій
всієї організації; координація всіх підрозділів управління; вплив на нижчі ланки та їх
керівників; підбір кадрів на різні ділянки управління.
Іншими, не менш важливими функціями керівника є: адміністративна (включає в себе
контроль щодо оцінки проміжних і кінцевих результатів діяльності організації);
організаційна (пов’язана зі створенням необхідних умов діяльності працівників, розподілом
повноважень, завдань та ресурсів серед працівників ); направляюча (за допомогою якої
відбувається координація роботи працівників ); кадрова (полягає в організації добору,
розстановки, навчання й розвитку персоналу); стимулююча (спрямована на заохочення за
успішно виконану роботу або покарання за виконану погано); комунікаційна (сутність якої
зводиться до проведення нарад, засідань, ділових переговорів; прийому відвідувачів;
телефонних переговорів; відповідей на листи). Зростаюче значення людського фактору
виводить на одне з перших за значенням місць соціальну функцію, яка полягає у створенні
сприятливого морально – психологічного клімату в колективі, що у кінцевому результаті
забезпечує ефективну та якісну роботу організації в цілому.
Таким чином, розглянуті вище функції керівника доводять, що саме він повинен
вирішувати найважливіші й глобальні питання та проблеми щодо забезпечення ефективної
роботи організації, тому повинен володіти високим професіоналізмом, здібностями і вмінням
концентрувати увагу на всіх напрямах роботи для досягнення поставлених цілей.
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ – ФАКТОР ЗМІНИ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ
Цифровізація в муніципальному просторі знаходить своє місце в рамках загального
тренду цифрової трансформації, що є сучасним відбитком циклічного процесу перемін
технологічних та наукових епох у розвитку суспільства. На разі це вказує на перехід від
інформаційної до цифрової цивілізації.
Світова пандемія COVID-19 не є причиною цифровізації суспільства, але вагомо
наголосила про те, що цифрова трансформація людства стала провідним напрямом у
розвитку не тільки в галузях економіки, а й в такому середовищі, як державне та
муніципальне управління. Ця світова динаміка намітилася значно раніше до того, як важіль
самоізоляції зробив актуальним все віддалене та дистанційно-мережевим. В Україні
принципи “електронного уряду” набули поштовху та активно впроваджувалися з 2010-х
років в рамках реалізації поступових кроків за програмами електронної демократії. З 2018
року цей рух набрав продовження у Концепції розвитку цифрових технологій у економіці та
суспільстві, що на сам перед передбачало, що більша частина співпраці громадян і
комерційних структур з державними, муніципальними та бюджетними організаціями
повинна бути в цифровому прояві. Отже, такий щабель цифровізації суспільного управління
за часів 2018 року виглядав неможливим. Але вже у наступному 2019 році керівники
держави позначили напрям руху на цифровізацію та діджиталізацію та запустили проект
“Держава в смартфоні”.
З приходом 2020 року були розставлені всі акценти та зняті всі сумніви, щодо
значимості переходу бізнесу, публічного управління та приватного життя громадян в стан
он-лайн режиму завдяки втіленню всіх існуючих цифрових технологій. Відображається
розвиток і залучення всіх існуючих форм доступу до Інтернету, адже його відсутність
створює електронне відставання, що неминуче веде до нерівності громадян і порушення їх
прав та свобод. Звичайно, життя переважної більшості громадян пов’язане з місцем
проживання, від так головну роль набуває впровадження цифрових технологій в органах
місцевого самоврядування та сфері муніципального управління. На сьогодні Міністерство
цифрової трансформації робить амбітні плани, в яких до 2024 року забезпечити 100%
надання публічних послуг за рахунок цифрових технологій.
Результат цифровізації, закріплений успіхом процесу децентралізації, вже став
звичайним для значної долі українських громадян, трансформованих в збільшені
територіальні місцеві громади. В загалі-то вже здійснено перехід на електронний
документообіг і динамічно втілюються комплексні програмні рішення по типу “електронної
громади”, які дозволяють вирішувати на даному рівні великий спектр управлінських питань.
Діджиталізація на пряму вплинула на канали взаємодії місцевої муніципальної влади з
мешканцями.
Великий об’єм звернень громадян вже опрацьовується в електронному вигляді і така
частка буде неминуче збільшуватися. Таким чином, нормою для багатьох керівників,
депутатів і голів громад вже стало створення власних сторінок у соцмережах. Звернемо увагу
на напрямок моніторингу локальних груп, де громадяни обговорюють різні ситуації та
проблеми. Необхідно вдосконалювати створення спеціальних програм для рішень, які
дозволяють автоматизувати такий моніторинг, окремо виділяючи злободенні запити і як
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наслідок приймаючи по ним швидкі рішення.
Отже, зазначимо, що внаслідок реформ місцевого самоврядування та концепції
децентралізації в розвитку електронно-цифрового місцевого самоврядування в Україні вже
зроблено багато:
– вдало експлуатуються цифрові методи в напрямку комунікацій на муніципальному
рівні;
– впроваджено та підтримуються на сучасному рівні цифрові системи та інформаційні
можливості з усіх пріоритетних напрямів існування громад;
– основна частка інформаційно-цифрових ресурсів країни базується і вже зосереджена
на муніципальному рівні;
– в переважній більшості міст створено й успішно працюють спеціалізовані відділки,
що вирішують поточні питання цифровізації;
– утворився окремий напрям в життєдіяльності підприємств-розробників цифрового
сектору бізнесу, який орієнтований на створення цифрових послуг для органів місцевого
самоврядування.
Проте, доводиться бачити, що всі звершення муніципальної цифровізації відносяться
на частку великих міст країни, а від так, розрив у сфері цифрового обігу між ними та значно
меншими сільськими громадами постає внаслідок різниці у доступі до мереж швидкісного
Інтернету. Така праця відбувається в складних організаційних умовах тому, що державна
політика цифрових перетворень здійснюється на центральному та регіональному щаблі, а
органи місцевого самоврядування вимушені спиратися на свої місцеві ресурси, а коли їх
небагато, то діджиталізація відходить на інший план.
Зробимо акцент на те, що цифровізація проявляється не тільки в програмах та
проектах, а й відбувається в головах громадян. Цифрову трансформацію можемо визначити,
як зміну всіх форм життєдіяльності громадських структур за умов цифрової реальності та
потреб. Цифровізація виглядає також як поштовх до нових бізнес проектів, створення нових
організаційних структур, положень, регламентів, а від так і відповідальність за стратегічне
управління даними.
Звичайно,цифровізація не є панацеєю від усіх недоліків в управлінні життєдіяльністю
суспільства, а є тільки однією з існуючих форм практичного впровадження цифрової
обізнаності суспільства і публічного керування. Цей рух відбувається більше в передових
світових країнах і вже на сьогодні дає підстави говорити про значущі переваги, які надають
цифрові технології органам місцевого самоврядування.
Переваги цифрової інтеграції на місцевому рівні, з погляду на існуючу світову
практику, дають можливість визначити певні вигоди такі, як: покращення зручності;
сприяння прозорості; економія робочого часу; швидкість у прийнятті рішень; робить бази
даних доступними; скорочує витрати.
За допомогою технологій хмарного зберігання інформацію можна знаходити миттєво
в любий час, а не за години. Співробітники установ мають змогу оперативно оновлювати
файли навіть з своїх мобільних пристроїв. Дані отримуються в реальному часі з
муніципальної платформи та мають гарантії достовірності. Звіти та висновки можуть
автоматично утворюватися та зберігатися за декілька натискань.
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КОНТРОЛЬ ТОРГОВОГО АСОРТИМЕНТУ
ЯК ЗАСІБ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Стрімкі зміни в економіці та суспільстві, активна діджиталізація, виклики сьогодення,
зумовлені пандемією, а в даний час – війною на території України, – усі ці обставини є
причинами невизначеності та ризиків у всіх сферах діяльності вітчизняних підприємств.
В сучасних умовах в Україні загострюється конкурентна боротьба за ринки збуту
товарів між торговельними підприємствами, мають місце постійні зміни як у зовнішньому,
так і у внутрішньому середовищі їх функціонування. З огляду на це визріла об’єктивна
необхідність пошуку та впровадження ефективних заходів управління ризиками з метою
оптимізації товарної стратегії підприємства. Адже товарні ризики є складовою ризиків
діяльності підприємства загалом та стосуються його товарної політики, яка є засадничим
аспектом у функціонуванні торговельного підприємства.
Питання удосконалення асортиментного портфеля торговельного підприємства
висвітлювали у своїх працях вітчизняні та зарубіжні вчені: О. Бозуленко,
М. Дмитриченко, Киятов, Н. Куликова, Р. Окрепкий, Л. Попова, О. Прядко, А. Румянцев,
Р. Русин, О. Хоменко, Дж. Р. Сток, Д. Ламберт, Л. Джилл, П. Діксон. Проблемам ризикменеджменту підприємств торгівлі присвячені праці науковців В. Вітлінського, В. Гришка,
І. Кривов’язюка, О. Кучмєєва, В. Перебийноса, Т. Попович, Л. Якимишина.
Однак аналітичне опрацювання опублікованих за даною проблематикою наукових
робіт дозволило зробити висновок про те, що питання контролю за формуванням торгового
асортименту на торговельному підприємстві в контексті управління товарними ризиками
трактуються неоднозначно, недостатньо розроблені як у науковому, так і в організаційнопрактичному аспектах та потребують подальшого дослідження.
Основна мета комерційної діяльності – отримання вигоди шляхом задоволення
попиту на товар з високим ступенем культури торговельного обслуговування, що вимагає
гнучкої реакції на зміни в ринковому середовищі. Продукція повинна продаватися таким
чином, щоб будь-яка бізнес-операція могла забезпечити максимальний рівень прибутковості,
натомість торгові ризики були б зведені до мінімуму. Як наслідок, позиції торгових компаній
на ринку постійно зміцнюються, а довіра ділових партнерів зростає.
Ефективна комерційна діяльність забезпечує стабільне фінансове становище та
конкурентоспроможність компанії. Задля забезпечення своєї фінансової стабільності
підприємства повинні бути в змозі виявити та усунути будь-які недоліки в торгівлі,
технологіях та організаційних процесах. У той же час керівники багатьох торгових компаній
починають шукати приховані резерви, котрі могли б зменшити фінансове навантаження на
організаційні ресурси та підвищити прибутковість підприємства. Одним із таких резервів
практики в галузі торговельної діяльності вбачають оптимальне управління товарним
асортиментом, котре можливе лише за ефективного ризик-менеджменту підприємства.
Вважаємо слушною думку науковця О. Кучмєєва, котрий розглядає подвійну природу
поняття “управління ризиками” – у вузькому та широкому значеннях. В широкому розумінні
дане поняття охоплює весь набір інструментарію щодо передбачення, ідентифікації,
вимірювання та зниження ризиків, тоді як у вузькому значенні управління ризиками означає
процес мінімізації руйнівного впливу чи ліквідації ризиків як таких [2, c. 55].
У ринковій моделі господарювання особливістю структурної політики розвитку
роздрібної торгівлі є різноманітність суб’єктів торговельної діяльності, обумовлена
істотними змінами в зовнішньому середовищі. Як правило, роздрібна торгівля – це ринкова
структура, котрій притаманні риси досконалої конкуренції – наявність великої кількості
комерційних структур, що продають одні і ті ж товари, однорідність сегментів споживчого
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ринку, існування товарів-замінників тощо. На окремих сегментах споживчого ринку
торговельні підприємства працюють в умовах монополістичної конкуренції 3, с. 200.
Варто зауважити, що процес формування торгового асортименту підприємств роздрібної
торгівлі повинен здійснюватись з урахуванням специфічних ризиків конкурентного середовища
на сучасному етапі розвитку економіки. Серед найважливіших з них можна виділити надмірне
державне втручання та часті зміни чинного законодавства; інтенсивне збільшення кількості
конкуруючих суб’єктів і посилення боротьби за споживача; існування значного тіньового
сектора, який перешкоджає формуванню конкурентного середовища.
Цілком погоджуємося з твердженням вченого І. А. Абрамовича, що надзвичайно
важливим засобом підвищення конкурентоспроможності підприємства та отримання очікуваних
економічних результатів є розроблення та впровадження якісного і збалансованого асортименту
товарів. У разі відсутності збалансованості асортименту підприємство втрачає потрібний рівень
прибутку та свої переваги на ринку [1, c. 6].
Як слушно зауважує у своїх працях О. Прядко, для підтримки конкурентоспроможності у
конкурентному середовищі необхідно постійно вдосконалювати організацію управління та
контролю асортименту та виготовляти нові товари з метою розширення та консолідації ринку за
рахунок поліпшення якості продукції, покращення маркетингу та cервісу. З огляду на це
організація контролю торгового асортименту є невід’ємною частиною загальної системи
контролю підприємств торговельної галузі. 3, с. 201. Автор виділяє три види контролю
торговельної діяльності:
– контроль фактичних показників виробничої та ділової активності в певні часові
проміжки (рік, півріччя, квартал, місяць);
– контроль прибутковості (рентабельності) у розрізі окремих товарів, регіонів,
ринкових сегментів, каналів збуту і розмірів угод;
– стратегічний контроль за дотриманням планів, завдань і стратегій компанії та
прогнозування кон’юнктури ринку [3, с. 202].
Додамо, що для створення найбільш ефективної маркетингової системи, усунення
впливу ризиків та досягнення стратегічних, тактичних та оперативних цілей підприємства
варто проводити контроль у таких сферах:
– стратегічний контроль торгового асортименту;
– оперативний контроль торгового асортименту з виділенням тактичного контролю.
Стратегічний контроль є складним та трудомістким процесом, його основною метою є
попередження впливу товарних ризиків у майбутньому.
Виділення показника прибутковості (рентабельності) продажу окремих товарів,
рентабельності окремих сегментів ринку як ознаки, що визначає окремий вид контролю
асортиментного портфеля підприємства, навряд чи можна вважати обґрунтованим. Даний
якісний показник синтезує в собі результати, які характеризують комерційну і маркетингову
діяльність. Виходячи із цього, перші два види контролю діяльності торговельного
підприємства (контроль за фактичним виконанням показників і контроль прибутковості)
можна об’єднати в поняття “оперативний контроль”. При цьому основною ознакою
оперативності контролю торгового асортименту можна вважати часовий інтервал аналізу
виконання планів за допомогою зіставлення поточних показників, включаючи і
рентабельність у розрізі окремих товарів, регіонів, ринкових сегментів.
На рис. 1 наведена залежність визначення видів контролю асортиментної політики
підприємства від їх цілей і суб’єктів проведення.
Варто зауважити, що подана схема є основою системного підходу до організації
контролю формування торгового асортименту підприємствами роздрібної торгівлі. Адже
саме системний підхід дасть можливість врахувати всі чинники внутрішнього та зовнішнього
середовища, мінімізувати ризики, належним чином сформувати асортиментний портфель та
оперативного зреагувати на динамізм конкурентного середовища.
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Види контролю асортиментного портфеля

Стратегічний контроль

Оперативний контроль

Прогноз формування
торгового асортименту

Контроль формування
торгового асортименту

Зовнішній аудит
Конкурентні ризики

Внутрішній аудит
Показники діяльності
підприємства

Споживачі

Рис. 1. Види контролю торгового асортименту підприємств роздрібної торгівлі
(складено автором самостійно на основі [3])
Підсумовуючи, зауважимо, що вивчення потреб споживачів, систематичне
оновлення товарного асортименту та уміння прогнозувати майбутні зміни забезпечить
підприємствам роздрібної торгівлі фінансову стабільність та стійкість в умовах гострої
конкурентної боротьби.
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Львівський торговельно-економічний університет
МОБІНГ ПЕРСОНАЛУ ЯК НЕГАТИВНЕ СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Трактування в гуманному суспільстві ролі людини як найвищої цінності зумовлює
посилену увагу до питань управління та захисту персоналу на підприємстві. У свою чергу
активність самих працівників, підсилена діяльністю громадських організацій, щодо захисту
їх законних прав також в останні роки зростає. На фоні цього досить популярними є питання
щодо мобінгу персоналу.
Поняття “мобінг”, незважаючи на порівняно недавнє виникнення, як явище, існувало
ще відколи люди почали об’єднуватися в общини. Усі працюючі відчувають на собі його
прояв. Уперше поняття “мобінг” використано вченим-психологом доктором Х. Лейманом у
1980-х рр. для позначення дій з чинення тиску, застосування насильства та залякування на
робочому місці.
Мобінг – форма психологічного тиску у вигляді цькування співробітника в колективі,
неетичного ставлення до нього зі сторони керівництва, колег, підлеглих.
Феномен мобінгу властивий для будь-якої держави та організації. У розвинутих
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країнах це явище стає причиною істотного зниження економічної ефективності бізнесу:
майже кожний двадцятий прийнятий зазнає мобінгу на робочому місці. І це тільки в момент
прийому на роботу. Відсоток же людей, які під час подальшої трудової діяльності стали
жертвами такого явища, у десятки разів більший. Зазначена тема активно обговорюється в
західній пресі. У багатьох західних країнах функціонують центри допомоги жертвам
мобінгу, оскільки чисельність постраждалих від цього явища збільшується. У Німечинні
майже 1,5 млн. осіб кожен день переживають емоційне насильство на робочому місці, що за
оцінкою Об’єднання німецьких профспілок обходиться країні в 2,5 млрд. євро щорічно. За
дослідження, проведеними газетою La Tribune, стрес працівників щорічно обходиться
фнацузьким команіям у декілька мільярдів євро, а канадським компаніям – приблизно у 33
млрд. канадських доларів на рік. Причиною 20% усіх самогубств у Швеції є мобінг, а
японські компанії ще до прийняття співробітника на роботу, при підписанні трудового
договору, намагаються убезпечити себе, при підписанні трудового договору, намагаються
убезпечити себе, обумовлюючи випадки суїциду [3].
А що говорити вже про мобінг українських заробітчан та осіб, що вимушено
покинули Україну, закордоном. Кожен другий відчуває на собі реальні прояви мобінгу,
пов’язані, значною мірою, з іншою ментальністю населення.
Результати проведеного нами опитування працівників п’ятнадцяти вітчизняних
організацій різних сфер діяльності показали, що понад 78% опитаних спостерігали мобінг в
колективі, а 65% зазначили, що були його жертвами (рис. 1).

Не знайомі з цим явищем
Брали участь в мобінгу
Були жертвами мобінгу
Спостерігали мобінг в колективі
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Рис. 1. Результатами опитування працівників
організацій щодо мобінгу на робочому місці
Найпоширенішими формами прояву мобінгу в організації можна назвати:
- несправедливу критику;
- значні навантаження;
- необґрунтовані та завищені прискіпування щодо роботи;
- нерівномірний розподіл завдань;
- цілеспрямована дезінформація;
- створення перешкод в роботі;
- доноси та скарги;
- насмішки та жарти “за спиною”;
- плітки та вигадування;
- ігнорування;
- провокації;
- дрібні капості;
- звільнення або пониження в посаді у важливі для працівника дати або дні (день
народження, іменини);
- накидання робочих завдань в кінці робочого дня або перед вихідними.
Наведені форми прояву мобінгу в організації вказують на два основних види мобінгу:
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1) мобінг, пов’язаний із діями співробітника по відношенню до працівника;
2) мобінг, пов’язаний із діями адміністрації стосовно працівника або колективу
підприємства.
Саме по собі явище мобінгу не виникає, а пов’язане із рядом причин, які потрібно
знати та намагатися уникати. Так, серед основних причин мобінгу персоналу
Основними причинами мобінгу:
- неправильно підібраний колектив за соціальною структурою;
- значний рівень конкуренції в колективі;
- родинні стосунки в колективі;
- інакомислення працівника;
- розуміння безнаказаності;
- обмежені фізичні або психологічні можливості людини (інвалідність);
- особиста неприязнь, непорозуміння;
- нездорова атмосфера в колективі;
- конкуренція в колективі;
- побоювання за своє робоче місце;
- супротив до змін та нововведень;
- підвищення когось із колег.
Від мобінгу страждають не лише працівники, а й сама організація, зокрема, де мобінг
персоналу є частим явищем. Для організації це пов’язане зі зниженням ділової репутації,
збільшенням плинності кадрів, зростанням витрат через частий набір та навчання персоналу
Під час війни проблема мобінгу не зникла, а вона просто відійшла на “другий” план, а
самі прояви мобінгу в Україні ще більше посилися.
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Леськова С. В.
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Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
KPI В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні підприємства функціонують в мінливому бізнессередовищі, що характеризується
значною конкуренцією. Як ефективний метод управління підприємством в таких умовах
керівництво використовує KPI (англ. Key Performance Indicators), систему ключових показників
ефективності.
Досліджуючи поняття KPI ми звернулися до глосарію з менеджменту, де зазначено,
що ключові показники ефективності – система оцінки, яка допомагає підприємству
визначити досягнення стратегічних і тактичних (операційних) цілей [1]. Використання KPI
дозволяє підприємству оцінити своє становище та допомогти в оцінюванні стану реалізації
стратегії. Також KPI дають можливість контролювати ділову активність працівників та
підприємства загалом у реальному часі.
З позиції підприємства основними показниками ефективності є вимірювані цілі
підприємства, пов’язані з його стратегією, сформовані за допомогою засобів управління
ефективністю, тaких як збaлансована системa покaзників [3, с. 161].
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KPI можна застосовувати в якості найбільш значимих для торговельного
підприємства фінансових показників . На рис. 1 зображено формулу, за якою має
визначатися KPI (рис. 1).
ЦІЛЬ

KPI
Рис. 1. Формула, за якою визначається KPI [2]

Користуючись цією формулою, стає простіше вимірювати результативність діяльності
підприємства: якщо ціль досягнута в певному кількісному виразі, в якому вона встановлена,
то результат буде отримано обов’язково.
Українські науковці Т. Цапко, С. Невмержицька, досліджуючи дану проблему,
стверджують, що є, так звані, базові показники ефективності, впровадження яких, як
правило, передбачає чотири етапи (рис. 2).
Підприємство переводить свою корпоративну візію у
вимірювані операційні цілі, що повідомляються працівникам.

Операційні цілі підприємства пов'язуються з індивідуальними
цілями ефективності персоналу, що періодично оцінюються.

Внутрішні процеси встановлюються для задоволення та/або
перевищення стратегічних цілей та очікувань клієнтів
підприємства.

Ключові показники ефективності аналізуються для оцінки та
надання рекомендацій щодо покращення показників діяльності
підприємства та створення умов для довгострокового
інтенсивного розвитку.

Рис. 2. Етапи впровадження базових показників ефективності [3, с. 162]
У світовій практиці менеджменту
найпопулярніші KPI у кожній сфері (табл. 1).

підприємств,

як

правило

використовують

Таблиця 1
Найпопулярніші KPI, що використовуються у світовій практиці менеджменту
підприємств
№
з/п
1.

Назва показника

Визначення

2.

1.

Прибуток (Profit)

2.

Ціна (Cost)

3.

Вартість проданих товарів
(Cost Of Goods Sold )

4.

День продажів (Day Sales
Outstanding (DSO))

3.
Фінансові показники
Для кращого розуміння ефективності діяльності підприємства
аналізується як валова, так і чиста норми прибутку.
Вимірюється ефективність витрат. Використовується з метою
визначення політики і процедур управління витратами.
Обрахувавши витрати на товар, який продає підприємство, можна
отримати інформацію про те, який має виглядати марка товару. Це
необхідно для визначення конкурентних позицій товару на ринку.
Даний показник показує кількість днів, за які підприємство збирає
дебіторську заборгованість. Визначається, поділивши дебіторську
заборгованість на кількість кредитних продажів помножену на
період, який аналізується (кількість днів).
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1.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2.
Витрати проти бюджету
(LOB Expenses Vs. Budget)

3.
Порівнюються фактичні витрати із прогнозованим бюджетом, що
дасть можливість створити більш ефективний бюджет підприємства
в майбутньому.
Показники активності клієнтів
Ціннісна вартість клієнтів CLV допоможе проаналізувати ефект, що отримує підприємство від
(Customer Lifetime Value
довготривалих відносин із клієнтами. Цей показник дає змогу
(CLV))
усвідомити, який канал зможе допомогти залучити найкращих
клієнтів з найменшими витратами.
Вартість придбання
Це один із найважливіших показників електронної комерції,
клієнта (Customer
оскільки за його допомогою можна оцінити економічну
Acquisition Cost (CAC))
ефективність маркетингових кампаній.
Задоволеність клієнтів
Цей показник також використовується в електронній комерції.
(Customer Satisfaction &
Визначається показник задоволеності клієнтів та відсоток таких, що
Retention)
повторюють покупку.
Чистий показник
Для визначення NPS, щоквартально проводяться опитування
промоутера (Net Promoter клієнтів, з метою встановлення ймовірності того, що вони
Score (NPS))
порекомендують продукцію компанії іншим.
Кількість клієнтів (Number Визначається кількість придбаних та кількість втрачених клієнтів.
Of Customers)
За допомогою цього показника керівництво підприємства може
зрозуміти, чи продукція компанії задовольняє чи не задовольняє
потреби клієнтів.
Показники ефективності управління персоналом
Коефіцієнт обороту
ETR визначається як відношення кількості працівників, що
персоналу (Employee
звільнились з підприємства розділена на середню чисельність
Turnover Rate (ETR))
персоналу.
Задоволеність персоналу
Вимірювання задоволеності працівника відбувається за допомогою
(Employee Satisfaction)
опитувань та інших показників. Визначення цього показника є дуже
важливим для здоров’я підприємства.

Джерело: [3, с. 163-164].

Варто зазначити, що в табл. 1 відображено показники, що досягаються в разі
задоволення як зовнішніх, так і внутрішніх клієнтів підприємства. В даному контексті
зовнішніми клієнтами підприємства є її споживачі. Якщо підприємство надає споживачеві
товар (послугу), за який він готовий платити, то він стає лояльним до підприємства. Щодо
“внутрішніх клієнтів”, то це працівники підприємства. Незадоволені і невмотивовані
працівники не будуть виконувати свою роботу ефективно, а значить, KPI досягнуті не
будуть.
Отже, у визначенні ключових показників ефективності підприємства все починається
з постановки стратегічних цілей, які необхідно представити у вигляді кількісних показників,
тобто KPI. Важливо підкреслити, що їх можна застосовувати як для оцінки роботи всього
підприємства, так і конкретних працівників. Тобто, KPI стають індикаторами фактично
досягнутих результатів.
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КЛЮЧОВІ КАТЕГОРІЇ EVENT-МЕНЕДЖМЕНТУ
ТА ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ПРОДУКТИВНОСТІ
Сучасний лексикон фахівців ділової сфери з недавнього часу поповнився новим
терміном − “event-менеджмент”, зміст якого “прив’язується” до діяльності з управління
процесами утримання позицій на певному ринку, приверненням уваги до того чи іншого
об’єкта або події, просуванням товарного бренду або ж використанням в якості ефективного
інструмента маркетингових комунікацій, із заходами забезпечення надання туристичних
послуг та ін. Інакше кажучи, в сучасній мові термін термін “event-менеджмент” не має
єдиного загальноприйнятого визначення, та й сама назва даного явища повязується з різними
об’єктами – управлінням, подією, діяльністю. Так, наприклад, в літературі знаходимо
визначення event-менеджменту, згідно з яким він є складною ієрархічною системою
управління різними діловими і соціальними заходами в діяльності суб’єктів господарювання,
в той час, як О. Шумович вказує, що event-захід − це “...вид людської діяльності, що
передбачає зустрічі, взаємодію різних категорій людей, є обмеженим за часом і пов’язаний із
реалізацією будь-яких спільних цілей” [1, с. 336]. До того ж, проведений критичний аналіз
наукової літературі дав змогу виявити, що як синоніми використовують такі поняття: “eventменеджмент”, “подієвий менеджмент”, “event-маркетинг”, “організація спеціальних
подій/заходів”, навіть − “виставково-ярмаркова, конгресна діяльність”. Узагальнюючи
сутнісний зміст всіх цих понять, можна зробити висновок, що об’єктом дискусії даному
випадку є специфічна діяльність з управління та організації різних event-заходів – “подій, які
запам’ятовуються”. Головною особливістю event-заходу є його винятковість, унікальність;
він носить позитивний характер, викликає емоції, спонукає учасників до активності, надаючи
їм додаткові переваги.
Зазначимо, що на практиці склалося досить велике різноманіття event-заходів, до яких
можна віднести фестивалі, святкування, розважальні заходи, рекреативні події, політичні,
державні, наукові, театральні події, події місцеві, окремі ділові чи корпоративні, а також
події приватного характеру, включаючи різного роду вечірки, одруження та соціальні події
певних родинних груп [2, с. 28]. Ці ж автори вважають, що event-заходи можуть бути
згруповані в дві основні категорії: − В2С – заходи, які розраховані на масову цільову
аудиторію (при тому, що споживачем і замовником результату такого заходу виступають
індивідуально (!) окремі особи) і - В2В – заходи, в яких споживачем і замовником результату
такого заходу виступають суб’єкти-юридичні особи, а сам захід проводиться задля
досягнення певних ділових цілей. Так, зокрема, до категорії В2С відносяться корпоративні
свята, фестивалі, концерти, спортивні змагання, виїзні заходи, натомість до категорії В2В
включаються симпозіуми, круглі столи, семінари, конгреси, конференції, форуми,
презентації, тренінги, майстер-класи, прес-конференції, бізнес-сніданки, а також
мотиваційний івент-туризм.
Поряд з цим, в теорії та практиці event-менеджменту мають місце й інші підходи до
систематизації даних event-заходів, зокрема – за типом їх поділяють на: – ділові: форуми,
конгреси, з’їзди; – навчальні, освітні: семінари, конференції, тренінги; – розважальні:
корпоративні свята, заходи для розвитку командного духу; – урочисті заходи: церемонії,
нагородження, святкування пам’ятних дат; – благодійні заходи: благодійні обіди, бали, акції
по збиранню коштів; – масові: міські свята, фестивалі, карнавали, релігійні свята, виставки,
ярмарки, концерти; – спортивні заходи: змагання різного рівня; – політичні: пресконференції, саміти, прийом VIP-гостей, виїзні заходи, презентації [3].
Досягнення цілей кожного з таких заходів вимагає виконання заходів, що спрямовані
на розроблення, виробництво та управління запланованими подіями завдяки наявності в
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організаторів цих подій певних вмінь та застосуванню ними практичних навичок з створення
корпоративних і масових подій в комплексі event-менеджменту. − В цьому сенсі можна
погодитись з визначенням event-менеджменту як “…повного комплексу заходів щодо
створення корпоративних та масових подій [4, с. 113]. При цьому, організатор заходів (eventменеджер), надаючи якісь певні event-послуги, повинен задовольнити замовника так, щоб
співпраця, яка з ним відбувається, була повністю завершена, послуга надана повністю і без
претензій до кінцевого event-постачальника (виконавця, надавача event-послуги).
Таким чином, для досягнення остаточного ефекту в event-менеджменті має бути
створена цілісна система суб’єктів, об’єктів, цілей і принципів суб’єктно-об’єктної взаємодії,
її технологій, результатів event-менеджменту, показників оцінювання його ефективності та
продуктивності, а також таких складових event-менеджменту, до яких належать
інструментарій, технологічна складова, персонал, політика, правила та процедури,
індикатори та критерії. І для того, щоб досягти цілей event-менеджменту, його
продуктивності, якісних змін у розвитку та забезпечити формування ефективних моделей
event-менеджменту, потрібно чітко розуміти зв’язки і відносини в цій системі, знати
характер впливу на дану систему через постачальників event-послуг, споживачів eventпослуг, конкуренцію на ринку event-індустрії, особливості розвитку event-індустрії на
певних сегментах ринку, розвиток управлінських компетенцій у сфері event-менеджменту
тощо. Тобто, це означатиме те, що надаючи якісь певні event-послуги, потрібно задовольнити
замовника так, щоб співпраця, яка з ним відбувається, була забезпечена повністю, до кінця, і
без претензій до кінцевого постачальника.
Але еvent (захід) не відбувається сам по собі; він планується цілеспрямовано (для
досягнення певних цілей, задоволення визначеної потреби). Найчастіше такими цілями
можуть бути: - безпосередній ефект (надходження від реалізації приуроченої до event
продукції, особливо від продажу вхідних квитків і товарів); - вплив на конкретних людей
(засоби
інформування,
освіта,
політика,
продажу);
- забезпечення
всебічної
поінформованості про об’єкт (місце, будівля, приміщення); - залучення уваги людей до
заходу або об’єкта. Сюди ж відноситься і поїздка на місце події; ініціювання проекту,
залучення учасників, спонсорів, громадськості та оглядачів, їх мотивування; перенесення
позитивного атрибута event на об’єкт (ним може бути окрема особистість або інститут,
продукт або бренд, концепція чи програма або абстрактне поняття; при цьому позитивність
може проявлятися у формуванні іміджу або в нарощуванні притягальної сили, набутті
цінності символіки, здобутті довіри і встановленні близьких відносин). Першочергові цілі, в
свою чергу, обумовлюють другорядні цілі, заходи та критерії. Типовими цілями другого
плану є: забезпечення високої чисельності учасників, досягнення високої активності
відвідувачів, широке висвітлення засобами масової інформації.
Проведення event-заходів вимагає від event-менеджера максимальної продуктивності.
Але у неї є зворотна сторона: стрес через втому, велику кількость відволікаючих чинників,
форс-мажорів. Вихід: стати настільки організованою людиною, щоб легко перемикатися і
вирішувати завдання в рамках передбачених для цього “вікон часу”. Втім, зазначимо, що ці
варіанти впливу на систему event-менеджменту мають суб’єктивний характер і залежать
лише від особи event-менеджера; в той же час, існує низка чинників впливу на формування
та розвиток event-менеджменту об’єктивного характеру, які за ознакою середовища впливу
можна розділити на два види: чинники внутрішнього середовища та чинники зовнішнього
середовища. При цьому варто зазначити, що для різних видів, груп , типів і категорій eventзаходів ці чинники є різними. Так, наприклад, для подієвого туризму (event-туризму) дану
систему впливу можна описати в такий спосіб. У процесі формування подієвого туру
враховуються такі чинники, як розташування готелю, архітектура, інтер’єр номерів,
наявність ресторанів і пунктів живлення. наявність магазинів, памяток, доставка до місця
події, послуги гіда, перекладача. Від даних умов залежить вартість туру. Не менш важливим
елементом діяльності туркомпанії є фінансове забезпечення, адже турфірма за власні кошти
бронює квитки на заходи, місця у готелях. Це формує ризик у діяльності туркомпанії, що є
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також однією із специфічних особливостей подієвого туризму. Як результат, цільова
аудиторія подієвого туризму − це забезпечені туристи з доходом вище середнього, а також
організовані групи з 5 і більше осіб. Важливим елементом розвитку як в event-туризмі, так і в
будь-якому іншому виді туризму, є місцеве та державне регулювання. Державне
регулювання напряму може впливати як на піднесення, так і на занепад всієї галузі; в той же
час, усі дозволи на проведення івенту ми отримуємо від органів місцевого самоврядування.
Так, через раптову Covid-пандемію 2020 року в Україні було запроваджено велику кількість
обмежень, які стали впливати не тільки на життя громадян, але і на бізнес всередині країни
та за її межами. Особливим чином ці обмеження вплинули на туристичну галузь, адже
основний потік туристів, який відпочивав зазвичай за кордоном, тепер вимушений був
знаходити цю потребу в ізольованій від зарубіжжя державі [2].
Важливою передумовою організації подієвого туру є своєчасне інформування та
рекламування події, загальнодоступність інформації про неї та організація її систематичного
проведення. Це дає можливість туристичним фірмам планувати подієву поїздку заздалегідь.
Хочеться підкреслити те, що геополітичне розташування України сприяє піднесенню цього
виду туризму; також на нього впливає етнічний склад населення, багатство народної
культури, обрядовості, особливості традицій в певних регіонах чи навіть поселеннях.
Особливо унікальною у цьому контексті постає Закарпатська область, яка вважається
перлиною заходу України, що дозволяє максимально повно використовувати потенціал
event-менеджменту.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ РЕЧОВИН ДЕРЕВНОГО ДИМУ
НА ЙОГО ОПТИЧНУ ЩІЛЬНІСТЬ ПРИ КОПЧЕННІ М’ЯСНИХ ВИРОБІВ
Ступінь прокопченості та тривалість копчення виробів залежать від концентрації в
димі речовин, що надають продукту специфічний зовнішній вигляд, запах та аромат.
Зазвичай концентрацію цих речовин у димі ототожнюють з його густотою (густий або рідкий
дим). При аналізі деревного диму, відібраного із звичайної промислової коптильні та
застосовуваного для копчення, були отримані такі результати табл. 1.
Таблиця 1
Склад деревного диму
Склад диму

Кількість, мг\м3
30-50
180-230
190-200
115-160
600-659
1291-1295
20-40

Формальдегід
Інші альдегіди
Кетони
Мурашина кислота
Оцтова та інші кислоти
Смолисті та інші речовини
Феноли

В середньому в 1 м3 коптильного диму міститься приблизно 2,5 г найважливіших
органічних сполук. Зазвичай концентрація складових частин диму значно коливається.
Наприклад, при звичайному промисловому копченні вміст різних органічних речовин у димі
коливається від 0,5 (рідкий дим) до 3 г/м3 (густий дим).Фактори, впливаючі на склад і якість
диму показані на рис. 1.
В останні роки все ширше застосовують оптичний спосіб визначення густоти диму як
при проведенні досліджень, так і у практиці коптильного виробництва. Найпростіший спосіб
визначення приблизної оптичної щільності диму полягає в тому, що порівнюють відстані, на
яких можна розрізнити джерело світла. Найбільшого поширення отримують способи визначення
оптичної густини, засновані на виміюванні ослаблення сили світла, що проходить через дим за
допомогою фотоелементу. Густоту диму виражають через покази фотоелементу в мікроамперах,
в умовних одиницях або в строго каліброваних значеннях оптичної густини.
На зміну оптичної щільності диму найбільше впливає кількість смолистих речовин.
Це явище, можливо, пов’язане з різним ступенем дисперсності частинок смоли в димі. Звідси
робимо висновок, що при використанні оптичного методу визначення густини необхідно
враховувати природу аналізованого диму (дим від різних твердолистяних порід: вільхи,
берези тощо). До деревного диму застосуємо закон Беєр-Ламберта:
I1 = I0 ⋅ 10-kcl,
де I1 − інтенсивність променя світла після проходження через дим;
I0 − початкова інтенсивність променя світла;
k − константа, що враховує природу та величину частинок диму;
c − вагова концентрація диму;
l − шлях, що проходить дим.
Оптична густота диму, нагрітого до високих температур, нижча. Так, густота диму
310

Рис. 1. Фактори, що впливають на склад і якість диму
температурою 117-147 °С значно менше густоти диму, що має температуру 31-37 °С. Це,
можливо, обумовлено частковим випаровуванням колоїдних частинок та збільшенням
дисперсності аерозолю диму.
З цих спостережень можна зробити наступний висновок, цікаві з погляду контролю
густоти диму під час копчення. Оскільки між колоїдними властивостями диму (ступенем
дисперсності його частинок, здатності до коагуляції і т. д.) та його густиною є прямий
зв’язок, оптичний – метод контролю густини диму можна використовувати насамперед у
тому випадку, якщо ступінь дисперсності диму буде постійною протягом всього процесу
копчення. Цій умові, з певною часткою наближення, задовольняє процес холодного копчення
у якому можна підтримувати однакові температуру та вміст вологи коптильного середовища.
В цьому випадку істинну оптичну густоту диму можна визначати за концентрацією
колоїдних частинок диму.
Колір напівкопчених, варено-копчених і особливо сирокопчених виробів у більшій ступені,
ніж варених ковбас, залежить від кольороутворення поверхні в результаті впливу компонентів
диму, хоча потемніння поверхневого шару продукту, який знаходиться під оболонкою,
відповідним чином відбивається на візуальному сприйнятті кольору копченого продукту.
В процесі коптіння забарвлення виробів формується завдяки осадженню на продукті
забарвлених компонентів диму, а також хімічною взаємодією деяких речовин диму одна з
одною, продуктом або киснем повітря. Ці речовини осаджуються на поверхні копчених
м’ясопродуктів, абсорбуються при копченні продуктів та в результаті хімічних змін
утворюють сполуки, що забарвлюють поверхню продукту. Проникаючи у більш глибокі
шари продукту, частина цих речовин впливають на забарвлення продукту на розрізі.
Відтінок кольору, якого набуває виріб з м’яса і риби при копченні, залежить від виду
використання деревини для отримання коптильного диму.
Звичайний колір копчених виробів повинен бути золотисто-жовтим на поверхні жиру,
світло-коричневим на поверхні шкурки, темно-червоно-коричневим на поверхні м’язової
тканини. За звичаєм, вироби з більшим вмістом жиру мають кращий, більш насичений колір,
ніж ті, що мають мало жиру. Підсилення блиску зв’язане також з пептизуючою дією посолу.
Ефект кольору поверхні копчених продуктів є результатом таких факторів як:
взаємодія компонентів диму, які мають реакційно здатні карбонільні групи з компонентами
продукту, які мають вільні NH2-групи з утворенням меланоїдинів.
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ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ В ПОЛІПШЕННІ ЯКОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ БОРОШНА
Якість харчових продуктів є вузловою проблемою для споживачів і тісно пов’язана із
сучасним станом науково-технічного забезпечення в агропромисловому комплексі, харчовій
промисловості, торгівлі, загалом в економіці. Вагоме місце серед усіх харчових продуктів
посідають продукти, які виробляються на основі борошна. Тому науковцями здійснюються
новітні фундаментальні дослідження стосовно поліпшення якості харчових продуктів на
основі борошна. Ці наукові напрями пов’язані з використанням сучасних інновацій в
технології і нових режимів оброблення продовольчої сировини, застосування нових
нетрадиційних інгредієнтів тощо. Технічне забезпечення якості харчових продуктів на основі
борошна має ґрунтуватися на наукових дослідженнях вчених різних галузей та враховувати
досягнення й наукові розробки фахівців різних країн.
З метою підвищення якості зернових продуктів проводяться численні дослідження
щодо впливу стану зерна, можливостей використання його складових частин, формування
якості борошна та його впливу на якість виробленої з нього продукції. Хліб, булочні,
макаронні та борошняні кондитерські вироби посідають особливе місце в раціоні людини,
тому поліпшення їх якості перебуває постійно в полі зору науковців. Сучасні тенденції
потребують від науковців пошуку і нових розробок щодо поліпшення якості продуктів
харчування шляхом застосування новітніх технологій та використання натуральних
інгредієнтів із цінними властивостями.
У ключовому спрямуванні вченими здійснюються дослідження, які орієнтовані на
вдосконалення технології та пошук різних шляхів поліпшення якості багатьох груп харчових
продуктів на основі борошна.
У виготовленні хліба вирішальним фактором є якість борошна. Поєднання борошна із
сильної пшениці та недозрілого зерна дає можливість суттєво поліпшити якість випеченого
хліба.
При випіканні хліба використовують різні інгредієнти, щоб забезпечити розвиток
безперервної білкової мережі, необхідної для належної якості хліба. Інтерес до включення
біоактивних інгредієнтів, таких як харчові волокна (DF) та фенольні антиоксиданти, в
популярні продукти харчування, зокрема у хліб, швидко зростає завдяки підвищенню
поінформованості споживачів про здоров’я. Додані біологічно активні інгредієнти можуть
сприяти або не сприяти утворенню поперечних зв’язків білків. Відповідні перехресні зв’язки
між білками пшениці, полісахаридами клітковини та фенольними антиоксидантами можуть
бути найважливішим фактором для хлібного тіста, збагаченого DF та фенольними
антиоксидантами. Такі поперечні зв’язки можуть впливати на структуру і властивості хлібної
системи під час випічки [1].
Для забезпечення потреб людей зі специфічною алергією на пшеницю або генетичну
схильність до глютенової хвороби дослідники харчової промисловості розробили
високоякісний безглютеновий хліб. Оскільки якість пшеничного хліба значною мірою
залежить від в’язкопружних властивостей глютену, для моделювання його ефектів
використовувалися різні інгредієнти, такі як гідроколоїди, трансглютамінази та протеази [2].
Недавні спроби включали використання регулювання окиснювально‒відновного потенціалу,
а також піни, стабілізованої частинками. Поточні досягнення у розробці безглютенового
хліба в лабораторії передбачали особливу увагу хлібу на основі рису.
Науковцями здійснено огляд і аналіз впливу у найпоширеніших гідроколоїдів на різні
аспекти виробництва пшеничного хліба [12]. До них належать екструдат камеді, камедь
морських водоростей, модифікована целюлоза, пектини, галактоманнани насіння бобових та
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екзополісахариди мікробної ферментації. Гідроколоїди використовуються для покращення
показників тіста, характеристик хліба та органолептичних якостей. Їх також додають, щоб
мінімізувати небажані зміни текстури м’якушки під час зберігання (ефект опору).
У технологіях випікання (заморожене тісто, випікання хліба) вони можуть допомогти
зберегти структуру від пошкоджень шляхом заморожування, тим самим роблячи продукти
прийнятними. Нарешті, покращені поживні суміші з пшеничного та іншого борошна можуть
отримати переваги від додавання гідроколоїдів, щоб компенсувати погіршення якості.
Для макаронної продукції найбільшої уваги потребує перероблення борошна з
низькими технологічними властивостями за кількістю та якістю клейковини, а також з
підвищеною здатністю до потемніння. Тривають роботи із вдосконалення технології
макаронних виробів швидкого приготування. Важливим спрямуванням є розвиток і наукове
обґрунтування асортименту макаронних виробів шляхом використання нетрадиційної
сировини (амарант, зернобобові культури, в тому числі пророслі, морепродукти, йодовмісні
добавки тощо) і композитних сумішей. Розробляється і впроваджується в практику спосіб
коригування борошна для виготовлення макаронних виробів, у тому числі швидкого
приготування, дослідження технологічних властивостей пшеничного борошна з метою
прогнозування якості готових виробів.
Науковими розробками створено ароматизатор із використанням білка борошна з
насіння півонії за допомогою реакції Майяра (MR). Було досліджено вплив типів цукру на
зміну кольору, характеристики структури та формування смаку MRP. Поліпшення MRP
після кон’югації з різними типами цукру може підвищити їхній промисловий потенціал як
підсилювач смаку.
Тритикале є високоврожайним злаком, однак низький вихід борошномельного помелу
перешкоджає його використанню як альтернативу пшениці в продуктах з переробленого
борошна. Дослідженнями вивчалася роль твердості, розміру зерна та вологості за різних
умов. Повторні зразки трьох сортів тритикале, вирощених у двох середовищах з м’якою
пшеницею, подрібнювали при п’яти значеннях вологості. Вихід борошна при помелі,
зольність збільшувалися зі зменшенням вологості в усіх генотипів. Вихід помелу і вміст
білка в борошні тритикале можна поліпшити шляхом темперування тритикале [3].
У дослідженнях мікробний декстран (МД) як природний бактеріальний гідроколоїд
використовували для інгібування акриламіду (АК) в безглютеновому печиві з кіноа.
Європейська рада схвалила використання МД як безпечну функціональну добавку в
хлібобулочних виробах.
Вплив МД на інгібування АК було вперше вивчено при 4-х рівнях концентрації (1,
3, 5 та 7% за обсягом) у тісті для печива. Дослідження проводили за допомогою
інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур’є (FT-IR), 13 C ядерного магнітного
резонансу ( 13 C ЯМР) та 1 H ЯМР. Отже, печиво з кіноа, збагачене MD, може бути
корисним для здоров’я харчовим продуктом з низьким вмістом акриламіду.
Таким чином, нові наукові розробки демонструють практичні можливості щодо
поліпшення якості харчових продуктів на основі борошна. Більший акцент робиться на таких
продуктах, як хліб, локшина, печиво, борошно. Дослідження показують сприятливий вплив від
застосування нових добавок на поліпшення показників якості тіста. Отримані результати та
нові спрямування у цій галузі слугують обґрунтуванням для подальших досліджень і розробок.
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ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЯК ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ
ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
На сьогодні в Європі в сфері екологічності пакувальних матеріалів керуються
Директивою № 94/62/ЄС Європейського Парламенту та Ради “Про упаковку та відходи від
упаковки”, яка спрямована на повторне перероблення пакувальних матеріалів. Одним з
напрямів екологічних (біодеградабельних) матеріалів є їстівні плівки та покриття, оскільки
вони виробляються з сировини призначеної для виготовлення харчових продуктів. Отже,
складу пакувальних матеріалів приділяється значна увага, тому їстівні покриття та плівки є
повноцінною альтернативою для зменшення відходів пакувальних матеріалів
Ключовою властивістю плівок/покриттів як вологозатримувального агенту є їх
паропроникність. Плівки з нативних плівкоутворювачів мають високу паропроникність, з
метою її зменшення доцільним є введення гідрофобної складової не лише у вигляді
механічної суміші – емульсії, а хімічно приєднати гідрофобну складову до
плівкоутворювача. Існуючі модифікації крохмалю мають паропроникність в доволі
широкому інтервалі, лише плівки на основі крохмалю модифікованого способом зшивання
мають найменші значення. Проте, якщо розглянути структури зшитих крохмалів, то
виявляється ряд зауважень щодо їх властивостей, зокрема, крохмаль зшитий
епіхлоргідрином (пропільований дикрохмалегліцерин Е 1443) містить вільну ОН-групу, яка,
як відомо, є гідрофільною. Не зважаючи на те, що фосфорна кислота та її солі активно
використовуються в харчовій промисловості, хлорокись фосфору, який застосовується для
модифікації крохмалю, є високо отруйною речовиною. Саме тому варто розглянути
альтернативні модифікатори крохмалю органічної природи з метою розширення зшитих
крохмалів як найбільш використовуваних в харчовій промисловості. Щільність зшивання
крохмалю залежить від довжини вуглецевого ланцюга модифікатора, тому більш щільне
зшивання відбувається з меншим карбоновим ланцюгом, отже, доцільно замість адипінової
кислоти використовувати щавлеву, малонову, яблучну, винну кислоти. Щавлева кислота та
особливо її солі є токсичними. Малонова кислота в харчовій промисловості не
використовується. Винна кислота, на відміну від яблучної, містить дві спиртові групи, які
мають гідрофільний характер. Отже, серед органічних кислот яблучна кислота є найбільш
доцільним модифікатором-зшивачем крохмалю. Крім того, яблучна кислота є дозволеною
харчовою добавкою Е 296 [1]. Крохмаль, модифікований за рахунок етерифікації також
утворює плівки, проте відповідно до отриманих нами результатів паропроникність таких
плівок більша порівняно з модифікованим крохмалем з групи окисленого та гідролізованого і
набухаючого. Відомі види крохмалів модифікованих способом естерифікації – ефір
крохмалю і натрієвої або алюмінієвої солі октенілбурштинової кислоти, ацетатний,
оксипропільований. Використані модифікатори в цих крохмалях надають властивості
емульгатора, що також є необхідним в утворенні плівок, оскільки до їх складу входить
гідрофобна складова. Проте зазначені модифіковані крохмалі потребують багатостадійної
схеми виробництва з використанням токсичних речовин. Відповідно до ДСТУ 4380:2005 для
отримання Е 1450 необхідно нативний крохмаль обробити октенілсукциангідридом з
подальшим промиванням розбавленим розчином гідроксиду натрію та суспензією сульфату
або гідроксиду алюмінію для отримання добавки Е 1452, але перед цим необхідно ще
синтезувати октенілсукциангідрид з бурштинової кислоти та галогенопохідного октану.
Отримання оксипропільованого крохмалю (Е 1440) потребує використання токсичної окисі
пропілену. Пропіонова кислота порівняно з наведеними модифікаторами має перевагу,
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оскільки є дозволеною харчовою добавкою Е 280, яка успішно застосовується як консервант.
Модифікація картопляного крохмалю хлорангідридом пропіонової кислоти має ряд переваг,
оскільки відбувається у дві стадії і не потребує використання токсичних розчинників. Крім
того, запропоновані модифікації дозволять розширити асортимент модифікованих крохмалів.
Модифікація крохмалю дозволяє змінювати його фізико-хімічні властивості та
створювати нові матеріали з заданими властивостями. Зокрема, модифікований крохмаль
(харчові добавки Е 1400-1451) застосовують в різних галузях харчової промисловості:
кондитерській, хлібопекарській, пивоварній, м’ясо-молочній, харчоконцентратній, а також
для технічних цілей: в текстильній, паперовій галузях промисловості, для стабілізації та
обробки бурових розчинів у нафто- та газовидобуванні. Крохмалі, модифіковані хлоридною,
фосфатною, сульфатною кислотами, оцтовим ангідридом, оцтовою та бурштиновою
кислотами, гідроксидом калію, персульфатом амонію тощо, промислово виробляються у
багатьох країнах світу [2]. Значна кількість робіт стосується взаємодії різних видів крохмалю
з хлорангідридами жирних кислот [3]. Крім того, матеріали на основі нативного та
модифікованого крохмалю піддаються біодеструкції і тому їх використовують як екологічні
пакувальні матеріали [4]. Реакція модифікації відбувається, як правило, за рахунок взаємодії
крохмалю з ангідридами та хлорангідридами кислот в органічних розчинниках – піридині,
толуолі, диметилформаміді, N,N-диметилацетаміді. Однак, органічні розчинники є
токсичними та важко видаляються з кінцевого продукту, що перешкоджає його
використанню в харчовій та фармацевтичній промисловості. Деякі автори пропонують метод
синтезу естерів жирних кислот крохмалю без розчинників як найбільш ефективний, проте
цей метод має свої недоліки (неповнота взаємодії, побічні продукти реакції залишаються у
реакційній суміші, погана кристалізація продуктів реакції тощо). Як свідчить аналіз
літературних джерел, більшість запропонованих схем модифікації полісахаридів
багатостадійні, складні, потребують дорогих і токсичних реагентів, що неприпустимо для
харчової промисловості. Все вищезазначене ускладнює впровадження в практику нових
модифікованих похідних крохмалю. Отже, синтетичний потенціал крохмалю далеко не
вичерпаний. Метою нашої роботи було дослідження модифікації картопляного крохмалю
хлорангідридом пропіонової кислоти з метою подальшого фізико-хімічного вивчення
одержаного продукту та застосування як ефективного плівкоутворювача екологічних
(біодеградабельних) плівок/покриттів. Запропоновано зручний метод модифікації крохмалю
хлорангідридом пропіонової кислоти з використанням як розчинника диметилсульфоксиду
(ДМСО). Цей ефективний розчинник, що набув широкого застосування в органічному
синтезі, має ряд переваг, основною з яких є його повна розчинність у воді, що дозволяє
цілком видалити його залишки після реакції, до того ж, ДМСО має низьку токсичність,
застосовується як лікарський засіб у фармацевтиці, наприклад, у складі протизапального
засобу “Димексид”. Схема реакції модифікації наведено на рис. 1.

Рис. 1. Схема реакції модифікації картопляного
крохмалю хлорангідридом пропіонової кислоти
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Основним методом дослідження змін, що відбулись в результаті реакції ацилування
крохмалю обраний, метод ІЧ-спектроскопії [5]. Під час аналізу ІЧ-спектрів нативного та
модифікованого крохмалю, проаналізовано нехарактеристичну область спектру (400-1000
см-1). Зразок нативного картопляного крохмалю та модифікованого мають різний спектр у
цій області. Як відомо, в цій області проявляються чисельні валентні коливання зв’язків С-С,
С-N, N-O і деформаційні коливання, що практично не піддаються певному віднесенню. Ця
область коливань карбонового скелету молекули різко реагує на незначні зміни у структурі
молекули. Нехарактеристичні коливання складають основну частину спектру і для кожної
речовини утворюють свій неповторний набір смуг. Не існує сполук, за винятком
енантіомерів, які б мали однакові ІЧ-спектри. З літератури відомо, що саме цим фактором
користуються для встановлення тотожності речовин, так як збіг ІЧ-спектрів є переконливим
доказом ідентичності зразків, що досліджувалися.
Дані елементного аналізу свідчать, що етерифікація картопляного крохмалю
хлорангідридом пропіонової кислоти відбулася по одній гідроксильній групі в залишках
глюкопіранозних кілець, оскільки Карбону знайдено 49,33 %, а розраховано 49,54 %.
Гідрогену знайдено 6,35 %, а розраховано 6,42 %. Згідно [3] найбільш легко ацилюється
первина спиртова група і гідроксильна група при С2. У зв’язку з тим, що модифікований
хлорангідридом пропіонової кислоти, крохмаль дуже мало розчинний в ДМСО, за його
спектром можливо лише оціночно визначити ступінь заміщення гідроксильних груп, тобто
кількісне визначення пропіонільних груп на одну мономерну ланку. Встановлено, що ступінь
заміщення крохмалю, в умовах модифікації, що зазначені в експериментальній частині,
становить 1:1. Розрахунок проведено, порівнюючи інтегральну інтенсивність сигналу трьох
протонів метальної групи пропілового радикалу (1,25 м.ч.) з загальною кількістю протонів
мономерної ланки (5СН+СН2), що добре узгоджується з даними елементного аналізу.
Визначити положення замісника за спектром ЯМР виявилося практично неможливо.
З метою з’ясування ступеня впливу процесу етерифікації на кристалічність структури
етерифікованого картопляного крохмалю використано метод рентгенофазового аналізу.
Згідно дифрактограми нативного картопляного крохмалю було підраховано, що крохмаль до
етерифікації має аморфно-кристалічну структуру зі ступенем кристалічності 12 %, а
модифікований картопляний крохмаль має ступінь кристалічності 2 %. Отже, як свідчать
результати рентгенограми, хімічна модифікація крохмалю призводить до руйнування його
кристалічної будови, що також спостерігали автори [6] під час дослідження реологічних і
структурних властивостей модифікованих крохмалів з молодих пагонів Borassus aethiopium.
Рентгенофазовий аналіз свідчить, що хімічна модифікація крохмалю, змінила його будову,
що також підтверджено за допомогою оптичної мікроскопії зразків.
Отже, за рахунок хімічної модифікації складу основної сировини екологічних
пакувальних матеріалів можна отримувати сировину з заданими показниками якості, зокрема
паропроникністю.
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НОВІ ВИДИ ОБОЛОНОК ДЛЯ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ
Ковбасні оболонки відіграють велику роль при виробництві всіх видів ковбасних
виробів: вони оберігають ковбаси від механічних пошкоджень, забруднень, проникнення
вологи, мікроорганізмів та впливу інших факторів, що призводять до псування продукту.
Крім того, оболонки надають ковбасам певної форми і розмірів, зручних для технологічної
обробки та продажу в торговій мережі.
Ковбасні оболонки повинні бути міцними, щільними, еластичними, стійкими до дії
мікроорганізмів, вони повинні витримувати тиск фаршу та вплив температур при термічній
обробці ковбас. Оболонки, що використовуються при виробництві копчених ковбас, повинні
мати хорошу газо- і вологопроникність. При виробництві варених ковбасних виробів та
шинки, навпаки, вологонепроникність має бути мінімальною для зменшення втрат при
термічній обробці та зберіганні [3, с.12].
Наразі великим попитом користуються штучні проникні ковбасні оболонки. Проникні
ковбасні оболонки мають цілу низку переваг: гарну проникність для коптильного диму,
високою механічною міцністю і еластичністю, відмінними термозбіжними властивостями.
Штучні проникні оболонки – це: зручність у роботі – для роботи на автоматичному та
напівавтоматичному обладнанні, а також для ручних кліпсаторів та ручної в’язки, простота у
підготовці та при зберіганні; відносна незалежність від коливань попиту та можливість
розширення ринку збуту, смакові якості готового продукту зберігаються тривалий термін –
до 45 діб – для напівкопчених ковбас та варено-копчених ковбас; висока фаршоємність
дозволяє наповнювати оболонку з переповненням та скоротити її витрати.
Амісмок – сімейство одношарових пластикових оболонок, що проникні для
коптильного диму. Оболонка амісмок призначена для виробництва всіх видів напівкопчених,
варено-копчених ковбас, сардельок та шпикачок.
Амітан – сімейство одношарових пластикових ковбасних оболонок, що проникні для
коптильного диму. Амітан поєднує переваги бар’єрних та проникних оболонок.
Оболонка амітан призначена для виробництва всіх видів варених ковбас і шинки в
оболонці, напівкопчених ковбас, що виробляються за технологіями, що включають копчення
(смаження з димом). Це дозволяє виготовляти продукти з традиційними органолептичними
характеристиками (кірочка та аромат диму), властивими продуктам у натуральних, білкових
та віскозно-армованих оболонках [2, с.129].
Фібросмок – сімейство проникних для коптильного диму ковбасних оболонок з
унікальною матовою шорсткою поверхнею.
Фібросмок – економічна альтернатива насамперед віскозно-армованим оболонкам,
оскільки при зовнішній схожості з цими оболонками має значні функціональні переваги.
Оболонки фібросмок призначені для виробництва всіх видів напівкопчених, варенокопчених та варених ковбас, що виробляються за технологіями, що включають копчення
(обсмажування з димом), що дозволяє отримувати продукти з традиційними
органолептичними характеристиками, властивими продуктам у білкових та віскозноармованих оболонках.
Наносмок – нове покоління оболонок із підвищеною проникністю для коптильного
диму, створене з використанням останніх досягнень науки.
Сімейство оболонок наносмок – альтернатива для білкових та натуральних оболонок.
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Оболонки наносмок призначені для виробництва всіх видів напівкопчених, варенокопчених ковбас, сардельок, шпикачок, міні-ковбасок, плавлених сирів, варених ковбасних
та шинкових виробів, що виробляються за класичною технологією, що включає процес
натурального копчення (обсмажування з димом). Це дозволяє отримувати продукти, за
органолептичними показниками схожі з продуктами в білкових та натуральних оболонках.
Переваги інноваційних штучних проникних оболонок: проникність для диму, надає
виробам смаку і запаху копчення, сприяє утворенню скоринки на поверхні ковбаси;
стабільність калібру під час наповнення; висока механічна міцність та еластичність.; низька
проникність для кисню та водяної пари; висока термостійкість. Обробка за більш високих
температур скорочує час термообробки продукту і збільшує пропускну здатність
термокамер; інертність до впливу бактерій та цвілевих грибків; збільшені терміни
придатності готової продукції; оболонка чудово зчищається з готового продукту [2, с.130].
Також постійним попитом користується целюлозна ковбасна оболонка. Компанія
ViskoTeepak (Бельгія) є світовим лідером у галузі ковбасних оболонок, зокрема целюлозних.
Целюлозна оболонка – це регенерована целюлоза, що пройшла спеціальну обробку і
відноситься до проникного типу оболонок. Останнім часом целюлозні оболонки стали дуже
популярними та часто використовуються в харчовій промисловості. Смакові та ароматичні
показники ковбас та сосисок у целюлозній оболонці дуже високі. Як правило, целюлозні
оболонки виробляються невеликих діаметрів – для ковбасок чи сосисок.
Компанія ViskoTeepak виробляє оболонку Wienie-Pak, що є гофрованою целюлозною
оболонкою, яка використовується для виробництва всіх видів сосисок, хот-догів, ковбасок до
пива, міні-ковбаси салямі та аналогічних ковбас без оболонки [1, с.24].
Особливу увагу привертає текстильна оболонка для ковбас. Ключові переваги
текстильної ковбасної оболонки – її доступність, простота у користуванні та чудові
характеристики дозрівання. Крім того, текстильні оболонки можуть служити сучасним
маркетинговим інструментом, що поєднує високоякісний основний матеріал і креативний
індивідуальний дизайн.
Компанія Kalle (Німеччина) є провідним у світі постачальником ковбасних оболонок
промислового виробництва. За глобальний новаторський підхід у 2018 році з ініціативи
наукової преси та наукових кіл компанія отримала звання лідера ринку. Компанія виробляє
такі види текстильних оболонок:
Betex RS – текстильний матеріал-оболонка для сухих ковбас з покриттям, що має
хорошу паропроникність і високу усадочну здатність. Відрізняється гарною адгезивною
здатністю та легко знімається з готового виробу.
Betex RS – текстильна оболонка натуральної форми з надрукованими об’ємними
прожилками для сухих ковбас [4, с.10].
Отже, оболонка грає величезну роль виробництві всіх видів ковбасних виробів і
сосисок. Її функції не вичерпуються лише формуванням товару. Сучасні оболонки
виступають і ролі упаковки, захищаючи продукт від впливу навколишнього середовища
проживання і ушкоджень, й у ролі маркетингового інструменту, привертаючи увагу
споживачів.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ ВІТЧИЗНЯНОГО
ПРИРОДНОГО НАНОМАТЕРІАЛУ В УМОВАХ ЗУМОВЛЕНИХ ВІЙНОЮ
Одна з особливостей сьогоднішньої воєнно-стратегічної ситуації у світі полягає у
тому, що загроза застосування зброї масового ураження все більше зміщується з регіональної
площини до глобального рівня, асоціюючись при цьому з військово-політичною активністю
й нездоровими амбіціями держав-терористів, які володіють цією зброєю. 24 лютого 2022 р.
відбувся відкритий воєнний напад Росії на Україну. Це вторгнення є частиною російськоукраїнської війни, розв’язаною Росією в 2014 році. З першого дня вторгнення Росія порушує
правила ведення війни і масово чинить воєнні злочини. Військові дії на території України
призвели до серйозних екологічних наслідків. Це, зокрема, забруднення атмосферного
повітря, ґрунтів, водоймищ, нестача питної води у фронтових та прифронтових зонах.
Російська федерація не відмовилась від планів застосування ядерної та хімічної зброї проти
військових та мирного населення України.
При вибухах атомних бомб виникає декілька сотень різних радіоактивних ізотопів
серед яких є значна частина середньоживучих та довгоживучих (Sr-90, Nb-95, Ru-106, Cs137, Ce-144, Mn-54, Pb-210, Fe-55, Co-60, Zn-65 та ін.). Більшість цих радіонуклідів
потрапляють в ґрунти та водні екосистеми де надовго затримуються, мігруючи у
поверхневих та ґрунтових водах.
Результатом застосування хімічної зброї можуть бути важкі екологічні та генетичні
наслідки, ліквідація яких вимагатиме багато часу та коштів. Екологічні наслідки
застосування хімічної зброї пов’язані з такою дією бойових токсичних хімічних речовин
(БТХР) на тварин і рослинні організми, а також на ґрунт, воду, повітря, що призводять до
критичного стану довкілля і, таким чином погіршують існування людини. Генетичні
наслідки пов’язані з порушенням апарату спадковості людини, що може негативно
позначитися на наступних поколіннях [1].
Серед інших речовин, які використовують для дегазації, дезінфекції та дезактивації, є
природні алюмосилікати. Американські та корейські вчені [2] запропонували цеолітні
композиції для утилізації БТХР нервово-паралітичної дії (Ві-Ікс, зарин) та бактеріологічних
засобів. Для цього використовують адсорбційні, каталітичні та антимікробні властивості
природних та синтетичних цеолітів, зокрема композицію “клиноптилоліт – Ag+”. Цеоліти
використовують також і для очищення радіоактивних вод.
Клиноптилоліт є найпоширенішим природним цеолітом. Запаси цього природного
наноматеріалу в Україні становлять більше 900 млн. тонн (Сокирницьке родовище,
Хустівський р-н, Закарпатська обл.). Закарпатський клиноптилоліт проявляє унікальні
сорбційні та каталітичні властивості. Зразки цього цеоліту та його модифікованих форм
ефективно сорбують слідові кількості Sr, Pb, Cu, Cd, Cr, Ni, Mn, Zn, Ag, Co, In, La, Tb, Eu, Ce,
Sc, Nd, Ga, хлороформу [3]. Композиції на основі “клиноптилоліт – Ag” чинять потужний
антимікробний ефект. Зразки закарпатського клиноптилоліту, допованого Ag+ та/або іонами
інших важких металів, в перспективі можуть бути досліджені на предмет можливого
використання їх під час знешкодження токсичних хімічних речовин.
Закарпатський клиноптилоліт, як сорбент пропонується для очищення вод від
радіоактивних ізотопів Sr-90, Ce-144, Co-60, Pb-210, La-140, Mn-54 та Zn-65.
Із 40 природних цеолітів лише клиноптилоліт дозволено для застосування в харчовій і
медичній практиці. Оскільки композиції Ag-цеоліт мають сильну антибактеріальну й
антивірусну дію, то зразки закарпатського клиноптилоліту із сорбованим сріблом можна
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використати як засіб для одночасного очищення води (зокрема і в польових умовах) від
токсичних речовин (важких металів, хлорорганічних речовин) і патогенних мікроорганізмів.
Використання такого засобу унеможливлює потрапляння токсичних іонів Ag+ та інших
важких металів у воду, оскільки десорбція цих металів з композицій “клиноптилоліт –
перехідні метали” у нейтральних, слабкокислих чи слабколужних водних розчинах
практично не відбувається.
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ЗАКОНОДАВЧЕ І НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ КАВИ В ЄС ТА УКРАЇНІ
Кава в Україні стала практично національним продуктом і добре розвиненим
бізнесом. Річне споживання становить близько 3 кг меленої кави на середньостатистичного
українця. Україна не є виробником кавової сировини. Вся кава є імпортованою. Зелена кава
відповідно до Митного кодексу України прирівнюється до фруктів і має нульове мито на
ввезення в Україну. При цьому кожна нова партія зеленої кави, що ввозиться з-за кордону,
повинна проходити фітосанітарний контроль. Обсмажена кава потрапляє під контроль
харчових продуктів і обкладається митом у 5%. Для будь-якої кави обов’язковий сертифікат
походження товару, а індикативні ціни орієнтуються на кавову біржу. Український ринок
кави зростає і розвивається, цілеспрямовано долаючи всі кризи [1]. Забезпечення безпечності
та якості продуктів є ключовою складовою захисту здоров’я споживачів будь якої країни [2].
Отже, актуальним є визначення вимог до якості та безпечності кави, необхідних для
проведення її ідентифікації, товарознавчої експертизи та забезпечення високого рівня
захисту споживачів й убезпечення їх від споживання контрафактних чи фальсифікованих
продуктів.
Об’єктом дослідження обрано каву. Предметом – вимоги до якості та безпечності
кави. Під час проведення досліджень застосовано наступні методи: аналітичний,
систематизації, порівняння, узагальнення. Метою публікації є визначення, аналіз та
систематизація вимог до якості та безпечності кави на ринку ЄС та України, необхідних для
проведення їх ідентифікації, товарознавчої експертизи.
У наукових публікаціях [3–5] представлено: теоретико-методологічні основи оцінки
якості кави: натуральної обсмаженої в зернах та меленої, натуральної розчинної кави;
основні нормативні акти для оцінки якості кави; загальну характеристику показників для
оцінки кави натуральної розчинної (за типами: порошкоподібна, гранульована, сублімована);
наявні нормативні документи, що свідчать про сформовану основу технічного регулювання
управління якістю кави в Україні [3]; підходи до оцінювання кави натуральної розчинної;
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удосконалення вимог до змісту товарної інформації з метою ідентифікації кави натуральної
смаженої меленої [4]; особливості маркування, що залежать від підтипу харчових продуктів,
зокрема кави [5].
Отже, актуальним є визначення та систематизація вимог до кави, дослідження яких
необхідне для забезпечення безпечного та якісного споживання її користувачами України.
Правила ЄС стосовно гігієни харчових продуктів, зокрема кави, охоплюють усі етапи
виробництва, переробки, розповсюдження та розміщення на ринку харчових продуктів,
призначених для споживання людиною. Загальні правила гігієни, яких повинні
дотримуватися оператори ринку харчових продуктів з третіх країн, містяться в Регламенті
№852/2004 та включають: загальний обов’язок операторів перевіряти безпечність харчових
продуктів і процесів в рамках своєї відповідальності; загальні санітарно-гігієнічні положення
для первинного виробництва та детальні вимоги для всіх стадій виробництва, переробки і
розповсюдження харчових продуктів; мікробіологічні критерії для деяких продуктів
зазначені в Регламенті ЄС 2073/2005; процедури, засновані на принципах Системи
управління безпечністю харчових продуктів (НАССР); спеціальні положення, що стосуються
генетично модифікованих харчових продуктів відповідно до Регламенту № 1829/2003;
загальні умови щодо матеріалів і виробів, що контактують із харчовими продуктами
відповідно до Регламенту № 1935/2004 [6].
Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів до
ЄС повинен відповідати вимогам законодавства ЄС, яке гарантує, що харчові продукти на
ринку безпечні для споживання та не містять забруднювачів у кількостях, які могли б
загрожувати здоров’ю людини. Регламент №315/93 регулює в ЄС вміст забруднювачів у
харчових продуктах. Максимально допустимий вміст деяких забруднюючих речовин
(мікотоксинів, важких металів) у харчових продуктах на ринках країн ЄС визначений у
Регламенті №1881/2006. Харчові продукти, зазначені в різних розділах додатку Регламенту
№1881/2006, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не більше забруднювачів,
ніж визначено в таких розділах. Зокрема для кави це розділ 2, який визначає максимальний
вміст різних мікотоксинів [6; 7].
Для захисту споживачів від неприйнятних рівнів залишкового вмісту пестицидів
Європейська комісія встановила для імпорту продуктів рослинного походження
максимально допустимі рівні залишків пестицидів (Maximum Residue Levels (MRLs).
Експортери повинні довести за допомогою результатів тестування, що кожна партія
відповідає вимогам щодо максимально дозволених рівнів залишку пестицидів у певних
продуктах, зокрема кави, встановленим Регламентом (ЄС) №396/2005 з переліком MRLs у
відповідних додатках.
Загальним зобов’язанням для всіх підприємств є контроль за безпечністю харчових
продуктів та процесів, за які підприємство відповідає. Загальні санітарно-гігієнічні норми ЄС
вимагають, щоб виробники на всіх етапах розробляли відповідні процедури на основі
принципів аналізу ризиків та контролю у критичних точках (HACCP). Необхідність
застосування принципів HACCP визначає Регламент № 852/2004. Сертифікація виробництва
за принципами є добровільною, однак запровадження самих принципів НАССР є
обов’язковим. Система дозволяє виділити всі потенційно небезпечні чинники у харчовому
продукті та запобігти їх виникненню.
Матеріали й вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами, повинні бути
виготовлені таким чином, щоб не відбувалась міграція їх складу до харчових продуктів в
кількостях, які можуть становити загрозу для здоров’я людини, змінити склад харчового
продукту неприпустимим чином або погіршити його смак і запах. Регламент (ЄС)
№1935/2004 встановлює перелік груп матеріалів і виробів (пластична маса, кераміка, папір,
скло тощо), які можуть бути охоплені певними заходами, що включають список дозволених
речовин, особливі умови використання, стандарти чистоти тощо. Етикетка на таких товарах
повинна містити текст “для харчових продуктів” або символічне зображення склянки та
виделки. Існують спеціальні вимоги відновлюваної целюлози Особливі передумови
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застосовуються до реалізації на ринку ЄС матеріалів та виробів із пластичної маси,
призначених для контакту з харчовими продуктами (згідно вимог Регламентів № 10/ 2011,
№282/2008, №2023/2006).
Щоб забезпечити високий рівень захисту здоров’я людей, законодавство ЄС
передбачає єдину процедуру авторизації для розміщення на ринку харчових продуктів, що
містять генетично модифіковані організми, складаються або отримані з них. Спеціальні
положення, що стосуються генетично модифікованих харчових продуктів, кави у тому числі,
зазначені у Регламентах (ЄС) № 1829/2003 та № 2015/2283 відповідно [6].
Харчові продукти не можуть постачатися на ринок ЄС, якщо вони не є безпечними.
Законодавство ЄС щодо харчових продуктів має на меті забезпечення не лише високого
рівня захисту людського життя та здоров’я, але й захисту навколишнього середовища,
здоров’я тварин і рослин. Згідно законодавства ЄС простежуваність визначається як
здатність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною,
призначеною для виробництва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для
споживання, на всіх етапах виробництва, переробки та розповсюдження. Харчові продукти,
що розміщуватимуться або можуть розміщуватись на ринку ЄС, мають бути відповідним
чином марковані та ідентифіковані для полегшення їх відстеження через відповідну
документацію та інформацію щодо характерних особливостей продуктів. Оператори ринку
харчових продуктів мають відповідати специфічним вимогам, що містяться в Регламенті
№ 178/2002 та охоплюють всі етапи їх виробництва та збуту [6; 8] .
Усі харчові продукти, що реалізуються в ЄС, повинні відповідати правилам
маркування ЄС, які спрямовані на забезпечення наявності у споживача всієї необхідної
інформації для усвідомленого вибору при покупці. Маркування не повинно ані вводити
покупця в оману щодо характеристик або впливу харчових продуктів, ані приписувати
продуктам особливі властивості з профілактики, лікування людських хвороб. Інформація на
етикетках повинна бути зрозумілою, легко видимою, розбірливою і незмивною. Маркування
має бути офіційною мовою (мовами) держави-члена, де продукт продається. Втім,
використання іноземних термінів або виразів, добре зрозумілих покупцям, може бути
дозволено. До харчових продуктів застосовують визначені Регламентом (ЄС) №1169/2011
два типи вимог щодо маркування: загальні правила маркування харчових продуктів;
специфічні положення для окремих груп продуктів. Кофеїн та кава належать до харчових
продуктів для яких встановлюються специфічні вимоги щодо маркування [6; 9].
В Україні порядок забезпечення безпечності та окремих показників якості харчових
продуктів, що виробляються, перебувають в обігу, ввозяться (пересилаються) на митну
територію України та/або вивозяться (пересилаються) з неї регулюється Законом України
№ 771/97-ВР “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів”. Вимоги до деяких товарів, які фасуються за масою та об’ємом у готову упаковку
встановлені у Постанові Кабінету Міністрів України № 1193 “Про затвердження Технічного
регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку”.
Означений технічний регламент розроблено на основі Директиви Ради 76/211/ЄЕС про
наближення законодавства держав-членів про компонування за масою чи за об’ємом
окремих розфасованих товарів. Правові та організаційні засади надання споживачам
інформації про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я
громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів встановлюються у Законі
України № 2639-VIII “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів”. Зокрема
кава відноситься до переліку харчових продуктів, інформація про які повинна містити
додаткові дані, згідно додатка 2 до Закону України № 2639-VIII. Оператори ринку повинні
розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати усі
небезпечні фактори, які можуть бути у харчовому продукті, згідно Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України № 590 “Про затвердження Вимог щодо
розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на
принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)”. Взяття проб та
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зразків кави та прянощів, що переміщуються через митний кордон України, визначення
процедур і методів відбору їх проб та зразків для проведення досліджень (аналізу,
експертизи) з метою їх подальшої класифікації за УКТЗЕД проводяться згідно Наказу
Державної митної служби України № 161 “Методичні рекомендації щодо відбору проб та
зразків кави та прянощів”. Правові та організаційні засади державного контролю, що
здійснюється з метою перевірки дотримання операторами ринку законодавства про харчові
продукти визначає Закон України № 2042-VIII “Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження,
здоров’я та благополуччя тварин”. Разом із тим, для удосконалення нормативно-правового
регулювання питань, пов’язаних із виробництвом та розміщенням на ринку екстрактів кави
та екстрактів цикорію шляхом гармонізації національного законодавства з європейським,
стимулювання виробництва безпечної та якісної продукції з належним маркуванням,
розроблено проект Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про
затвердження Вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію”. Цей проект Наказу містить
вимоги щодо термінології, маркування, етикетування екстрактів кави та екстрактів цикорію,
що мають забезпечувати безперешкодне функціонування ринку та запобігати
підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману.
Загальні технічні умови, настанови щодо методів описування характеристик, критерії
достовірності, опис карти п’яти головних категорій дефектів, різновидів кави встановлені у
наступних національних стандартах України: ДСТУ 4394:2020 “Кава розчинна. Загальні
технічні умови”; ДСТУ ISO 24114:2018 (ISO 24114:2011, IDT) “Кава розчинна. Критерії
достовірності”; ДСТУ ISO 10470:2007 “Кава зелена. Контрольна карта дефектів (ІSO
10470:2004, ІDT)”; ДСТУ ISO 9116:2018 (ISO 9116:2004, IDT) “Кава зелена. Настанови щодо
методів описування характеристик”.
Таким чином, представлений аналіз систематизованих вимог до безпечності та якості
кави може застосовуватися експертами та оцінювачами під час проведення ідентифікації,
досліджень, при проведенні товарознавчої експертиз кави, а також суб’єктами
підприємницької діяльності під час укладання зовнішньоекономічних контрактів (договорів).
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ КАКАО-ПОРОШКУ
Какао-порошок – це тонкоподрібнений сухий продукт, який отримують завдяки
переробці какао-макухи. Під час його виготовлення додають лецитин, прянощі, ванілін або
ароматичні есенції. Історія походження какао налічує більше трьох тисячоліть. Першими,
хто став використовувати какао-боби для приготування напою, були індіанські народи
Південної Америки і Мексики – майя і ацтеки. Перемелені какао-боби використовувалися
для приготування терпкого пряного напою. Він був доступний лише обраним і
використовувався для проведення релігійних обрядів і ритуалів.
Какао-порошок вирізняється високою смаковою та харчовою цінністю. Він містить
11-17 % жирів, до 24 % білка, до 45 % вуглеводів, у тому числі клітковини – 17 %,
мінеральних речовин – 5 % і органічних кислот – 1-4 %. У какао-порошку високий вміст
теоброміну (до 1,6 %). Масова частка вологи не повинна перевищувати 4 %. Енергетична
цінність 100 г какао-порошку становить 373 ккал [1]. Какао-порошок використовують для
приготування напоїв і як напівфабрикат для приготування різних харчових продуктів.
На першому етапі дослідження важливо ретельно перевірити стан паковання, повноту
і доступність марковання. Під час дослідженні органолептичних показників какао-порошку
дуже важливим є відповідність смаку, аромату та кольору дослідних зразків показникам, що
нормуються стандартами, адже саме ці характеристики безпосередньо впливають на
споживні властивості.
Об’єкти дослідження ‒ 5 зразків какао-порошку різних виробників: “Срібний ярлик”
(ВАТ “Харчопродпакування”); “Золотий ярлик” (ВАТ “Харчопродпакування”); “Срібний
ярлик” (ЗАТ “Крафт Фудз Україна”); “Аромікс” (ТОВ “Бакалія”); “Еко” (ЗАТ “Екотехніка”).
Аналіз маркування какао-порошку проводились на відповідність чинній нормативній
документації, а саме ДСТУ 4391:2017 Какао-порошок. Загальні технічні умови (табл. 1) [2]
показав, що дані зразки какао-порошку відповідають вимогам стандарту.
Згідно з стандартом на спожитковій тарі усіх видів і пакетах масою нетто не більше
ніж 5 кг має бути марковання українською мовою, що містить: товарний знак; назву та
адресу виробника і місце виготовлення; загальну та власну назву продукції; масу нетто, г чи
кг; дату виготовлення (число, місяць, рік); строк придатності до споживання чи дату
закінчення строку придатності до споживання; рекомендований спосіб приготування напою
(для маси нетто не більше ніж 250 г); інформаційні дані про харчову (білки, жири і
вуглеводи) і енергетичну цінність у 100 г какао-порошку, кілокалорій (крім пакетів масою
нетто не більше ніж 5 кг); склад продукту; позначення цього стандарту; умови зберігання;
штрих-код.
Проаналізувавши дані, отримані у тезультаті дослідження марковання (табл. 1),
можна зробити висновок про те, що воно повністю відповідає вимогам ДСТУ 4391: 2017.
Органолептичні показники какао-порошку включають в себе зовнішній вигляд, смак
та запах. Властивим для какао-порошку є приємний гіркуватий смак, без сторонніх. Колір
має бути від світло- до темно-коричневого. Тьмяний сірий відтінок є недопустимим
дефектом. За ступенем подрібнення какао-порошок повинен бути однорідним.
За результатами досліджень якості за органолептичними показниками виявлено, що
всі досліджені зразки какао-порошку відповідають вимогам стандарту. Єдине, що у зразка 3
відчувається присмак і запах ванілі, що є наслідком додавання до какао-порошку ваніліну
(табл. 2).

324

Таблиця 1
Аналіз маркування дослідних зразків какао-порошку
Назва показника

1
“Харчопрод
пакування”
ВАТ
“Харчопрод
пакування”,
м. Київ
+*

2
“Харчопрод
пакування”
ВАТ
“Харчопрод
пакування”,
м. Київ
+

Масса нетто, г

85

Дата
виготовлення

Зразки
3
“Смачненька
Україна”

4
“Аромікс”

5
“Еко”

ТОВ “Бакалія”,
м. Черкаси

ЗАТ
“Екотехніка”,
м. Київ

+

+

+

85

100

100

80

+

+

+

+

Строк
придатності

+

+

+

+

+

Рекомендований
спосіб
приготування
напою

+

+

+

+

+

Товарний знак
Назва виробника
Загальна назва
продукції

Склад: у 100 г
продукту, г
Енергетична
цінність 100 г
продукту, ккал

жирів ‒ 16,0
білків ‒ 24,2
вуглеводів ‒
27,9
352,4

Склад

жирів ‒ 12,0
білків ‒ 25,4
вуглеводів
29,5
338,2

Какао- порошок

Позначен
ня стандарту
ДСТУ 4391:
2017
Умови
зберігання
Штрих-код

“Крафт Фудз
Україна”,
м. Київ

‒

жирів ‒ 14,0
білків ‒ 25,6
вуглеводів
29,6
364

‒

жирів ‒ 14,0
білків ‒ 25,4
вуглеводів
29,5
338,2

Какао-порошок,
ванілін

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

‒

жирів ‒ 10,0
білків ‒ 25,9
вуглеводів
31,1
318

–

Какао-порошок
+

+

+

+

+

+

Примітка* + наявність інформації.

Таблиця 2
Органолептичні показники какао-порошку
Назва
показника
Зовнішній
вигляд

1

2

Порошок темно-коричневого
кольору

Смак та запах
Властиві какао-порошку без
сторонніх присмаків і запахів

Зразки
3
Порошок світлокоричневого кольору
Властиві какао-порошку
без сторонніх присмаків і
запахів, з ароматом
ванілі
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4

5

Порошок темно-коричневого
кольору
Властиві какао-порошку без
сторонніх присмаків і запахів

Фізико-хімічні показники (масова частка вологи [3], масова частка золи, нерозчинної
в розчині з масовою часткою соляної кислоти 10 % [4]. та показник рН [5].) досліджуваних
зразків відповідають вимогам ДСТУ 4391: 2017 [2] та зазначені в табл. 3.
Таблиця 3
Фізико-хімічні показники досліджуваних зразків какао-порошку
Назва показника

Норма за ДСТУ 4391: 2017

Масова частка вологи, %, не більше
Масова частка золи, нерозчинної в розчині
з масовою часткою соляної кислоти 10 %,
не більше
Показник рН, не більше

7,5
6,0

1
6,8
5,6

2
6
5,1

7,1

5,42

5,56

Зразки
3
7,2
5,9

5,9

4
6,5
5,0

5
7
5,7

5,7

6,3

Отже, какао-порошок ‒ продукт, що отримується при тонкому подрібненні какаомакухи, що залишилося після пресування олії з какао тертого. Нормативним документом, що
регламентує органолептичні, фізико-хімічні показники та показники безпечності какаопорошку є ДСТУ 4391:2017 Какао-порошок. Загальні технічні умови [2].
За результатами проведених досліджень зроблено висновок про те, що всі дослідні
зразки какао-порошку відповідають вимогам ДСТУ 4391:2005 за маркуванням і
дослідженими органолептичними та фізико-хімічними показниками.
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АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИРОВИННИХ ІНГРЕДІЄНТІВ
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОКТЕЙЛІВ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Загальновизнаним у сучасній практиці вважається науково доведений факт, що
харчування є одним із основних чинників, які визначають умови функціонування організму
людини. Для забезпечення належного рівня задоволення потреб у необхідних поживних
речовинах широкого застосування набула практика розробки та практичного впровадження у
виробничу практику спеціальних харчових продуктів. Споживання таких виробів, що
характеризуються спеціально підібраним, науково обґрунтованим відповідно до специфіки
потреб окремих цільових груп населення, є широко поширеним у сучасних умовах і більш
повною мірою створюють належні умови для функціонування метаболічних процесів
людини у спеціальних і надзвичайних станах.
Варто відзначити, що зважаючи на воєнні дії, спричинені нападом російської
федерації, та глобальну пандемію через поширення коронавірусу COVID-19, питання
необхідності забезпечення повноцінного харчування, а особливо для представників
Збройних сил України, сфери медицини, людей із особливими потребами та інших уразливих
груп суспільства, набуває дуже важливого значення. Найбільш актуальним дане питання є
щодо забезпечення відповідної білкової, вітамінної та мінеральної цінності раціонів згаданих
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осіб, насичення їх іншими необхідними біологічно активними сполуками.
Досліджено, що однією з категорій продуктів, споживання яких в якості додаткового
збагачення цінності основних раціонів дозволить забезпечити оптимізацію процесів
метаболізму з підвищеними навантаженнями, функціонування імунної системи, реабілітацію
та відновленню після перенесених захворювань і травм, сприятиме запобіганню виникнення
ряду захворювань, зокрема інфекційних і системи травлення, є молочні коктейлі спеціального
оздоровчого призначення. При розробці виробів згаданої товарної групи, що будуть
максимально ефективно відповідати потребам визначених цільових груп споживачів,
необхідним і системно важливим є науково обґрунтований підбір сировинних інгредієнтів і
аналіз їх фізіологічних властивостей. У результаті проведеного опитування очікувань і
побажань цільових категорій споживачів, представників системи закладів організації їх
харчування встановлено, що найбільш затребуваною та очікуваною на ринку при реалізації
формою є відповідна суха розчинна суміш, передбачена для приготування коктейлю шляхом
розчинення у передбаченій кількості підготовленої води з наступним блендеруванням і
можливістю насичення киснем.
Загальновизнано, що одними із основних сировинних інгредієнтів, які дають змогу
забезпечити підвищену білкову цінність, є сухі розчинні молоко, молочна сироватка та
концентрати білкові молочної сироватки. Зважаючи на вищий вміст білкової складової,
високу представленість компонентів, що належать до глобулінової фракції молока, більш
оптимальним компонентом, що забезпечить основу для створення продукту, було обрано
концентрат білковий молочної сироватки WPC-80. Даний інгредієнт характеризується
масовою часткою білка 80 %, ліпідів, зокрема молочного жиру – близько 8 %, вуглеводів –
6,5 %, високим вмістом вітамінів А, С, В1, В2, В3, В5, В6, В12 і мінеральних елементів,
зокрема Калію, Натрію, Кальцію, Магнію та Феруму. Необхідно також зауважити, що
співвідношення елементів Кальцій/Фосфор і Кальцій/Магній у даному сировинному
компоненті є наближеним до оптимального для засвоєння (1:1 та 2:1 відповідно) і свідчить
про високий рівень використання організмом людини. Даний інгредієнт також містить
фосфоліпіди, що характеризуються здатністю знижувати поверхневий натяг на межі “рідинаповітря”, і входять до складу білково-лецитинового комплексу в оболонках жирових глобул.
Важливо також, що представлений у концентраті білковому лецитин виконує функції
природнього піноутворювача, сприяє формуванню стійкої дрібнозернистої піни [1, 2, с. 53].
Для підвищення вмісту білкової складової та забезпечення передбаченого заспокійливого
ефекту від споживання виробів у готовому рідкому піноподібному стані у їх складі було
використано амінокислоти l-гліцин і d-триптофан. Досліджено, що l-гліцин має
солодкуватий смак, властивості регулятора обміну речовин і є нейромедіатором гальмівного
типу, що регулює метаболічні процеси в центральній нервовій системі, завдяки чому сприяє
підвищенню настрою, соціальної адаптації й антиоксидантного захисту, зниженню
психоемоційного напруження, запобігає виникненню вегето-судинних розладів. Dтриптофан є незамінною амінокислотою, що має нейтральний смак, регулює кров’яний тиск,
функцію ендокринного апарату, запобігаючи появі анемії, бере участь у синтезі білків,
синтезі ряду біологічних активних речовин, зокрема нікотинової кислоти, серотоніну,
мелатоніну, підтриманні азотистої рівноваги в процесах обміну, актах збудження і
гальмування, трансформації одного виду енергії в іншу.
При аналізі компонентів, що зможуть представити у продукті вуглеводну складову та
забезпечити належний рівень солодкості, було обрано використання глюкози та фруктози,
при чому у співвідношення 2:1 [3, с. 253, 4]. Досліджено, що глюкоза забезпечує солодкий
смак, є універсальним джерелом енергії для організму. Вона підсилює окисно-відновні
процеси, поліпшує антитоксичну функцію печінки, стимулює скорочувальну здатність
міокарду, запобігає надлишковим втратам води. У свою чергу, фруктоза, що
характеризується високим рівнем солодкості (у 6 разів вище за глюкозу), засвоюється
організмом після перетворення в глюкозу та є відтермінованим джерелом енергії, не
поглинається інсулін-залежними тканинами, забезпечує стабілізацію рівня цукру в крові,
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зміцнення імунітету [4, 5, с. 94].
З метою підвищення вітамінної цінності коктейлів у складі запропонованих молочних
коктейлів було застосовано виноградні родзинки. Досліджено, що у сучасній дієтологічній
практиці даний компонент рослинного походження дає змогу забезпечити наявність
аскорбінової та фолієвої кислот, вітамінів групи В й, окрім того, мінеральних елементів
Натрій, Купрум, Калій, Фосфор, Магній, Йод, Ферум, Кальцій, Цинк, Маган, Селен, інших
фізіологічно активних речовин.
Для підвищення фізіологічної цінності запропонованих виробів було застосовано
інгредієнт какао-порошок, що містить близько 58 % вуглеводів, 20% білків, 14% ліпідів,
значну кількість вітамінів, зокрема токоферол, вітаміни групи В, мінеральних елементів у
тому числі Магній, Фосфор, Калій, Кальцій, Купрум, Цинк, Ферум, Манган, теобромін і
характеризується підвищеною фізіологічною активністю на організм людини, та екстракт
глоду, що підвищує вміст у продукті аскорбінової кислоти, рутину, вітамінів групи В,
Феруму, Магнію, Кальцію, Фосфору, а також забезпечує наявність β-каротину, флавоноїдів,
органічних кислот, пектинових речовин, сапонінів, фенолів.
Для забезпечення високої кількості піни в коктейлі у готовому розчиненому стані до
складу сухої суміші передбачено введення пектину, що має взаємодіяти з наявним
лецитином. З метою досягнення передбаченої при розробці вітамінної та мінеральної
цінності у складі виробів було також передбачено застосування деяких вітамінних і
мінеральних комплексів.
Цілеспрямовано сформований рецептурний склад сухих розчинних сумішей для
приготування молочних коктейлів оздоровчого призначення розраховано для оптимізації
забезпечення потреб у енергетичних і біологічно активних речовинах, у тому числі
антиоксидантах, активізації функціонування імунної системи, профілактики й усунення
метаболічних порушень, реабілітації та відновленню організму після перенесених ними
захворювань і травм.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ РИБНИХ ПРЕСЕРВІВ
Консервна промисловість – одна з основних галузей харчової промисловості, яка дає
змогу скоротити витрати часу на приготування їжі в домашніх умовах, урізноманітнити
раціон громадського харчування, забезпечити протягом року населення продуктами з
сировини, якої немає у визначений період року. При правильній обробці та переробці вона
тривалий час не лише зберігає, але й поліпшує свої поживні якості. Одним з основних
завдань консервування є зведення рівня активності зовнішнього середовища, води, знищення
або пригнічення дії та розвитку мікроорганізмів та їх спор.
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Рибні пресерви багаті білком і багатьма іншими необхідними поживними речовинами,
в тому числі багатьма з них, які є хорошим джерелом жирних кислот омега-3.
Консервуються багато риб, включаючи молюсків і ракоподібних. У кожного продукту є свої
особливості, і досвідчені консерватори отримують найкращі врожаї і якість з риби або
морепродуктів за рахунок оптимізації якості, часу обробки, температури і рецептів.
Сучасний розвиток світового рибальства свідчить про зростаючу роль аквакультури,
як слідства зниження обсягів океанічного лову. Розвитку аквакультури також сприяє
наближеність районів промислу до ринків збуту, що дає можливість переробки гідробіонтів у
високоякісні готові продукти зі свіжого сирцю на берегових підприємствах. Такими
об’єктами промислу зараз для України можуть стати прісноводні риби, вилов яких у 2019
році склав 38617 т, з них на частку товстолобиків припадає близько 44 %.
Риба – це цінна сировина, з якої при правильній обробці отримують високоякісні
делікатесні пресерви. Тому для отримання доброякісної сировини, яку можна використати
для переробки на пресерви, необхідно дотримуватися правильного режиму зберігання та
попередньої обробки сировини перед консервуванням
З метою розширення асортименту рибних консервів розробленню технологію
пресервів з прісноводних риб підвищеної біологічної цінності з використанням пряноароматичних коренеплодів (петрушки, імбиру та хрону), що вирішує проблему виробництва
оптимізованих за показниками харчової та біологічної цінності продуктів харчування.
Обґрунтовано доцільність використання прісноводних риб і пряно-ароматичних
коренеплодів у технології пресервів. Теоретично обґрунтовано та експериментально
визначено умови попередньої обробки соленого напівфабрикату з метою забезпечення його
дозрівання у складі пресервів. Розроблено проект нормативної документації на нові вироби,
підтверджено економічну ефективність виробництва і реалізації розроблених пресервів із
прісноводної риби із пряно-ароматичними коренеплодами [1].
Відомі рибні пресерви у фруктово-ягідних соусах на основі свіжої, охолодженої чи
мороженої риби з додаванням бензойнокислого натрію та фруктово-ягідних соусів. Розглянуто
можливість отримання нових рибних пресервів у вишневому соусі “Нептун Cherry”, які мають
підвищену біологічну цінність та оригінальні споживні властивості. Поставлена задача
вирішується тим, що рибні пресерви у вишневому соусі "Нептун Cherry", які містять оселедець
(шматочки філе), фруктову заливку, цукор, бензойнокислий натрій, як фруктову заливку
використовують вишневий сік. При виробництві нового виду рибних пресервів у вишневому
соусі використовується нова сировина - свіжий вишневий сік. Він містить амінокислоти: серин
(415 мг/100 г), пролін (67,5 мг/100 г), аспарагінова кислота (27,5 мг/100 г), глутамінова кислота
(33 мг/100 г); органічні кислоти(1,7 г/100 г) такі як: винна, лимонна, яблучна і хінна; вітаміни
РР (0,2 мг/100 г), бета-каротин (0,05 мг/100 г), вітамін А (8 мкг/100 г), С (7,4 мг/100 г), Е (0,2
мг/100 г) В1 (0,01 мг/100 г), В2 (0,02 мг/100 г), В9 (0,23 мг/100 г). Вітамін В9 (фолієва кислота)
разом з вітамінами групи В попереджає розвиток атеросклерозу і гіпертонії. З макроелементів
вишневий сік містить кальцій (17 мг/100 г), магній (6 мг/100 г), натрій (10 мг/100 г), калій (250
мг/100 г), фосфор (18 мг/100 г). З мікроелементів вишневий сік у значних кількостях містить
залізо (0,3 мг/100 г) та мідь (1,2 мг/100 г). Високий вміст фолієвої кислоти і заліза сприяє
поліпшенню складу крові, підвищуючи кількість еритроцитів і рівень гемоглобіну, а також
зміцнює стінки кровоносних судин.
Оптимальний вміст сухих речовин вишневого соку був визначений в кількості 11 %
від загальної кількості вишневого соку. Якщо вміст сухих речовин підвищити до 15 %, то
отримаємо надмірно кислий смак вишневого соусу та неприємний смак оселедця, не
гармонійний, а якщо вміст сухих речовин буде складати 7 %, то отриманий продукт матиме
недостатньо виражений смак готового продукту. Співвідношення сухих речовин 11 % від
загальної кількості вишневого соку має органолептичну перевагу та надає повної
гармонічності смаку рибним пресервам [2].
Як варіант пропонують використовувати апельсиновий соус. При виробництві нового
виду рибних пресервів у апельсиновому соусі використовуються нова сировина – свіжий
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апельсиновий сік. Він містить незамінні амінокислоти, вітамін С, вітаміни групи В, які
беруть участь у роботі центральної нервової системи, у передачі нервових імпульсів в мозок
і в роботі самого мозку. Також апельсиновий сік містить бета-каротин (50 мкг), вітамін А (8
мкг ретинолового еквіваленту), РР (0,2 мг/100 г). Але основна перевага апельсинового соку –
це вітамін С (60 мг/100 г), який необхідний для підтримки імунної системи людини. З
макроелементів апельсиновий сік містить магній (10 мг/100 г), фосфор (14 мг/100 г), калій
(197 мг/100 г), натрій (13 мг/100 г), кальцій (34 мг/100 г). Так як калію міститься багато (197
мг/100 г), він перешкоджає підвищенню тиску, підтримуючи його в нормі, а натрію мало (13
мг/100 г), і тому апельсиновий сік не сприяє розвитку гіпертонії. З мікроелементів
апельсиновий сік містить залізо (0,3 мг/100 г), марганець (0,02 мг/100 г), цинк (0,04 мг/100 г),
фтор (31,3 мкг/100 г), селен (0,1 мкг/100 г). Апельсиновий сік корисний для травної,
ендокринної, серцево-судинної і нервової системи людини. Він активізує діяльність всіх
функцій організму, покращує обмін речовин, потрібен при авітамінозі, синдромі хронічної
втоми. Апельсиновий сік містить фітонциди, а це свідчить про його протизапальну та
протимікробну дію.
Вміст сухих речовин в апельсиновому соці вибирали, орієнтуючись на органолептичні
властивості рибних пресервів з оселедця (філе, шматочки філе). Оптимальний вміст сухих
речовин апельсинового соку був визначений в кількості 18,5 % від загальної кількості
апельсинового соку. Якщо вміст сухих речовин підвищити до 24,6 %, то отримаємо занадто
солодкий смак апельсинового соусу та оселедцю, негармонійний, а якщо вміст сухих речовин
буде складати 12,3 %, то отримаємо продукт з негармонійним та невираженим смаком.
Отже, використанням пряно-ароматичних коренеплодів (петрушки, імбиру та хрону)
та фруктово-ягідних соусів з соку вишень та апельсинів дозволяють розширити асортимент
рибних пресервів, поліпшити їхні споживні властивості, харчову та біологічну цінність.
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ГІДРОКОЛОЇДИ – ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРЧОВІ
ДОБАВКИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Розуміння взаємозв’язку між раціоном харчування і здоров’ям, а також нові
технології обробки сировини і технології приготування страв − покрашення якісного складу
(зниження вмісту жирів і збільшення частки волокон) стимулюють дослідників сфери
харчових технологій працювати над дослідженням та впровадженням нових речовин в склад
харчових продуктів. Природньо, що це призвело до підвищення попиту на гідроколоїди,
оскільки відомо, що вони покращують споживчі властивості продукту − в’язкість, пружність,
вологоутримуючу здатність [1].
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Таблиця 1
Значення в’язкісних характеристик та
молекулярних мас харчових гідроколоїдів при t = 20 °С
Назва гідроколоїда

Динамічна*
в’язкість,  , Пас
66,35 ×10-4

Характеристична
в’язкість, []
0,482

Молекулярна маса

Крохмаль картопляний
173 352
ТМ “Сто пудів”, Е1400
Крохмаль кукурудзяний
22,25 ×10-4
0,137
27259
ТМ “Август”, Е1400
Крохмаль
12,13 ×10-4
0,015
1055
модифікований
кукурудзяний Gelix C15,
Е1404
Пектин NH, Е440
37,15 ×10-4
0,157
249543
Пектин LM яблучний
26,54 ×10-4
0,134
214643
очищений, Е440
Агар-агар, Е406
22,18 ×10-4
0,128
31 324
*Джерело: Складено автором. Визначення середньочисельної молекулярної маси проведено віскозиметричним
методом. Динамічну в’язкість розчинів гідроколоїдів визначали для розчинів з концентрацією 1 %.

Гідроколоїди це біополімери, які характеризуються властивістю формувати в’язкі
дисперсії чи гелі при розчиненні у воді. Присутність великої кількості гідроксильних груп (ОН) помітно сприяє здатності, за рахунок водневих зв’язків, зв’язувати молекули води і
робить їх гідрофільними сполуками. На відміну від більшості харчових добавок,
гідроколоїди є фізіологічно функціональними інгредієнтами, які забезпечують нормальну
роботу кишечника, знижують рівень холестерину, контролюють рівень цукру в крові,
проявляють пребіотичні властивості, адсорбують значну кількість жовчних кислот, а також
інші метаболіти, токсини та електроліти, що сприяє детоксикації організму.
Гідроколоїди широко використовують загущувачами харчових продуктів, адже вони
збільшують в’язкість виробів та формують гелеподібну структуру різної міцності,
дозволяють отримувати продукти бажаної консистенції [2]. Саме тому, важливими є
дослідження в’язкості водних розчинів гідроколоїдів, що дозволить забезпечити необхідні
технологічні характеристики при створенні нових продуктів. В’язкість розчинів
гідроколоїдів залежить від розміру і форми їх молекул та конформацій, прийнятих ними в
розчиннику. Ознакою клейстеризації є значне підвищення в’язкості крохмальної суспензії.
В’язкість клейстеру зумовлена властивістю розчинених у воді полісахаридів утворювати
тривимірну гратку, яка утримує більшу кількість вологи, аніж крохмальні зерна.
Значення в’язкості для досліджуваних систем, які отримані нами (табл.1), корелюють із
літературними даними і дозволяють використовувати їх стравах як загушувачі. Встановлено,
що найменшу початкову динамічну в’язкість при 20 °С має крохмаль модифікований
кукурудзяний Gelix, Таке значення пов’язуємо із його структурою. Результатом окислення є
утворення крохмалю з короткими молекулярними ланцюгами. Чітко прослідковується
закономірність: в’язкість розчинів біополімерів із більшою молекулярною масою вища ніж
в’язкість розчинів, який складається з компактних молекул.
Експериментальні дані показують, що використання гідроколоїдів покращує
технологічні властивості продуктів, спрощує умови протікання технологічного процесу та
передбачає економічну привабливість їхнього застосування.
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ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПРОДУКТАХ
ХАРЧУВАНННЯ
Потреба − це нужда в чому-небудь, об’єктивно необхідному для підтримки
життєдіяльності і розвитку людини, колективу, нації та суспільства в цілому.
В сучасному суспільстві держава повинна не тільки активно впливати на потреби
особистості, тобто сприяти задоволенню потреб населення, а й цілеспрямовано їх формувати.
На формування попиту суттєво впливають суб’єктивні фактори, саме тому
ефективність задоволення потреб споживачів у продуктах харчування залежить від їх
обізнаності - пізнання та усвідомлення правдивих потреб [1].
В сфері товарного виробництва прагнення задовольнити зростаючі потреби є
спонукальним мотивом удосконалення та нарощування виробництва харчових продуктів і
підвищення їх якості.
Споживання − це використання матеріальних благ для задоволення потреб з метою
підтримання, відновлення, відтворення, продукування, розвитку і вдосконалення життєвих
сил людини.
Фізіологічні потреби в їжі через споживання харчових продуктів забезпечують
існування та розвиток людини. З продуктами в організм людини надходить більше ніж 600
речовин органічної та неорганічної природи, які сприяють виконанню різноманітних
функцій у процесі її життєдіяльності [1].
Відповідно до сучасних концепцій харчування суть потреб людини в харчових
продуктах полягає у виконанні ними енергетичної, пластичної, біорегуляторної,
пристосувально-регуляторної, імунорегуляторної та реабілітаційної функцій.
Нестача одних і надлишок інших поживних речовин, внаслідок неналежного
харчування, може спричинити розвиток різноманітних захворювань, тому для усунення
цього недоліку в розвинутих країнах світу і в Україні, зокрема розробляються рекомендації
щодо харчування - норми фізіологічних потреб населення в поживних речовинах [1].
Добові потреби в харчових продуктах та енергії розробляються для окремих груп
населення з врахуванням віку та статі людей, характеру праці, функціонального стану
організму. Ці норми є головним критерієм для оцінки фактичного харчування населення і є
основою для розробки натуральних норм продуктових наборів різних груп населення.
Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03 вересня 2017 року № 1073
затверджено норми мінімального продуктового набору харчових продуктів, згідно з якими
споживання однією особою м’яса і м’ясопродуктів повинно становити 53 кг, молока та
молочних продуктів − 143,5, олії та маргарину − 9,1, риби і рибопродуктів − 13, цукру і
кондитерських виробів − 37, картоплі − 95, овочів та баштанних культур − 110, фруктів, ягід
та винограду − 64, зернових продуктів − 123,4 кг та яєць − 220 штук [2].
У наведених вище нормах фізіологічного мінімуму визначено гранично необхідну для
споживання середньостатичну кількість харчових продуктів, яка не повністю задовольняє
фізіологічні потреби населення в поживних речовинах та енергії.
Для визначення ступеня повного задоволення потреб необхідно користуватися
рекомендованими фізіологічними нормами їх раціонального споживання.
При цьому потреби людини в поживних речовинах та енергії можуть бути задоволені
лише за доступності якісних харчових продуктів в необхідній кількості [3].
В Україні споживання продуктів харчування в окремі роки у період з 2000 до 2020 року
відрізнялося. Найбільш високий рівень споживання м’яса і м’ясопродуктів спостерігався у
2020 році - 53,8 кг, овочів та баштанних культур (164,7 кг), фруктів, ягід та винограду (58,7
кг) - у 2019 році [3, 4].
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Таблиця 1
Рекомендовані фізіологічні норми споживання продуктів в Україні на 1 особу [2]
Продукти
М’ясо та м’ясопродукти, в т.ч. субпродукти і жир-сирець
Молоко та молочні продукти (в перерахунку на молоко)
Яйця, шт
Риба та рибопродукти
Цукор і цукристі кондитерські вироби
Олія та маргарин
Картопля
Овочі та баштанні продовольчі культури
Фрукти, ягоди та виноград (без перероблення на вино)
Зернові продукти (крупи, бобові, борошно; хліб і
макаронні вироби у перерахунку на борошно)

Рекомендована фізіологічна норма
споживання
на добу, г
на рік, кг
227
83,0
1041
380
0,79
290
55
20
100
38
36
13
340
124
440
161
246
90
277

101

В той же час населення України найбільше спожило зернових продуктів (124,9 кг) в
2000 році; молока і молочних продуктів (225,6 кг), цукру (38,1 кг) у 2005 році; риби і рибних
продуктів (14,5 кг), яєць (290 штук), олії (14,8 кг) у 2010 році; картоплі (139,8 кг) в 2016 році
[3, 4].
Споживання більшості харчових продуктів у 2020 році відповідало нормам
мінімального продуктового набору, а деяких і перевищувало. Проте їх споживання було
значно нижчим від науково-обгрунтованих рекомендованих раціональних норм споживання,
які відповідають фізіологічним потребам людини.
Особливо критичний рівень є характерним для білкових та вітамінних продуктів,
таких як м’ясні, рибні, молочні, а також фруктів і ягід.
Схожі тенденції споживання основних харчових продуктів були характерними і для
2021 року.
Однак, у зв’язку з воєнним станом та окупацією східних і південних регіонів України,
знищенням багатьох підприємств харчової галузі та паливної інфраструктури, зриву посівної
кампанії і блокування українських портів, обсяги виробництва, а відповідно і споживання
харчових продуктів у 2022 році будуть суттєво зменшені.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ
ФРУКТОВО-ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ У ВИРОБНИЦТВІ КЕКСІВ
Борошняні кондитерські вироби, завдяки різноманітному асортименту і відносно
низькій вартості, користуються попитом як у святкові дні, так й у повсякденному житті
людини, та можуть слугувати джерелом біологічно цінних речовин. Однак у їх складі
спостерігається низький вміст, або й повна відсутність фізіологічних нутрієнтів. Питанням
підвищення харчової цінності борошняних кондитерських виробів науковцями присвячено
достатньо багато праць як в Україні, так й за кордоном.
При виробництві борошняних кондитерських виробів спостерігається тенденція
збагачення продукції різними добавками. Слід відмітити, що добавки, вносять з різною
метою: для надання оригінальних смакоароматичних властивостей або збагачення продуктів
мікронутрієнтами, харчовими волокнами, для зниження енергетичної цінності, створення
відповідної структури, підвищення виходу готових продуктів, сповільнення процесів
черствіння, продовження термінів зберігання тощо.
Сьогодні одним із найбільш популярних видів борошняних кондитерських виробів у
споживачів є кекси. Їх можна віднести до харчових продуктів з середнім вмістом вологи (1830% від маси виробів), а також достатньо довгим терміном придатності. Кекси виготовляють
у широкому асортименті як з начинками, так й з рослинними добавками, які вводять
безпосередньо у склад тіста. Цінним джерелом важливих нутрієнтів є продукти переробки
фруктово-овочевої сировини.
Як в Україні, так й за кордоном впроваджено у виробництво кекси з додаванням
порошків з ягід обліпихи, червоної смородини, барбарису, брусниці, червоної горобини,
журавлини, ірги, чорниці, черемхи, лохини, аґрусу, шипшини, глоду, плодів груші, хурми,
цитрусових, айви звичайної та японської та інших. Все частіше науковці та технологи за
кордоном з метою збагачення кексів цінними функціональними інгредієнтами
використовують нетрадиційні види плодів та овочів.
Так, єгипетськими науковцями при розробці збагачених кексів доведено доцільність
заміни частини борошна на вичавки і насіння плодів гуави. При цьому встановлено, що
заміна пшеничного борошна на 5% вичавків із плодів гуави і 10% насіння гуави суттєво не
вплинуло на фізико-хімічні і органолептичні властивості готових виробів. За результатами
досліджень доведено, що вичавки та насіння гуави мають високі антиоксидантні властивості,
що сприяє продовженню терміну придатності готових виробів [1].
Запропоновано використання пюре із папайї для заміни 50% цукру в рецептурах
кексів. Фруктове пюре поліпшило смак, колір і аромат кексів, а також збільшило вміст
харчових волокон, вітамінів А та С. Введення пюре із папайї у рецептуру кексів позитивно
вплинуло на зниження глікемічного індексу.
До сировини функціонального призначення можна віднести недозріле бананове
борошно, яким рекомендують збагатити рецептури кексів. Відмінними органолептичними і
фізико-хімічними показниками характеризувались готові вироби із заміною 30% пшеничного
на бананове борошно.
Розроблено кекси з додаванням борошна із шкірки кавуна в кількості 10% до маси
пшеничного борошна. Готові вироби з додаванням борошна із шкірки кавуна
характеризувались підвищеним вмістом золи, сирого жиру та сирої клітковини, а також
добрими органолептичними показниками.
Встановлена можливість застосування мезокарпій кокосової пальми у виробництві
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кексів. Обґрунтовано оптимальне введення кокосового борошна із мезокарпії у кількості 3%
до маси борошна в рецептурі виробів. Мезокарпій кокосової пальми вважається цінним
джерелом клітковини, також цукрів, білків та жиру. На основі даної добавки створено кекс з
поліпшеними споживними властивостями.
Для виготовлення кексів із низькою калорійністю і підвищеною харчовою цінністю
запропоновано використання клітковини з баклажанів у кількості до 40% на заміну
пшеничного борошна. В результаті досліджень встановлено, що волокна баклажанів суттєво
вплинули на всі текстурні властивості кексів, крім пружності. Одночасно виявлено помітний
вплив вмісту яєць на пружність, жувальність і густину готових виробів.
Науковцями ведеться постійний пошук способів зниження вмісту жиру в борошняних
кондитерських виробах, в тому числі кексів. Одним із таких способів є заміна частини жиру
на різні види жировмісної рослинної сировини. За кордоном доведено ефективність заміни
50% жиру на пюре із плодів авокадо у рецептурі кексів, у результаті чого виявлено зниження
вмісту жиру та енергетичної цінності готових виробів, а також збагачення кексів білками та
харчовими волокнами.
В Індії проведено дослідження щодо використання порошків із стебла цвітної капусти
і шкірки картоплі у рецептурах кексів на заміну частини борошна пшеничного. Стебла
цвітної капусти та листя вважаються добрим джерелом дієтичних волокон, мінеральних
речовин, таких як кальцій, мідь, залізо, марганець та калій, а шкірка картоплі – клітковини,
вітамінів В6, К і ω-6 жирних кислот. У виготовлених кексах збільшився вміст білків до 8,6% і
харчових волокон до 12,5%, а також вироби було збагачено й іншими поживними
речовинами, якими багаті шкірка картоплі і стебло цвітної капусти. Розроблені кекси
рекомендують для лікувально-профілактичного харчування [2].
При виробництві кексів запропоновано замінити пшеничне борошно композиційним
борошном, яке виготовляли з абрикосового насіння (ASF), з насіння вишні (CSF), з
гранатових кісточок (POSF) та борошна з насіння гарбуза (POSF) у кількості 5%, 10% і 15%.
Зразки тіста для кексів характеризували з точки зору pH, щільності, в’язкості та об’єму
виробів. При дослідженні текстури збагачених виробів встановлено, що найбільш м’які
зразки були отримані із заміною борошна з насіння вишні [3].
З метою поліпшення споживних властивостей кексів на хімічних розпушувачах
рекомендують вводити в їх рецептури різні види фруктових та овочевих порошків, а саме
порошків із вичавків моркви, буряка, яблук, глоду, цитрусів, які отримують при виробництві
соків прямого віджиму. Дані порошки слугують природними барвниками, що сприяє
формуванню у готових виробах різних кольорів та відтінків в залежності від виду та
дозування порошків.
Таким чином, на сьогодні як в Україні, так й за кордоном продукти переробки
нетрадиційної фруктово-овочевої сировини набули широкого застосування у виробництві
кексів. Використання їх у вигляді порошків, пюре, клітковини, борошна, вичавків сприяє не
тільки розширенню асортименту, а збагаченню готових виробів біологічно цінними
інгредієнтами, зниженню енергетичної цінності, формуванню відповідних органолептичних
властивостей та подовженню термінів зберігання.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
КОНТРОЛЮ НА КОРДОНІ ТА В КРАЇНАХ-ЕКСПОРТЕРАХ
Важливою системою економічних і правових заходів забезпечення економічної
безпеки та національних інтересів України виступає система митного контролю, яка відіграє
важливу роль у формуванні митної системи країни. Митна система держави, як і податкова
система у цілому відображає процес становлення кожної держави, суперечливі й специфічні
умови формування її фінансової сфери, рівень розвитку національної економіки, зовнішньої
та внутрішньої політики.
Заходи державного контролю харчових продуктів тваринного походження та кормів
тваринного походження, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, повинні
охоплювати всі вимоги законодавства про харчові продукти та корми (вимоги до безпечності
та гігієни, маркування, простежуваності, вимоги до харчових та кормових добавок, вимоги
до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами тощо) та здійснюватися
з урахуванням вимог статей 59–62 ЗУ “Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження,
здоров’я та благополуччя тварин”.
Вантаж із продуктами, який ввозиться (пересилається) на митну територію України
через призначений прикордонний інспекційний пост, повинен супроводжуватися
оригіналами міжнародного сертифіката та інших документів, які вимагаються згідно із
законом, а також оригіналом загального ветеринарного документа на ввезення, форма якого
затверджується Кабінетом Міністрів України. Загальний ветеринарний документ на ввезення
заповнюється англійською та українською мовами, крім найменування відправника
(експортера) та отримувача (імпортера) вантажу, їхніх адрес, торговельної марки та назви
(опису) продукту, зазначення яких українською мовою не є обов’язковим. Оригінали
міжнародного сертифіката та інших документів (крім загального ветеринарного документа
на ввезення), які вимагаються згідно із законом, залишаються на призначеному
прикордонному інспекційному посту.
Не підлягають включенню до переліку продуктів, що підлягають державному
контролю на призначених прикордонних інспекційних постах, композитні продукти, які
відповідають одночасно таким умовам: не містять у своєму складі м’ясних продуктів;
складаються менше ніж наполовину з переробленого молочного продукту та є придатними
для тривалого зберігання за температури навколишнього середовища або під час
виробництва були піддані кулінарній чи термічній обробці всього продукту у спосіб, за якого
відбувається повна денатурація сировини, або з переробленого рибного чи яєчного продукту;
запаковані або герметично закриті в чистих контейнерах; містять маркування українською
мовою та супроводжуються документом, що в сукупності забезпечує надання інформації про
категорію / вид композитного харчового продукту, країну походження, виробника,
інгредієнти, обсяг і кількість упаковок композитного харчового продукту.
Документальні перевірки з продуктами проводяться відповідно до таких правил: для
кожного вантажу державний ветеринарний інспектор встановлює режим поводження, згідно
якого відбуватиметься відповідний контроль. Кожен міжнародний сертифікат та інший
документ, що вимагається згідно із законом, перевіряється з метою підтвердження, що такий
сертифікат та інший документ є оригіналом відповідно міжнародного сертифікату та іншого
документа, що вимагається згідно із законом; виданий компетентним органом країни, яка
внесена до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання)
продуктів на митну територію України (для міжнародного сертифіката); має зовнішній
вигляд та зміст, що відповідають формі, яка затверджена (узгоджена) для відповідного виду
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продукту; правильно запакований; виданий на продукт, що походить з потужності, яка
внесена до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання)
продуктів на митну територію України; підписаний представником компетентного органу
країни походження або країни-експортера (для міжнародного сертифіката); перевіряється чи
правильно заповнена відповідна частина загального ветеринарного документа на ввезення і
чи зазначена у ній інформація відповідає інформації, зазначеній в інших документах, що
супроводжують вантаж.
Митне оформлення вантажів із продуктами завершується лише після пред’явлення
митному органу оригіналу загального ветеринарного документа на ввезення або внесення
державним ветеринарним інспектором інформації, необхідної для митного оформлення та
митного контролю вантажу, до інформаційно-телекомунікаційної системи.
Якщо інше не передбачено законом, продукти, які ввозяться (пересилаються) на
митну територію України через призначені прикордонні інспекційні пости, можуть бути
випущені в обіг, лише якщо результати документальної перевірки, перевірки відповідності, а
також фізичної перевірки (за необхідності) підтверджують їх відповідність законодавству.
Вантаж з продуктами повинен супроводжуватися оригіналом загального
ветеринарного документа на ввезення протягом усього періоду, коли він перебуває під
митним контролем України.
Фізична перевірка вантажів із продуктами здійснюється з метою з’ясування
відповідності стану продуктів їх характеристикам, зазначеним у міжнародному сертифікаті
та інших документах, що вимагаються згідно із законом, а також визначення відповідності
таких продуктів іншим вимогам законодавства. Фізична перевірка може включати такі види
досліджень (випробувань): прості та/або лабораторні.
Незалежно від виду продукту його фізична перевірка має включати такі дії: перевірка
умов перевезення та транспортних засобів для визначення, зокрема, переривання ланцюга
холодильного зберігання або будь-якої іншої невідповідності; зважування вантажу і
порівняння фактичної ваги вантажу та ваги, зазначеної у міжнародному сертифікаті та в
іншому документі, що супроводжує продукт (за необхідності); перевірка пакувальних
матеріалів та маркування на упаковці на їх відповідність законодавству; перевірка
температури, що вимагається законодавством, на предмет її дотримання під час перевезення.
Перед проведенням органолептичних досліджень, простих фізичних і хімічних
досліджень та лабораторних досліджень (випробувань) здійснюють огляд 1 % предметів
(упаковок у вантаж)і, але не менше двох та не більше десяти предметів (упаковок), а у разі
насипних продуктів – щонайменше п’яти зразків, відібраних з різних частин вантажу.
Вантаж може бути частково розвантажений для забезпечення доступу до всіх його частин,
якщо це необхідно для доступу до відповідних предметів упаковок або відбору зразків.
Якщо результати лабораторних досліджень (випробувань), які здійснюються в межах
фізичної перевірки вантажу з продуктами, не можуть бути отримані негайно, але в результаті
документальної перевірки і перевірки відповідності не виявлено загрози для життя та
здоров’я людини чи тварини, державний ветеринарний інспектор призначеного
прикордонного інспекційного посту дозволяє випуск вантажу у вільний обіг і водночас
повідомляє про відправлення такого вантажу державного інспектора, відповідального за
потужність призначення вантажу, із внесенням відповідної інформації до інформаційнотелекомунікаційної системи компетентного органу. У разі отримання результатів
лабораторних досліджень (випробувань), які свідчать про небезпечність вантажу, відповідні
продукти відкликаються з обігу оператором ринку за його рахунок.
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ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ ДИКОРОСТУЧИХ ЯГІД
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ ІЗ БІСКВІТНОГО ТІСТА
Збагачення продуктів харчування інгредієнтами рослинного походження є
перспективним не тільки з економічної точки зору, але також має велике значення для
вирішення проблем збалансованого харчування.
Місцеві дикоростучі ягоди є цінним джерелом необхідних нутрієнтів для нормальної
життєдіяльності і функціонування організму людини. До найбільш перспективної місцевої
дикорослої сировини можна віднести ягоди горобини звичайної. У її складі містяться
фенольні сполуки (катехіни – 370 мг%, антоціани – 300-1600 мг%, флавоноли – 20-246 мг%),
каротин (до 56 мг%), фолієва кислота (0,18-0,25 мг%), аскорбінова кислота (до 250 мг%),
вітаміни В2 (0,05-0,07 мг%), К (0,4 мг%) і Е (0,8-5,1 мг%), каротин (до 56 мг/100 г),
біофлавоноїди (до 770 мг/100 г), яблучна, цитринова, винна, щавлева, сорбінова,
парасорбінова та янтарна кислоти (2,5 %), цукри (5,9-8 %): глюкоза, фруктоза (до 4,3 %) і
сахароза (до 0,7 %), спирт сорбіт (до 6,7 %), дубильні речовини (0,5 %) пектин (0,5 %),
мінеральні солі. Ягоди включають також до 235 мг/100 г амінокислот, у тому числі аргінін,
аспарагінову кислоту, аланін, гістидин, гліцин, лізин, тирозин, цистин, цистеїн та ін. Із
мікроелементів знайдено залізо – 0,4 мг/100 г, цинк – 0,3, мідь – 0,12, магній – до 5,
марганець – до 2 мг/100 г.
Вироби із бісквітного тіста завдяки значному вмісту цукру і жиру є
висококалорійними, легкозасвоюваними продуктами харчування. Однак вони бідні на
вітаміни та біологічно активні речовини, оскільки вони або відсутні в основній сировині, або
руйнуються внаслідок дії високих температур у процесі випікання.
Виходячи із вище зазначеного, нами визначено що для виготовлення масляного
бісквіту підвищеної біологічної цінності доцільно використовувати горобину звичайну, яка
також має виражену фізіологічну дію на організм людини. З цією метою нами обрано
порошкоподібну форму добавки, яка володіє високою харчовою цінністю біохімічною
стабільністю під час зберігання, меншим об’ємом під час транспортування та більш зручна
для використання у виробництві.
Сушіння ягід горобини звичайної здійснюють комбінованим радіаційноконвективним способом у сушилках шафного типу при температурі 55-60 °С до остаточної
вологості 5-12,5 %, розкладаючи сировину рівномірним шаром на сітчастій поверхні. Після
сушіння ягоди охолоджують і піддають подрібненню за допомогою ножового млина до
розміру частин не більше 50 мкм, потім отриманий порошок просіюють.
Проведені дослідження впливу порошку горобини звичайної (дозування від 1 до 7 %
із кроком 2 % на заміну борошна пшеничного вищого сорту) на структурно-механічні
властивості масляного бісквітного тіста, яке виготовлене за традиційною рецептурою,
показали, що при внесенні у рецептуру добавки порошку горобини звичайної у кількості від
1 до 5 % щільність тіста порівняно із контролем зменшується на 0,5, 1,3 та 2,7 % відповідно,
а ефективна в’язкість збільшується на 0,2 %, 0,5 та 0,7 % відповідно. Зниження щільності
тіста та незначне збільшення ефективної в’язкості тіста пояснюється тим, що полісахариди
порошку горобини звичайної, адсорбуються на поверхні розділу фаз газ-рідина та
взаємодіють із білками яєць, підвищуючи міцність оболонки міжфазного шару повітряних
пухирців. В результаті під час збивання тіста відсутня коалесценція пухирців повітря, яка
стабілізує структурно-механічні властивості піни і стає можливим інтенсивне насичення
системи повітрям. Збільшення дозування порошку горобини звичайної до 7 % викликає
підвищення щільності тіста на 2,6 % і зниження ефективної в’язкості на 1,8 % відповідно.
Це, ймовірно, обумовлено надлишковою кількістю полісахаридів, внесених із порошком
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горобини звичайної. Вони характеризуються підвищеною гідратаційною здатністю та
зв’язують значну частину вільної вологи, що утруднює процес піноутворення.
Також, було досліджено вплив порошку з ягід горобини звичайної на органолептичні
та фізико-хімічні показники якості масляного напівфабрикату. Так, із збільшенням кількості
порошку горобини звичайної присмак горобини стає надто сильним і бісквіт стає більш
солодкуватим, так як у порошку містяться моно- і дисахариди, що надають солодкості
горобині звичайній. Структура напівфабрикату стає менш пористою і більш щільною.
Найкращі показники пористості мають зразки масляного напівфабрикату із додаванням
порошку у кількості 3 та 5 %.
Колір масляних напівфабрикатів стає більш темним при додаванні порошку з
горобини звичайної у кількості 7 %. При цьому колір суттєво змінюється і стає темнокоричневий. Це знову ж таки пояснюється вмістом цукрів у порошку, які під час випікання
вступають у реакцію меланоїдиноутворення, і також впливають на колір готових виробів.
Додавання порошку ягід горобини звичайної у кількості 1 % є нераціональним, так як
не впливає на органолептичні показники масляного напівфабрикату. Додавання порошку з
ягід горобини звичайної у кількості 7 % навпаки, суттєво погіршує органолептичні
показники випечених масляних напівфабрикатів.
Встановлено, що внесення 1-5 % порошку ягід горобини звичайної поліпшує якість
виробів: питомий об’єм збільшується порівняно із контролем на 0,9, 2,1 та 3,2 %; пористість
– на 0,8, 1,5 та 2,7 % відповідно. Додавання порошку ягід горобини звичайної у кількості
більше 5 % погіршує якість масляних напівфабрикатів: питомий об’єм зменшується
порівняно з контрольним зразком на 6,1 %, а пористість – на 3,9 % відповідно. Із
збільшенням кількості внесеної добавки вологість напівфабрикатів підвищується на 0,4-2,7
%, що пояснюється збільшенням частки зв’язаної вологи.
Таким чином, за результатами проведених комплексних досліджень нами
встановлено, що оптимальною концентрацією порошку ягід горобини звичайної для
виготовлення бісквітного напівфабрикату є 5 % на заміну борошна пшеничного вищого
сорту. Саме тому, на даний вид масляного бісквіту “Горобиновий” було розроблено
рецептуру та відпрацьовано технологічну схему його виробництва.
Результати дослідження хімічного складу контрольного зразка і нового масляного
бісквіту “Горобиновий”, свідчать, що використання порошку з ягід горобини звичайної
практично не впливає на вміст білків та жирів, однак несуттєво, але зменшує вміст
розчинних вуглеводів (на 1,6 %), але частка простих цукрів збільшується (на 25 %). При
цьому, додавання порошку з ягід горобини звичайної сприяло збільшенню вмісту харчових
волокон, кількість яких зросла на 52,7 %.
Визначено біологічну цінність розробленого нового масляного бісквіту
“Горобиновий”, а саме його вітамінний склад. Так, вміст вітаміну В1 збільшився на 72,7 %
порівняно з контрольним зразком, вітаміну В2 – на 75 %, вітаміну РР – на 15,4 %, а також у
новому бісквіті було ідентифіковано вітамін С.
Таким чином, доведено доцільність використання для виготовлення масляного
бісквіту порошку з ягід горобини звичайної. Так, як масляний бісквіт із додаванням цього
порошку має поліпшені органолептичні показники і хімічний склад, а також підвищену
біологічну, харчову цінність та знижену енергетичну цінність.
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“РОСЛИННЕ МОЛОКО” – ПРОДУКТ СЬОГОДЕННЯ
Зовсім недавно на полицях магазинів в Україні з’явився досить новий вид продукції –
“рослинне молоко” або “аналоги молока рослинного походження” [1]. З кожним роком
популярність такого продукту збільшується оскільки деякі споживачі позиціонують його як
альтернативу продукту тваринного походження.
Вітчизняні виробники підхопили відповідні тенденції в цій галузі у США та
Великобританії, але розвиток ринку “рослинного молока” в Україні стримує його більш
висока ціна у порівнянні з традиційним коров’ячим молоком.
Основними споживачами “рослинного молока” в Україні є люди, які страждають
непереносимістю лактози, дотримуються обмежень у релігійні пости, дієт за медичними
показаннями, слідують модним трендам в області харчування, а також вегетаріанці, сироїди
та бажаючі вживати продукцію без антибіотиків і гормонів, що використовуються у
тваринництві [2].
Аналоги молока рослинного походження отримують у результаті замочування горіхів,
злаків, насіння і тому нічого спільного із коров’ячим вони не мають. Багато виробників для
поліпшення смаку додають цукор, цукрозамінники, сіль або фрукти, ягоди. Також у їх склад
можуть вводити кальцій, вітаміни А, Е, D, B2, B12 або інші поживні речовини.
Такий рослинний продукт має незвичайний, але дуже приємний смак, тому високо
цінується кухарами та гурманами - його додають у каву та чай, на його основі готують
випічку і десерти.
На сьогодні відомо понад двох десятків видів “рослинного молока”. За основною
сировиною їх можна поділити на п’ять основних груп: злакові (рис, вівсянка, пшоно), бобові
(соя, арахіс, вігна, нут, люпин, маш), горіхи (мигдаль, фундук, кокос, фісташки, волоський
горіх), насіння (кунжут, лляне, конопляне, соняшникове) та несправжні злаки (кіноа, теф,
амарант).
Основним завданням при переробці сировини є досягнення структури наближеної до
коров’ячого молока, а також однорідної й стабільної колоїдні дисперсії або емульсії з
частинками у діапазоні від 1 нм до приблизно 1 мм. З цією метою сировину замочують у воді
(гарячій або холодній) на кілька годин перед обробкою. Потім екстракт промивають, щоб
видалити нерозчинні залишки шляхом фільтрації. В подальшому у “рослинне молоко”
додають смакоароматичні добавки та стабілізатори, щоб зробити його еквівалентним
молочним продуктам. На кінцевій стадії виробництва для збільшення стабільності та терміну
зберігання проводять гомогенізацію і пастеризацію.
Споживні властивості та фізіологічна дія на організм людини “рослинного молока”
визначається якістю, видом сировини, а також методом його виробництва. Рослинні джерела
визнані функціональними продуктами харчування та нутрицевтиками завдяки таким
компонентам, як дієтичні волокна, ненасичені жирні кислоти, мінеральні речовини, вітаміни
та антиоксиданти (табл. 1) [3].
Переваги “рослинного молока” для організму людини обумовлені відсутністю
холестерину, а також можливістю уникнення симптомів непереносимості лактози або алергії
на білок коров’ячого молока.
Незважаючи на всі позитивні властивості “рослинного молока” і високу його харчову
цінність воно характеризується певними недоліками. Серед найбільш розповсюджених
можна відмітити:
– “рослинне молоко” не може повністю замінити коров’яче або козяче, оскільки
тваринний білок та кальцій із традиційного молока засвоюються організмом легше й
ефективніше;
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Таблиця 1
Фізіологічна дія на організм людини “рослинного молока”
Вид “рослинного молока”

Фізіологічна дія на організм людини

“Вівсяне молоко”

Завдяки великій кількості клітковини покращує діяльність травної системи.
Його рекомендують при проблемах з імунною системою та діабеті.
Забезпечує організм кальцієм, фосфором, залізом, вітамінами (особливо –
групи В). Нормалізує метаболізм, допомагає наростити м’язову масу та
заспокоює нервову систему.
Не підходить для людей з нецеліакійною чутливістю до глютену.
Завдяки високому вмісту харчових волокон, напій покращує роботу
підшлункової залози та шлунково-кишкового тракту.
Рибофлавін сприяє покращенню стану волосся, нігтів та шкіри. А піридоксин
поліпшує пам’ять та активізує роботу клітин головного мозку.
Покращує обмін речовин, зміцнює імунну систему, регулює підвищену
кислотність шлунку, позитивно впливає на стан шкіри та волосся.
Проявляє антиканцерогенний і антивірусний ефект, посилюючи
детоксикаційний ефект на печінку та знижує рівень холестерину завдяки
кількості лігнанів сезамін, сезамолін і сезамінол.
Але кунжутне молоко містить деякі антипоживні сполуки - фітат, оксалат і
сапоніни, які знижують біодоступність вітамінів і мінералів.
Контролює рівень ліпідів у крові, знижує ризики серцево-судинних
захворювань, запобігає анемії, проявляє антиоксидантний ефект. Вміст
арабінози сприяє зниженню рівня холестерину у сироватці крові. Містить
високий вміст вітаміну Е (6,33%) у формі α-токоферолу.
Однак мигдалеве молоко може викликати алергію для окремих людей.
Вміст складних вуглеводів допомагає знизити ризик діабету ІІ типу.
Містить найменше фенілаланіну серед всіх видів “рослинного молока” і тому
воно є придатним для пацієнтів з фенілкетонурією (ФКУ).
Містить фітоестроген (ізофлавон), який нормалізує гормональний баланс у
жінок.
Розщеплює цукор у крові, знижує холестерин та завдяки високому вмісту
кальцію покращує кровообіг.
Знижує ризик ішемічної хвороби серця, цукрового діабету та каменів у
жовчному міхурі та зниження рівня ліпідів у крові та холестерину ЛПНЩ

“Гречане молоко”

“Кокосове молоко”
“Кунжутне молоко”

“Мигдалеве молоко”

“Рисове молоко”
“Соєве молоко”

“Фісташкове молоко”

– горіхове молоко може викликати алергію або харчову непереносимість;
– деякі різновиди “рослинного молока” мають більшу калорійність, ніж традиційне
коров’яче молоко, тому далеко не завжди є дієтичним;
– для покращення смаку і збільшення терміну зберігання, у “рослинне молоко” іноді
додають цукор, консерванти, стабілізатори та рослинну олію.
Таким чином, “рослинне молоко” є корисним харчовим продуктом і може бути
рекомендоване дієтологами та лікарями для зміцнення імунітету, зниження вмісту
холестерину, покращення обміну речовин тощо. Але “рослинне молоко” не можна вважати
замінником коров’ячого, оскільки жоден рослинний продукт не відповідає традиційному
молоку за харчовою цінністю і поживними речовинами.
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ПРО ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА ДЛЯ ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В РЕЗУЛЬТАТІ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ
В Україні внаслідок військового нападу РФ зафіксовано 7 мільйонів внутрішньо
переміщених осіб (ВПО), з яких 1,5 мільйона через послуги Дії вже звернулися за допомогою
до держави. чимала кількість громадян втратили житло, оскільки воно або повністю
зруйноване, або значно пошкоджено в результаті бойових дій. Звісно, що держава шукає
механізми для вирішення цієї проблеми, фінанси чи міжнародну допомогу, щоб поступово
вирішувати житлову проблематику таких людей. Мова йде як про швидкі, тимчасові
рішення, так і про довготривалі проєкти, що націлені на будівництво постійного житла.
Держава планує побудувати кілька десятків тисяч нових квартир для вимушених
переселенців. Крім цього, планується викуп квартир у будинках, які майже зведено, але так і
не введено в експлуатацію. Важливим рішенням стало затвердження у квітні 2022 р.
Кабінетом Міністрів порядку формування фондів житла для тимчасового проживання
(відповідний порядок затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2022 р. № 495 “Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового
проживання внутрішньо переміщених осіб”. Це рішення розширює механізми забезпечення
житлом вимушених переселенців і є частиною великої комплексної роботи влади з
вирішення проблем ВПО. Кабмін тут затвердив порядки формування фондів житла для
тимчасового проживання, його облік і надання внутрішньо переміщеним особам та викупу,
визначив як будувати таке житло. Вже відомо, що житло споруджуватимуть у регіонах, де не
тривають бойові дії і згідно із типовими проєктами, застосовуючи сучасні технології
швидкого будівництва. Фінансуватимуть роботи за рахунок держави, коштів статутного
капіталу Держмолодьжитла, місцевих бюджетів, міжнародних донорів, добровільних внесків
фізичних і юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законом.
Департамент економічної політики Львівської ОВА підготував інформацію якими ж є
відповідно порядку основні вимоги до забудовників.
Відтак, вартість будівництва 1 кв. м загальної площі житла не повинна перевищувати
граничну вартість житла. Гранична вартість житла у Львівській області становить приблизно
16 тисяч гривень за 1 кв. м.
Ця вартість не може зростати більш ніж:
• на 1,75 рази – для обласних центрів, міст обласного значення з населенням понад
300 тис осіб та населених пунктів, які розташовані в районах, прилеглих до меж міст –
обласних центрів;
• на 1,5 рази – для інших населених пунктів.
Житло має бути прийняте в експлуатацію та придатне для постійного проживання (з
урахуванням проведених у ньому оздоблювальних робіт).
Житлові приміщення надаватимуть переселенцям безкоштовно (не менше 6 кв. м на
одну особу) у тимчасове користування на термін до одного року з можливістю продовження
на наступний термін.
Житлові приміщення з фонду не підлягають приватизації, обміну та поділу, передачі
їх у піднайм, використання для вселення до них інших осіб.
Міськрада Львова також планує реалізувати проєкт із зведення у місті житла для
людей, які вимушені були залишити свої домівки через війну. За час війни у Львові
прихистили близько 200 тисяч вимушено переміщених людей в Україні. Багато людей не
матимуть куди повертатися найближчі роки, тому потрібно збудувати тут житло.
Ідеться про три види житла:
1. тимчасові модульні містечка, які місто почало будувати зовсім недавно;
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2. дерев’яні будиночки для жінок при надії, для зведення яких потрібно до 2 місяців;
3. постійне житло.
Тимчасові модульні містечка
Мобільні вахтові містечка першочергово були призначені для тимчасового
проживання будівельників, залучених до масштабного та тривалого будівництва. Також такі
споруди використовуються як модульні містечка для переселенців.
Переваги:
– становлення до 5 днів;
– власне виробництво в Україні;
– висока якість;
– низька ціна порівняно з європейськими аналогами;
– довгострокова експлуатація та можливість подальшого технічного обслуговування.
– Дерев’яні будиночки для вагітних жінок
У Львові планують зводити двоповерхові дерев`яні будиночки для жінокпереселенців, що є при надії. Ці будиночки будуватимуть за кошти Червоного Хреста,
ЮНІСЕФ і ООН.
Постійне житло
Цей вид житла викуповуватиметься державою у забудовників. При цьому
передбачається ряд обмежень – житлові приміщення з фонду не підлягають приватизації,
обміну та поділу, передачі їх у піднайм, використання для вселення до них інших осіб, після
закінчення військових дій ці приміщення будуть заселятися учасниками війни і ветеранами
на безоплатній основі в порядку житлової черги.
Таким чином, для вирішення проблем будівництва житла для внутрішньо
переміщених осіб необхідно реалізувати щонайменше три основні питання:
1. виділення і надання земельних ділянок для будівництва з розвиненою
інфраструктурою в умовах щільної забудови в місті Львові;
2. залучення забудовників зі будівельною технікою і технічними спеціалістами в
умовах військового стану;
3. організація і залучення інвесторів, за кошти яких буде відбуватися будівництво
цього житла.
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АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СУХОГО ЗАЛИШКУ СПИРТІВ,
ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АЛКОГОЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Останні роки до причин, які визначають ріст смертності в Україні, відносять
збільшення споживання населенням сурогатів алкоголю, а також незаконно виготовленої та
неякісної алкогольної продукції.
На формування якості алкогольної продукції у процесі виробництва, у першу чергу,
впливає якість основної сировини. Для виробництва використовують етиловий спирт, який
отримано шляхом ректифікації спирту-сирцю з харчової сировини, декількох ступенів
очищення, питну підготовлену воду та різні добавки, в залежності від виду напою. Зважаючи
на те, що ця сировина містить у своєму складі не лише мінеральні, але й токсичні речовини,
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до неї висувають жорсткі вимоги стосовно норм і якості.
Основною сировиною для виробництва міцних алкогольних напоїв є спирт етиловий
ректифікований. Він являє собою прозору, безкольорову рідину, без сторонніх присмаків і
запахів. Молекулярна маса етилового спирту становить 46,07. Етанол змішується з водою в
будь-яких співвідношеннях, температура кипіння – +78,30 С, замерзання – -1170 С. Етиловий
спирт поширений у природі, його залишки виявлено в складі деяких рослин, низці тваринних
тканин, у крові, а також у воді деяких джерел 1, с. 24.
В етиловому спирті, який отримано шляхом ректифікації, розрізняють типові та
нетипові домішки. До типових належать компоненти, які містяться в ефіроальдегідній
фракції та сивушному маслі. Усі вони входять до групи середньотоксичних сполук,
шкідливий потенціал яких дещо відрізняється від токсичності етилового спирту. На якість і
безпечність етилового спирту, у першу чергу, впливають нетипові домішки. Нетиповими
називають домішки, які можуть випадково потрапляти до продукту на різних етапах
виробництва етилового спирту. До них належать бензол або його похідні, пестициди,
мікробні та інші токсини 2, с. 27.
Етиловий спирт, що використовується для виробництва алкогольної продукції,
повинен відповідати вимогам ДСТУ 4221:2003 “Спирт етиловий ректифікований. Технічні
умови” [3, с. 3].
Ступінь очищення спирту-ректифікату визначає його товарний ґатунок. Основою
поділу ректифікованого спирту є технологічний принцип, а основною ознакою – вміст
домішок у різних сортах. Залежно від ступеня очищення спирт етиловий ректифікований
виготовляють таких сортів: “Пшенична сльоза”, “Люкс”, “Екстра”, “Вищої очистки”.
Об’єктами відповідного блоку досліджень були зразки трьох різних партій спирту
етилового ректифікованого “Люкс”. Спирт відповідного класу виготовляють із різних видів
зерна та суміші зерна з картоплею, де на частку зернових відводиться 65%. Зважаючи на те,
що хімічний і мінеральний склад вищезазначеної сировини щорічно змінюється, вважаємо за
доцільне дослідити якість спирту в розрізі 2019 – 2021 років.
Було проаналізовано склад сухого залишку спирту з метою дослідження токсичних
елементів, які нормуються ДСТУ та СанПін. Результатами досліджень УкрНДІСП показано,
що підвищена кількість мінеральних речовин (сухий залишок) у спирті свідчить про
порушення технології, що, у першу чергу, впливає на органолептичні показники якості,
показники безпеки та стійкість під час зберігання. Дослідження проводились за допомогою
атомно-абсорбційного аналізу – метод кількісного елементного аналізу за атомними
спектрами поглинання. Під час дослідження шар атомних парів проби, які отримують за
допомогою атомізатора, пропускають випромінювання у відповідному діапазоні. У наслідок
поглинання квантів світла атоми переходять у збуджений енергетичний стан. Цим переходам
в атомних спектрах відповідають резонансні хвилі, характерні для даного елементу.
Величина поглинання пропорційна концентрації атомів.
Концентрацію дослідних елементів знаходять за допомогою графіків з градуюванням
залежності концентрації дослідних елементів від величини абсорбції. Результати досліджень
представлено в табл. 1.
Таблиця 1
Атомно-абсорбційний аналіз сухого залишку дослідних спиртів
р≥0,95, n=5
Елемент
Рекомендації
УкрНДІСП

Кадмій
Миш’як

1.

2.
0,008
0,0005

Свинець

0,01

Масова концентрація дослідних елементів, мг/дм3
Спирт етиловий ректифікований “Люкс”
Партія 1,
2019 рік
3.
<0,0011)
0,00010±
0,00001
<0,0041)
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Партія 2,
2020 рік
4.
<0,0011)
0,0002±
0,00001
<0,0041)

Партія 3,
2021 рік
5.
<0,0011)
0,0001±
0,00001
<0,0041)

1.
Ртуть
Цинк
Алюміній
Барій

2.
0,003
0,05
0,09
0,03

3.
<0,000121)
<0,00011)
<0,00121)
0,0012±
0,0001
Залізо
0,05
<0,0111)
Марганець
0,09
<0,00121)
Селен
0,07
<0,00111)
Стронцій
0,09
0,0011±
0,0001
Олово
0,06
<0,00181)
Примітка. 1) межа визначення елемента

4.
<0,000121)
<0,000121)
<0,00121)
0,0010±
0,0001
<0,0111)
<0,00121)
<0,00111)
0,0012±
0,0001
<0,00191)

Продовження табл. 1
5.
<0,000101)
<0,00011)
<0,00121)
0,0010±
0,0001
<0,0121)
<0,00121)
<0,00111)
0,0011±
0,0001
<0,00151)

З отриманих результатів бачимо, що спирти різних партій не суттєво відрізняються
між собою за якісним складом. Дослідження сухого залишку зразків показало наявність
мінімальної (залишкової) кількості мінеральних і токсичних елементів, вміст яких
регламентується, можна зробити висновок, що це не вплине на якість готової продукції.
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ВПЛИВ ДОБАВОК ГІДРОБІОНТІВ НА ТЕХНОЛОГІЧНІ
ВЛАСТИВОСТІ ТА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ
Однією з найважливіших проблем, які стоять перед харчовою промисловістю
України, є забезпечення населення продуктами харчування з підвищеною харчовою
цінністю. На сьогодні удосконалюються технології виробництва традиційних продуктів
харчування й створюються нові покоління харчових продуктів, що відповідають потребам
сьогодення.
Хлібобулочні вироби є продуктами масового, регулярного споживання в їжу, тому за
допомогою регулювання їх хімічного складу можна впливати на харчовий раціон і стан
здоров’я людини. Хімічний склад більшості сортів хліба характеризується високим змістом
вуглеводів, незбалансованістю білків, мінеральних речовин, вітамінів і поліненасичених
жирних кислот групи ω-3. Актуальним є використання функціональних хлібобулочних
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виробів, збагачених есенційними нутрієнтами, за допомогою яких можна ефективно
корегувати склад добового раціону людини.
Напрямок з підвищення харчової цінності хліба розглядався такими вченими як
Л. Ю. Арсеньєвою, Л. Я. Ауерманом, В. І. Дробот, В. Л. Кретович, Г. О. Магомедовим,
В. А. Патті, Л. П. Пащенко, Е. І. Пономарьовою, Л. І. Пучковою, І. М. Ройтером, Т. В. Саніной,
В. В. Щербатенко та ін. [1].
Серед основних способів підвищення харчової цінності хлібобулочних виробів
дослідниками виділені: зміна хімічного складу, поліпшення споживчих властивостей виробів
шляхом удосконалювання технології, використання резервів зерна. Перспективним
напрямком розробки функціональних хлібобулочних виробів є використання в їхній
рецептурі біодобавок з морепродуктів, морських водоростей, рибного борошна, гідролізатів.
Нами були розроблені технології борошняних виробів з цільного зерна пшениці [2] та
пшенично-житні булочки [3] з добавками гідролізату мідії і рапани.
На сьогодні важливою залишається проблема відповідності хімічного складу
хлібобулочних виробів положенням класичної теорії збалансованого харчування, оскільки з
хлібобулочними виробами до людського організму надходить багато необхідних для життя
речовин. Особливо на це необхідно звернути увагу, враховуючи екологічну ситуацію і
складні економічні умови, що склалися в Україні.
Основною метою внесення досліджуваних продуктів, є підвищення харчової та
біологічної цінності виробів. Нами було досліджено пшенично-житні булочки та борошняні
вироби з цільного зерна пшениці з додаванням гідролізату з молюсків. В якості контрольних
зразків нами були обрані пшенично-житні борошняні вироби та вироби з цільного зерна
пшениці без додавання гідролізату з молюсків. Результати проведених досліджень наведено
на рис. 1 та 2.
Згідно отриманих результатів (рис. 1), з додаванням гідролізату з молюсків, у
пшенично-житніх хлібобулочних виробах збільшується кількість білку у середньому на
15,5 %, жиру  на 5 %, вуглеводів – на 3,19 %.

Рис. 1. Вміст основних харчових речовин у пшеничножитніх хлібобулочних виробах, г/100 г продукту
Згідно з рис. 2, при додаванні гідролізату з молюсків у борошняні вироби з цільного
зерна пшениці, кількість білку збільшується на 66 % у порівнянні з контролем, жиру – на
2 %, а вуглеводів на 14,4 %.
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Рис. 2. Вміст основних харчових речовин у борошняних виробах
з цілого зерна пшениці, г/100 г продукту
Таким чином можна зробити висновок, що розроблені технології дозволяють отримати
борошняні вироби з підвищеним, в порівнянні з контрольними зразками, вмістом білків і
вуглеводів. Слід зауважити, що основна маса вуглеводів представлена харчовими волокнами,
що разом з підвищеним вмістом білку надає виробам значної біологічної цінності.
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СУЧАСНІ СПОСОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ
БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
У виробництві борошняних кондитерських виробів як сировину застосовують борошно,
дріжджі, цукор, жири, яйця і яєчні продукти, молоко і молочні продукти, фрукти і ягоди,
горіхи, смакові добавки та інші речовини. Ці вироби характеризуються високою калорійністю і
засвоюваністю, відрізняються приємним смаком і привабливим зовнішнім виглядом.
Борошняні кондитерські вироби повинні зберігати свої властивості протягом всього
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терміну придатності. Згідно до вимог сучасних законодавців, за стабільність показників, які
характеризують якість і безпечність продукції, несе відповідальність виробник, який
зобов’язаний ще на стадії розробки і впровадження продукту у виробництво прогнозувати
зміни їх властивостей у процесів зберігання.
Якість кондитерських виробів, як і будь-яких харчових продуктів, має дві складові:
гігієнічні критерії і споживні властивості. Гігієнічні критерії розглядаються за показниками
харчової цінності і показниками безпечності. До групи показників безпечності борошняних
кондитерських виробів належать токсичні елементи, мікротоксини, пестициди, радіонукліди.
Особливу роль відіграють мікробіологічні показники: визначений рівень гарантує
безпечність виробів для споживача, а також рівень показників відображає рівень технології,
дозволяє контролювати режими технологічних процесів і визначають строки придатності
виробів. Гігієнічні нормативи за мікробіологічними показниками для борошняних
кондитерських виробів включають контроль 4-х груп мікроорганізмів: санітарнопоказникових (КМАФАМ, БГКП), умовно-патогенних (Е-соli, St. aureus), патогенних
(сальмонели), мікроорганізмів псування (дріжджі, плісеневі гриби). Харчова цінність
борошняних кондитерських виробів встановлюється розрахунковим шляхом на основі
відомого хімічного складу використаної сировини за рецептурою і доводиться до споживача
на маркуванні про вміст вуглеводів, жирів і білків. Споживні властивості кондитерських
виробів відображені у стандартах, технічних умовах і іншій нормативній документації.
Псування борошняних кондитерських виробів є неминучим – це лише питання часу,
яке посилюється зовнішніми факторами. І це є одним із питання безпечності харчового
продукту. Продукт вважається зіпсованим, якщо він не відповідає харчовій цінності в
результаті зниження у ньому поживних речовин. Основна причина псування більшості
харчових продуктів – розвиток мікроорганізмів. Вони можуть потрапити у харчовий продукт
на любій стадії технологічного ланцюга – у процесі виробництва, на стадії упакування,
зберігання і реалізації. При потраплянні ж у продукт ріст і розвиток мікроорганізмів
залежить від багатьох чинників: їх виду і кількості; самого виду продукту і сировини, з якої
він виготовлений; наявності сприятливого середовища (води, температури, рівня рН,
присутності кисню тощо). Розвитку мікроорганізмів можна запобігти або сповільнити
шляхом контролю умов виробництва і зберігання, застосування антибіотиків, консервантів,
бактеріоцинів рослинного походження, а також використання захисних властивостей самої
упаковки.
Аналіз сучасних напрямів розвитку кондитерської промисловості свідчить про
актуальність удосконалення існуючих і розробці нових технологічних рішень з метою
збереження якості борошняних кондитерських виробів та продовження їх термінів
зберігання.
Одним із перспективних напрямів в упакуванні харчових продуктів – застосування
активної упаковки, яка здатна впливати на продукт, що у поєднанні з традиційними
методами обробки продуктів дозволяє підвищити їх термін придатності. Так, для упаковки
можуть застосовуватись матеріали, які містять консерванти, антисептики і інші харчові
добавки, які пригнічують розвиток мікроорганізмів. Ці активні наповнювачі дифундують із
плівки на поверхню продукту, тобто у середовище, де безпосередньо починаються процеси
мікробного псування. Дана технологія дозволяє запобігти додаванню їх безпосередньо у
харчовий продукт і тим самим знизити їх концентрацію у готовому продукті. Останнім часом
виробники упаковки намагаються створювати активні упаковки, які впливають на продукт не
хімічно, а фізично.
Пакувальні матеріали з біоцидними властивостями представляють велику
зацікавленість у виробників харчової промисловості, в тому числі борошняної кондитерської
продукції, оскільки здатні значно збільшити строки зберігання упакованої в них продукції,
забезпечити асептичні умови. Використання даної упаковки особливо є актуальним для
транспортування продукції на великі відстані, що потребує збільшення термінів зберігання і
гарантій її безпечності.
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Науковцями розроблено ефективний спосіб подовження терміну збереження
борошняних кондитерських виробів, в основу якого покладено обробку картонної упаковки
антимікробною (біоцидною) композицією на основі кластерного срібла. Така оброблена
біоцидною композицією упаковка запобігає псуванню харчових продуктів, які в ній
зберігаються, у тому числі при різких перепадах температур, оскільки під дією біоциду
пригнічується розвиток мікроскопічних грибів, а також патогенних мікроорганізмів.
Застосування такої упаковки дозволяє у кінцевому результаті забезпечити збереженість
якості і безпечності харчових продуктів у процесі транспортування і зберігання при
відхиленні від встановленої температури зберігання.
Останнім часом науковцями приділяється значна увага створенню полімерних плівок
із бактерицидними властивостями, у які рекомендують вводити в якості антимікробних
добавок ефірні олії і екстракти пряно-ароматичних рослин.
Серед активних розроблені упаковки з додаванням поглиначів кисню, які поглинаючи
кисень всередині упаковки з продуктом, перешкоджають розмноженню аеробних бактерій,
плісеневих грибів та інших мікроорганізмів, що викликають псування продукту. Їх
використання сприяє зниженню кількості або виключенню повністю додавання хімічних
консервантів. Поглиначі кисню використовують у системах полімерної упаковки для
багатьох харчових продуктів, в тому числі
борошняних кондитерських виробів.
Використання поглиначів кисню може гарантувати видалення кисню, який залишився після
запайки продукту, або просочився через плівку, а також кисню, який розчинений у самому
продукті. Найбільш часто як поглиначі кисню використовують пакетики з добавками, які
розміщують всередині упаковки та активно вбирають кисень. Кисневі абсорбери дозволяють
продовжити термін придатності продукту, зберігаючи при цьому всі корисні споживні
властивості та безпечність продукту для споживачів.
Для упаковки багатьох харчових продуктів, у тому числі і кондитерських виробів
застосовують вакуумну упаковку з регульованим і модифікованим газовим середовищем.
Основний принцип створення модифікованого газового середовища (МГС) для збереження
продуктів базується на виключенні із атмосфери упаковки кисню шляхом вакуумування або
заміни на двоокис вуглецю, азот, або комбінацію цих газів, навіть до повної заміни на
середовище азоту – для жирних і високобілкових продуктів. Крім того, що азот і двоокис
вуглецю виконує функції консервантів-антиокислювачів, їх застосування забезпечує
створення надлишкового тиску, що посилює жорсткість і міцність споживчої упаковки у
тому випадку, якщо вона виготовлена із гнучких пакувальних матеріалів.
Таким чином, використання інноваційних способів та сучасних пакувальних рішень у
виробництві борошняних кондитерських виробів сприяє регулюванню свіжості та підтримки
стабільної їх якості, а також збільшення строків придатності готової продукції.

Палько Н. С.
к.т.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Забезпечення продовольчої безпеки держави напряму залежить від рівня розвитку
харчової промисловості України. Слідування європейським стандартам функціонування
галузей харчової промисловості є пріоритетним завданням, яке поставлено перед Україною в
умовах глобалізації та інтеграції до Європейського Союзу. Здатність забезпечити потреби
вітчизняного ринку та підвищити рівень конкурентоспроможності українських підприємств
залежить від чіткого розуміння викликів, які стоять перед стратегічно важливою галуззю
вітчизняної промисловості.
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Харчова промисловість України включає в себе понад 40 різноманітних галузей
виробництва: борошномельнокруп’яну, цукрову, спиртову, пивоварну, хлібопекарську,
кондитерську, молочну, рибну, крохмально-мелясну, лікеро-горілчану, макаронну, м’ясну,
олійно-жирову, виноробну, консервну, соляну, овочеву тощо. Крім харчосмакової продукції,
харчова промисловість випускає добрива, комбікорми та ін.
Вагомими чинниками розміщення галузей є чисельність і густота населення,
сировинна база, форми організації виробництва, транспорт, об’єктивними − природні умови
та науково-технічний прогрес. Основними факторами її розміщення вважаються сировинний
та споживчий. Залежно від дії основних факторів галузі первинної переробки
сільськогосподарської сировини поділяють на такі групи:
 орієнтуються на джерела сировини: цукрова, консервна, крохмале-патокова,
олійна;
 тяжіють до місць споживання готової продукції: молочна, кондитерська;
 одночасно орієнтуються і на сировину, і на споживача: м’ясна, борошномельнокруп’яна.
Для розміщення харчової промисловості характерною є спеціалізація за стадіями
технологічного циклу, коли перші з них наближені до сировини, а подальші − до
споживання.
Харчова промисловість України – це тисячі великих, середніх і малих підприємств
різної форми власності, які виробляють майже 20 % від загального обсягу промислової
продукції. Найбільша частина реалізованої продукції – це напої, м’ясні та молочні продукти,
тютюнові вироби, хліб і хлібобулочні вироби, жири.
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього
народного господарства України, і особливо для харчової промисловості, оскільки ця галузь
дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної і, особливо,
від платоспроможності населення. Питома вага цієї галузі в структурі виробництва предметів
споживання становить 52,8 %, у загальному обсязі промислової продукції − 16,3%, а
продукції агропромислового комплексу − 33,5 %. Продовольчі товари становлять 68,1 %
загального виробництва товарів народного споживання у відпускних цінах, 63 % загального
обсягу роздрібного товарообороту та 61,5 % у структурі особистого споживання
матеріальних благ населенням країни.
У харчовій промисловості України діє 2000 підприємств. У розпорядженні
підприємств галузі 17,4 тис. вантажних автомобілів, 3,4 тис. причепів і напівпричепів, проте
більш як 15 % із них перебувають у технічно несправному стані. Загальні по Україні втрати
продукції харчової промисловості через це становлять понад 20 %.
Зниження витрат по галузі та збереження якості продукції залежать від розвитку таропакувального господарства. На сьогодні розфасована продукція сягає лише 25-30 %, тоді як у
країнах з розвиненою ринковою економікою − 80–90 %. Тому невідкладним завданням має
бути створення власної промислової та сировинної бази для виготовлення тари й упаковки на
підприємствах України.
Понад 200 підприємств харчової промисловості стали партнерами іноземних фірм. Це
співробітництво дало змогу освоїти новітні технології, придбати обладнання, потрібну
сировину, випускати нові види продукції не нижче європейських стандартів.
Варто відмітити, що за останні роки в харчовій промисловості намітилася тенденція
до збільшення обсягу виробництва продукції. На жаль, на сьогодні неблагополучна
епідеміологічна ситуація, а також воєнний стан в Україні, введений у зв’язку із військовою
агресією Російської Федерації, вносять негативні корективи щодо розвитку харчової та
переробної промисловості.
Функціонування та розвиток підприємств харчової промисловості є об’єктом
дослідження багатьох вітчизняних науковців: Шмаглій О. Б., Коваленко О. В., Сичевського
М. П., Пилипенко О. Є., Лагодієнка В. В., Голоднюк О. М, Мільчевої В. В., Бутка М. П.,
Бердар М. М., Лисенко Г. П. та ін. Проте, скорочення чисельності підприємств в окремих
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секторах харчової промисловості, збільшення кількості імпортної продовольчої продукції,
низька якість окремої частки продуктів харчування промислового виробництва тощо,
вказують на наявність багатьох проблем, для вирішення яких необхідно продовжити
науковий пошук у даному напрямі.
Серед основних проблем розвитку харчової промисловості України традиційно
залишаються такі позиції: скорочення сировинної бази, неефективність нормативноправового регулювання, відсутність ефективних програм залучення інвестицій,
недостатність матеріально-технічної бази, втрата ринків збуту, зменшення прибутковості
підприємств тощо. Під впливом складних економічних, політичних та епідеміологічних
чинників харчова та переробна промисловість України зазнали змін, які позначилися на
попиті на продовольство, процедурі постачання товарів та розвитку бізнесу.
Перспективні напрями розвитку галузі повинні бути націлені на підвищення
конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості, покращення інвестиційного
клімату, розроблення стратегічних документів, оптимізацію управлінських процесів, захисту
інтересів споживачів та працівників, удосконалення законодавчої бази.
Слід відмітити, що у 2022 р. на Львівщині планують збудувати індустріальний парк,
аналогів якому в Україні немає. Розглядається проект Agro.Food.Tech Park – центр синергії
проривних технологій у сфері агро- і харчової промисловості. Він спеціалізуватиметься на
переробці агропродукції, розробці нових типів продуктів та їхньому виробництві. Відповідно
до проекту індустріального парку, на його території будуть не тільки промислові цехи і
складські комплекси, а й виставковий центр, бізнес-парк, дитячий садок, школа, житлові
будинки та торговий центр. Саме цей проект актуальний в умовах воєнного стану, оскільки:
 допоможе підприємствам, які перебувають близько до зони бойових дій,
релокуватись та відновити потужності;
 збереже наявні та створить нові робочі місця.
Дослідження розвитку однієї з найбільш необхідних галузей вітчизняної
промисловості надасть можливості для поступового врегулювання економічної ситуації в
країні, забезпечення населення високоякісною продукцією, підвищення стандартів якості та
безпеки продуктів харчової промисловості.
Серед інших країн світу Україна має найбільш сприятливий природний, людський,
геополітичний і ресурсний потенціал для розвитку харчової промисловості, раціональне
використання якого забезпечило б їй провідне місце на світовому й регіональних
продовольчих ринках.
Отже, перспективи розвитку харчової промисловості напряму залежатимуть від
зростання галузі, її конкурентоспроможності та ефективності економічних важелів впливу. В
подальшому слід акцентувати увагу на необхідності розробки стратегічного документу, що
визначатиме цілі та пріоритети як підприємств харчової промисловості, так і галузі загалом.
В умовах сьогодення необхідно з перемогою для України вийти із воєнного стану,
покращити інвестиційний клімат та обсяги державної підтримки, підвищити якість
управління провідною галуззю економіки.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ МʼЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ З ОЗДОРОЧИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
Виробництво харчових продуктів, що не збалансовані за своїм хімічним складом, і як
наслідок, що не відповідають сучасним вимогам за показниками харчової та біологічної
цінності, є причиною відхилення раціонів населення від формули збалансованого
харчування. Тому перспективним задля забезпечення здорового харчування населення стає
створення оздоровчих харчових продуктів масового споживання. Таким чином, необхідно
створення м’ясних продуктів харчування оздоровчого призначення з підвищеною харчовою
та біологічною цінністю, із заданим мінеральним складом, збалансованого за вмістом
кальцію, магнію та фосфору.
Створення функціональних продуктів на м’ясній основі є перспективним напрямом у
харчовій індустрії, спрямованим на ресурсозбереження м’ясної сировини, покращення
структури харчування, профілактики захворювань сучасної людини [1, с. 54].
Відомими є технології м’ясопродуктів функціонального призначення з використанням
білково-полісахаридних комплексів, різних овочевих добавок, рослинної сировини
(рослинних білків) тощо [2, с. 30].
У м’ясопереробній промисловості також поширені інгредієнти тваринного
походження (білки плазми крові, молочно-білкові концентрати), додавання яких надає
продукту на м’ясній основі оздоровчі властивості [3, с. 35]. Такими інгредієнтами
тваринного походження найчастіше бувають білкові композиції.
Нами науково обґрунтовано вдосконалення якості та виробництва м’ясних посічених
виробів виробів, які мають оздоровчі властивості зі збалансованим мінеральним складом.
Наші дослідження спрямовані на вирішення проблеми дефіциту продукції, багатої на
засвоювані сполуки кальцію та магнію, а саме на розробку технології м’ясних посічених
виробів з використанням добавки білково-мінеральної (ДБМ). ДБМ є стійким комплексом
мінеральних речовин (кальцію і магнію), пов’язаних з білковим субстратом. ДБМ можна
розглядати як легкозасвоювану метаболічно активну форму кальцію та магнію.
Основою отримання ДБМ є поперемінна обробка підготовленої колагеновмісної
сировини (зокрема, свинячої шкіри) розчинами хлориду магнію (MgCl 2) та хлориду кальцію
(CaCl2), внаслідок чого і спостерігається утворення стійкого білково-мінерального
комплексу.
Попередня підготовка колагеновмісної сировини до сорбції іонів металів з
відповідних розчинів включала очищення, знежирення, варіння або обсмажування
насиченою парою, подрібнення на м’ясорубці. Підготовка сировини спрямована на
розпушування структури та збільшення активної поверхні білкових молекул, що сприяє
процесу сорбції – утворенню білково-мінерального комплексу.
Отриманий білково-мінеральний комплекс містить іони магнію та кальцію у двох
формах – органічні сполуки кальцію, пов’язані з колагеном, та кальцій у формі цитрату.
Залишковий неорганічний кальцій негативно впливає на органолептичні показники готової
добавки білково-мінеральної та виробів з використанням зазначеної добавки, викликаючи
гіркий смак. Подальша поперемінна обробка одержаної білково-мінеральної маси розчинами
карбонату натрію (Na2CO3) та лимонної кислоти дає можливість перевести залишкові
кількості незв’язаного з білком кальцію у форму його органічної солі – цитрату, яка краще
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засвоюється організмом людини. Після зливання з отриманої системи залишкових кількостей
рідини збагачену колагенову масу сушать до вологості 4-10%, подрібнюють.
Отримана таким способом добавка білково-мінеральна є дрібнодисперсним порошком
кремового кольору, з нейтральним смаком і запахом, з регульованим вмістом органічно
пов’язаного кальцію до 20%, магнію до 5%.
Основна сировина, що використовується при виробництві ДБМ, належить до
вторинних продуктів тваринного походження. Напівфабрикат білково-мінеральний на основі
колагену доцільно використовувати в технології м’ясних посічених виробів з точки зору
високої спорідненості сировини, технологічності, зручності введення добавки до м’ясних
систем, фізіологічних потреб організму людини. А також введення ДБМ до складу м’ясних
посічених виробів дозволить подолати незбалансованість мінерального складу традиційних
м’ясних виробів.
Пропонуємо умовно розділити процес виготовлення м’ясних посічених виробів з
використанням ДБМ на три етапи.
На першому етапі відбувається механічна кулінарна обробка сировини (МКО). Для
м’яса МКО включає в себе видалення неїстівних частин сировини, грубої сполучної тканини,
миття, нарізання на шматки. МКО додаткової сировини полягає у видаленні неїстівних
частин сировини (чищенні цибулі, часнику), санітарно-гігієнічній обробці, замочуванні хліба
у воді або молоці.
Мета другого етапу виготовлення продукту – формування котлетної маси та
напівфабрикатів з неї. Для цього сировинні компоненти після МКО подрібнюють на
м’ясорубці, перемішують отриману фаршеву масу з одночасним додаванням ДБМ з
доведенням його до вологості фаршу, додають смако-ароматичні компоненти, знову
подрібнюють з наступним перемішуванням, відбивають та формують вироби.
На третьому етапі відбувається термічна обробка напівфабрикатів до кулінарної
готовності, підготовка продукції до реалізації.
У разі введення сухої ДБМ відповідно збільшується рецептурна кількість води для
вирівнювання вологості готової фаршової системи. Подальшими дослідженнями
встановлено, що введення в котлетну масу ДБМ у кількості 5…10 % від рецептурної
кількості м’ясної сировини сприяє поліпшенню вологозв’язувальних та структурномеханічних властивостей котлетної маси по відношенню до котлетної маси, приготовленої за
традиційною технологією без використання добавки білково-мінеральної.
Готові до вживання кулінарні посічені вироби мають смак та запах смаженого м’яса,
без сторонніх присмаків та запахів, колір – поверхня світло- або темно-коричнева, зріз сірий,
однорідний, консистенція – соковита, пишна, однорідна.
Таким чином, дослідженнями доведено, що розроблені м’ясні посічені вироби мають
покращені споживчі та технологічні характеристики, що забезпечує формування низки їх
конкурентних переваг.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
На сучасному етапі розвитку проблеми сервісу, задоволення потреб і поведінки
споживачів розробляються в руслі соціологічних, економічних і загальнофілософських
підходів. В теперішніх умовах для закладів ресторанного господарства важливого значення
набуває креативний підхід до сервісного обслуговування споживачів.
Споживчі вимоги – це бажані характеристики обслуговування, здатні задовольняти
потреби й очікування відвідувача.
Однією з особливостей роботи закладів ресторанного бізнесу є більш гнучкий
технологічний процес, призначений для приготування широкого асортименту страв з великої
різноманітності сировини, та значно менші обсяги виробництва, ніж у великих харчових
підприємств. А також, є швидка реалізація виготовленої продукції та споживання її на місці,
або з доставкою.
Одним із приорітетних напрямків є розробка харчових продуктів і страв
функціонального, оздоровчого харчування, що сприяло поширенню сучасних трендів, таких
як Organic, Clean Label та Slow Food.
Organic (органічні продукти) – це продукти харчування, вироблені без використання
пестицидів і добрив та синтетичних харчових добавок. Турбота про особисте здоров’я та
навколишнє середовище обумовлює попит споживачів на органічні продукти.
Clean Label (чиста етикетка) – це споживчий термін і широко застосовується на
харчових підприємств. Продукти з чистою етикеткою асоціюються з відсутністю алергенів і
синтетичних добавок та виготовлені з корисних для здоров’я інгредієнтів.
Slow Food (повільне харчування) – це заклади ресторанного господарства, які
протистоять індустрії швидкого харчування, підкреслюючи необхідність здорового
харчування, збереження національних і регіональних кухонь, використання локальної,
органічної сировини.
Запорукою успіху ефективного розвитку закладу ресторанного бізнесу є
впровадження інноваційних форм обслуговування до яких можна віднести гастрономічні
сети. Гастрономічний сет — це серія кількох страв, завчасно вибраних шеф-кухарем, тобто
змінити якусь страву на іншу неможливо. Для шеф-кухаря — індивідуальний погляд на
кухню, що він презентує, унікальний і неповторний як у приготуванні, так і в подачі. Сетменю – це ризик для двох сторін: гостю сподобається, чи ні, а шеф-кухарю вдасться
виправдати очікування гостя, або ні. Скориставшись пропозицією гастрономічного сету,
гість може загалом скласти враження про кухню ресторану, сприймаючи кожну страву не як
щось окреме та самостійне, а як частину цільної, довершеної картини, написаної особливим
почерком шеф-кухаря. Сети бувають сезонними, можуть бути натхненні певною тематикою:
вікторіанська епоха, підводний світ, епоха 1970-х, “Титанік”, а також казки. Такі підходи
часто використовують в молекулярній кухні і називають їх бенкетами (feasts). Презентація
гастрономічних сетів відбувається в певні дні тижня і оновлюють їх кожні два тижні.
Аналізуючи успішність та ефективність роботи провідних закладів ресторанного
господарства, їх прагнення підвищити стандарти якості обслуговування, урізноманітнювати і
оновлювати перелік послуг було зауважено впровадження нового тренду – великий
комунальний стіл. Такі столи розраховані на 42 гостя, довжиною до 12 м – це може бути
продиктовано площею приміщення і концепцією ресторану. Впровадження таких столів має
багато переваг: економія простору і ефективне його використання (конфігурація столу
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дозволяє в любий момент зробити декілька окремих столів на необхідну кількість гостей); з
задоволенням використовують для корпоративних свят; застосовується для презентації
нового меню від шефа або доводити до готовності страви безпосередньо за столом на очах
гостей з видом на відкриту кухню.
Отже, в умовах безперервних економічних змін інновації стають основним чинником,
що сприяє динамічному розвитку і підвищенню результативності функціонування
підприємств ресторанного господарства. Міжнародний досвід успішної діяльності
підприємств ресторанного господарства свідчить про безальтернативний шлях виживання в
умовах глобальної конкуренції побудований на впровадженні сучасних трендів при
активному використанні сучасних науково-технічних досягнень, та готовності до інновацій
та нововведень.
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЛЛЯНОЇ ОЛІЇ
Повноцінне та здорове харчування людини складається із збалансованої кількості
білків, жирів, вуглеводів та низки вітамінів. Особливе місце серед продуктів харчування
займають олії рослинного походження. Окрім висококалорійних жирів, котрі є основними
постачальниками енергії для людського організму, містять ряд поліненасиченх жирних
кислот (ліноленова, лінолева, олеїнової) вітамін Е (токоферол) провітамін А (каротин) [1]. Ці
компоненти рослинної визначають її біологічну цінність. Серед усіх олій рослинного
походження особливе місце посідає лляна олія. Окрім харчової цінності вона
характеризується рекордним вмістом, серед всіх рослинних олій, ліноленової та лінолевої
поліненасичених жирних кислот, які визначають еластичні властивості клітинних мембран,
що в свою чергу визначає функціональність та живучість клітини.
Поліненасичені лінолева та ліноленова жирні кислоти є дуже нестійкі і легко
руйнуються під впливом навколишнього повітря, окислюються під дією сонячного проміння,
високої температури та під час контакту з металами змінної валентності, наприклад Fe, Cu [2].
Одним із завдань в галузі харчових технологій є мінімізація згаданих окисних
процесів. Одним із способів зменшення активності окисних процесів є змішування різних
рослинних олій, які у своєму складі містять різні поліненасичені жирні кислоти: ліноленова,
лінолева та мононенасичена – олеїнова, вітаміни та пігменти. Продукти окиснення, а також
вихідні об’єкти окиснення купажів рослинних олій характеризуються хорошими
флуорофорними властивостями. Реєстрація поведінки різних флуорофорів лляної олії та її
купажів упродовж певного часу зберігання дає інформацію про хімічні зміни, які
відбуваються в них, залежно від умов зберігання та вихідного хімічного складу.
Нами проведено спектрально-люмінесцентні дослідження лляної олії та її купажу:
оливкова олія (сорт Sasso) та сирої парафінової олії (сорт Кудряш) в пропорції 10:1. В
результаті спектрально-люмінесцентних параметрів лляної олії та її купажу виявлено
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незначну зміну (до 10%) інтенсивності смуг люмінесценції токоферолу, поліненасичених
жирних кислот, вітаміну Е, каторину, пігментів хлорофілу та їх продуктів окислення
протягом 6–8 місяців зберігання за звичайних побутових умов. На основі даного факту
можна стверджувати, що протягом 6–8 місяців якість олії погіршується дуже мало. Тобто за
час 6–8 місяців кількість цінних компонентів в олії, які окислюються чи розпадаються є
незначною. Традиційними хімічними методами оцінки якості олії не виявляється змін її
якості, тим самим можна стверджувати про переваги застосування спектральноголюмінесцентного методу оцінки якості олій рослинного походження над хімічними
методами.
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ENRICHING DAIRY PRODUCTS WITH NON-TRADITIONAL
INGREDIENTS TO CREATE HEALTHY NUTRITION PRODUCTS
In recent decades there have been enormous demographic and social changes, the plight of
sick and elderly people has increased, and living and working conditions have changed. There has
been a stratification of society, the intensity of work and the pace of daily life has increased
dramatically. The environmental situation has deteriorated, radiation-unfavorable zones have
appeared. In connection with the continuous deterioration of ecological conditions and the
predominance of foods with high-calorie content, but little content of biologically active
compounds, vitamins and minerals in the diet of Ukrainian consumers, the problem of developing
foods with an additional nutrients that are good for the body and replace traditional chemical
impurities alternative natural components. This is especially important for products that are
traditional for consumers and used almost daily in the diet of the majority of the population of
Ukraine.
Summarizing the data of scientists on the types of food products that are currently being
enriched, a group of dairy products has been identified that are popular, but due to modern
processing technologies lose a number of beneficial properties [1-3]. Moreover, the sector of milk
processing and dairy products manufacturing in Ukraine is a dynamic market open for the
production of new products, 178 enterprises are working there. Representatives of the Ukrainian
sour-milk market realize that they will be able to stay under the conditions of the strongest
competition by introducing new technologies, increasing the assortment and modernizing the
composition and quality of products [4].
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The segment of sour-milk products includes the following commonly used commodity
groups: sour cream, kefir, yogurt, and ryazhenka. In order to improve the consumer properties of
dairy products, in particular, the correction of the vitamin composition, it is advisable to enrich
them with mixtures of vegetable and vegetable components. Vegetables in their vitamin
composition occupy a significant place among the foods. Sufficiently reasonable for vitamin
supplementation has a composition of carrots, as it refers to the so-called yellow-green vegetables,
which are the main source of β-carotene (provitamin A). Root carrots besides carotene also include
other fat-soluble vitamins (D, E, K), a significant amount of water-soluble vitamins B1, B2, PP, C,
as well as physiologically active substances: sterols, lysine, enzymes and some trace elements copper, iodine and others, further increasing its nutritional value.
Cereal plant germ has a high biological value, it is a concentrate of valuable nutrients in
physiological and biological respect: 75% consist of proteins, fats and soluble carbohydrates,
contain a significant amount of easily soluble, physiologically valuable nitrogenous substances, up
to 10% albumin, globulins, and about 37% essential amino acids; mineral substances of wheat germ
are represented by 21 macro and microelements. Therefore, the introduction of germ impurities into
products is considered as a source of valuable substances for the human body, a stimulant of
metabolism and regulator of cholesterol metabolism, a carrier of antioxidant and antioxidant
substances and dietary fiber.
The introduction of wheat germ and carrots into the composition of dairy products increases
the amount of natural phenolic compounds with antioxidant properties, which increase the
biological value of the product, are antioxidants and contribute to the preservation of taste and
aroma. All this should have a good effect both on the organoleptic properties of sour cream and
have a positive effect on increasing the stability of products during storage by reducing the
oxidative potential value, slowing down the hydrolytic processes in milk fat, slowing down the rate
of peroxides and carbonyl compounds formation [5, 6].
The goal of the work is to form the consumer properties of dairy products with increased
biological and physiological value through the introduction of enriching vegetable and plant
additives.
In order to achieve the set goal - to form the quality of dairy products with increased
biological and physiological value, was used a sour cream with fat content of 10% and 15%; as
enriching components there were wheat house mixtures of polifunctional action and carrot puree.
Organoleptic and physicochemical characteristics of the samples were examined according to
standard methods using appropriate equipment. The results of the tests were compared in
accordance with DSTU 4418:2005. Organoleptic evaluation of model samples of sour cream was
carried out by the method of Tilgner D.E. with own modification.
By optimizing the composition of the fermented dairy product, it was found that the amount
of introduced vegetable-plant complex (VPC) should be equal to 10%. Three models (wheat germ +
carrot paste) were taken to determine the most susceptible ratio of components in the VPC
composition: 1% + 9%, 1.5% + 8.5% and 2% + 8%. By carrying out organoleptic and physicochemical studies of quality indicators, out of all six developed model samples of sour cream of
different fat content enriched with ORC with different ratios of components, the sample with the
best consumer properties should be selected, which can be recommended as sour cream of high
biological value.
According to the results of the analysis of quality indicators of model samples of sour cream
of different fat content, we can conclude that the new samples of sour cream acquired a more
pleasant appearance and taste properties, and their quality indicators do not contradict the
requirements of the regulatory documentation for this product. The highest quantity of points by
organoleptic estimation was demonstrated by this samples: sour cream (10%) + 1% of germ + 9%
of carrot paste; sour cream (10%) + 1,5% of germ + 8,5% of carrot paste; sour cream (15%) + 1%
of germ + 9% of carrot paste; sour cream (15%) + 1,5% of germ + 8,5% of carrot paste.
Comparison of the chemical composition of the traditional sour milk product - sour cream - with the
developed model products based on sour cream and vegetable-plant raw materials shows that the
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latter are mainly superior to the control products in vitamin content and contain less fat. Also, in
most of the developed model samples of sour cream there is an increase in the content of phenolic
compounds and minerals compared with the traditional control sour-milk product. The satisfaction
of the developed foodstuffs with the formula of the balanced nutrition according to the majority of
indicators is rather high and is in the range of 12.1...53.2% for protein, 7.6...52.0% for fat,
1.2...5.0% for carbohydrates, 5.1...27.0% for minerals and from 0.7% to 19.3% for vitamins.
It is known that during storage under the influence of many factors in sour cream oxidation
processes occur causing destruction of food and biologically valuable substances and, accordingly,
change in the quality of the product. With the purpose of determination of the influence of VPC
impurities on the product quality in the process of storage the research of isolated sour cream
samples during storage under standard conditions and terms defined in normative documents for
sour cream (during 7 days at temperature 0...5 oC and relative air humidity 75...80 %) was carried
out. Traditional sour cream with fat content of 10% and 15% was taken as a control. The results
showed that the developed samples did not undergo significant changes in organoleptic and
physicochemical parameters during this period of storage. Further storage showed that after 9 days
of storage the consistency of all the studied samples, including the control ones, visibly liquefied; in
some slightly increased wheat and carrot pleasant taste, as well as in some active acidity slightly
decreased, titrated acidity increased; in the control sour cream samples, on the contrary - pH
increased, titrated acidity - decreased. After 11 days of storage in the model samples pH and
titratable acidity have not yet increased, but remained within the limits allowed by the standard
documentation for the product; in the control samples, these indicators decreased significantly and
reached the limit set by DSTU, indicating a decrease in the amount of lactic acid. Increased stability
during storage compared to the control samples can be explained by the content in vegetable and
plant additives biologically active substances that inhibit or prevent the process of spoilage.
Thus, according to the results of the research the sour cream of 10% and 15% fatness with
improved consumer properties (with the introduction of VPC: 1.5% of wheat germ and 8.5% of
carrot paste), which received the highest organoleptic evaluation; it is characterized by physical,
chemical and microbiological quality indicators within the norms established by the normative
documentation for sour cream; in its chemical composition contains carotenoids, minerals and
phenolic compounds, which contribute to inhibition of oxidation processes and increase stability
during storage up to 10 days. Satisfaction of the developed foodstuffs with the formula of the
balanced nutrition according to the majority of indicators is high enough.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ТОВ “АСКАНІЯ ФРОУЗЕН ФУДС”
Задля підвищення економічних показників виробничого підприємства необхідним є
впровадження системи управління якістю. Виходячи з цього виникає потреба у спеціальних
процедурах, що дозволяють з великою точністю встановити вплив системи управління
якістю на якість кінцевого продукту або ефективності діяльності підприємства. Доцільним є
аналіз усіх процесів підприємства, пов’язаних з функціонуванням системи.
Підприємство з виробництва швидкозаморожених овочів ТОВ “АСКАНІЯ ФРОУЗЕН
ФУДС” на сьогоднішній день є одним із найбільших по кількості продукції, яка
виготовляється. Підприємство зосереджено на імпорті та дистрибуції відомих торгівельних
марок заморожених продуктів харчування.
Перевагою “АСКАНІЯ ФРОУЗЕН ФУДС” поміж інших компаній є наявність
сертифікату ISO 22000 на контроль за якістю випущеної продукції здійснюється за системою
контролю НАССР. На підприємстві використовують новітні технології у виробництві
заморожених овочів, а саме метод “шокової” заморозки. Суть даного способу – охолодження
харчових продуктів, що здійснюється на високій швидкості, яка забезпечує
мікрокрісталізацію вологи.
Діяльність на підприємстві здійснюється за системою НАССР, що унеможливлює
потрапляння неякісного товару споживачеві, надає підприємству первинну відповідальність
за безпечність харчових продуктів. Система НАССР на підприємстві у поєднанні з
звичайними перевірками та методами контролю, дало змогу створити систему задоволення
якістю із профілактичною дією, яка може гарантувати більшу безпеку та якість продукції.
Система управління якістю на підприємстві вирішує наступні питання у сфері якості
продукції: забезпечення якості діяльності співробітників при виконанні роботи, підвищення
задоволеності споживачів за допомогою забезпечення відповідності певним вимогам
споживачів та підвищення результативності та постійне покращення усіх процесів.
Політика компанії у сфері якості направлена на постійне покращення якості всіх видів
діяльності на підприємстві, постійне покращення якості продукції, що випускається, та
усвідомлення кожним співробітником своєї значимості у створенні якісної продукції.
Реалізація даної політики здійснюється на підприємстві за допомогою: лідерства
керівника та залучення співробітників; орієнтацією на споживача; процесним підходом до
виробництва та найголовніше – безперервне покращення якості продукції
В ході дослідження системи управління якістю на підприємстві було виявлено основні
напрямки для покращення існуючої системи управління на підприємстві. Для постійної
підтримки якості продукції система управління якістю повинна періодично аналізуватися та
оцінюватися вищим керівництвом підприємства, для цього на підприємстві повинні
охоплюватися усі стадії життєвого циклу, маркетингу, контролю та ін.
В останні роки все більшою популярністю почало користуватися бережливе
виробництво. Для його впровадження потребується трансформація менталітету робітників та
керівництва підприємства, які зобов’язані навчитися виявляти втрати, розуміти, які дії та
стан дійсно є втратами, та безперервно працювати над їх усуненням. Почати впровадження
бережливого виробництва на ТОВ “АСКАНІЯ ФРОУЗЕН ФУДС” можливо з системи
організації робочого простору 5S, яка веде підприємство до розгортання бережливого
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виробництва та виховання в співробітниках здатність здійснювати постійне вдосконалення
виробничого середовища та підтримувати досягнутий рівень на заданій висоті.
Однак, ефект від даного заходу полягає не тільки у зниженні витрат на виробництво,
збільшення ціни на продукцію, що випускається за рахунок зростання якості, зниження
витрат часу на виготовлення одиниці продукції, але і в психологічному складнику –
співробітники будуть з більшим ентузіазмом та ефективніше працювати на чистому та
новому робочому місці.
Основним результатом є відносна економія ресурсів, а не витрат, у першу чергу
скорочення залишків виробництва, яке не завершено, що веде до економії на кредитуванні
або можливості вкладу грошових коштів, які вивільнені, в альтернативні заходи.
Наявність сертифікованої системи управління якістю на підприємстві ТОВ
“АСКАНІЯ ФРОУЗЕН ФУДС” дає стабільність та великі можливості зайняти найвищу
сходинку в умовах сучасного ринку. Важливою та безумовною перевагою системи НАССР є
її властивість передбачати та попереджати помилки за допомогою поетапного контролю
протягом всього життєвого циклу продукції. Це гарантує споживачам безпечність
споживання продукції.
Для реалізації принципів НАССР з управління якістю на підприємстві
ТОВ “АСКАНІЯ ФРОУЗЕН ФУДС” потрібно впровадити та реалізувати: створення робочої
групи з співробітниками різної спеціалізації, які мають знання про заморожені овочів в
повному обсязі та запровадять нові підходи до виробництва та покращення якості готової
продукції; розробку заходів відносно управління якості, а саме виявлення та аналіз ризиків
виробництва якісної продукції.
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Львівський фаховий коледж харчової переробної промисловості НУХТ
ОПТИМІЗАЦІЯ НУТРІЄНТНОГО СКЛАДУ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ ТА СТРАВ
Борошняні вироби і страви є зручним об’єктом для збагачення їх різним вмістом
біологічно активних і поживних речовин, що дозволяє отримати вироби підвищеної харчової
та біологічної цінності з високими органолептичними та фізико-хімічними показниками
якості.
Одним із способів оптимізації нутрієнтного складу борошняних виробів і страв є
використання добавок з горіхового борошна, горіхових шротів та макухи. Численні
дослідження вітчизняних та закордонних науковців підтвердили, що використання цих
добавок у технологіях харчової продукції забезпечує суттєве підвищення в них вмісту
фізіологічно-функціональних інгредієнтів і цим самим створення продукції оздоровчого
спрямування.
З аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду відзначено актуальність використання в
харчових технологіях продуктів переробки горіхів, як добавок, що спроможні стабілізувати
емульсійні системи, покращувати структуру борошняних виробів і корегувати їх хімічний
склад.
Горіховий шрот – джерело вітамінів і мікроелементів, але найціннішим його
складовими є лецитин. Це речовина заповнює міжклітинний простір, формує клітини
печінки (печінка складається на 50 % з лецитину). Завдяки вмісту в ньому лецитину шрот
волоського горіха здатний знизити ризик серцево-судинних захворювань, поліпшити
мозкову діяльність, зміцнити нервову систему.
Шрот волоського горіха в цілому, а особливо за рахунок лецитину, ефективний в
профілактиці жовчнокам’яної хвороби і навіть сприяє поступового позбавлення від каменів,
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особливо холестеринового походження, так само допомагає позбавлятися від налиплих
затверділих холестеринових бляшок. Шрот допомагає зміцнювати м’язи, може швидко
знизити втому після фізичного навантаження. Знижує ризик виникнення старечого
недоумства, раптового інфаркту.
Шрот та макуха, що отримуються в процесі відтискання олії мають унікальні поживні
та енергетичні властивості. Наприклад − білки, що входять до складу горіхів, в горіховому
шроті та макусі перетворюються в особливу протеїнову групу, що складається з таких
амінокислот, як триптофан, метіонін, лізин, цистин та інші.
Борошно виготовляють з макухи та шроту горіхів. Якщо в рослинному борошні
показник жиру до 30%, то таке борошно виробляли з макухи. Макуха має більш високу
поживну та енергетичну цінність ніж шрот. Завдяки нетермічній обробці продукт зберігає всі
корисні властивості цілого горіху: вітаміни та мінерали, ферменти, полінасичені жирні
кислоти, інші корисні елементи м’якоті. Завдяки високому вмісту жиру макуха зберігається
не довше 6 місяців, при порушенні умов зберігання швидко гірчить. Борошно зі шроту бідне
на вітаміни, що руйнуються та вимиваються під дією пари. Але концентрація протеїну та
мікроелементів в шротах набагато вища, ніж в макусі. Шроти мають розсипчасту структуру
та зберігаються значно довше – до 12 місяців.
В науковому впровадженні передбачається розробити та розширити асортимент
борошняних виробів і страв за рахунок харчових добавок шроту та макухи волоських горіхів,
що дозволить корегувати їх амінокислотний склад, покращити мінеральний склад виробів, а
саме підвищити вміст елементів калію, магнію, мідь, марганець, цинк та нікель.
Згідно досліджень нутріціології відомо, про біологічну роль для організму людини
мінорних компонентів їжі, до яких належать, зокрема, деякі фенольні сполуки. Фенольні
сполуки мають антиоксидантну, протимікробну та імуностимулюючу дію.
Шрот та макух волоських горіхів містить гідрооксикоричні кислоти, дубильні
речовини та флавоноїди. Зазначені речовини є корисними для організму людини. Зокрема,
гідрооксикоричні кислоти мають протимікробні та імуномоделюючі властивості; дубильні
речовини мають в’яжучий, протизапальний, бактерицидний ефект; флавоноїди сприяють
зміцненню судин, запобіганню розвитку алергій, підтримці нормального кров’яного тиску
тощо.
Метою наукових досліджень є встановлення теоретичних і практичних аспектів
технології страв та виробів з борошна збагачених харчовими добавками шроту та макухи
волоських горіхів.

Хінальська Т. Р.
старший викладач
Львівський торговельно-економічний університет
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Проблеми забезпечення безпеки людини набувають особливої гостроти у
виробничому середовищі, в якому здійснюється трудова діяльність людини і відбувається
формування різних небезпечних і шкідливих факторів. Збереження життя і здоров’я
працівників харчової промисловості є важливим напрямом державної політики у галузі
охорони праці. Для сучасного виробництва характерні швидка зміна технологій, оновлення
обладнання, впровадження нових процесів і матеріалів, які недостатньо вивчені з точки зору
негативних наслідків їх застосування. Харчова промисловість не є винятком.
Харчова промисловість виконує сполучну роль між сільським господарством і
споживачем. Її підприємства переробляють зерно, овочі, фрукти, м’ясо, молоко і поставляють
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готову продукцію на підприємства торгівлі і громадського харчування. Технологічні процеси
харчових виробництв пов’язані з великими тепло − та волого виділеннями, часто
супроводжуються значними рівнями шуму і вібрації. Експлуатація технологічного устаткування
і рухомого складу, проведення ремонтних робіт супроводжуються високим пилоутворенням,
виділенням різних хімічних речовин, інтенсивним шумом, вібрацією, наявністю великих
фізичних і нервово-емоційних навантажень, несприятливою мікрокліматичною і
мікробіологічною дією і ін. Всі ці умови визначають професійний ризик і обумовлюють
розвиток професійних захворювань працівників харчової промисловості.
Окремі операції не виключають попадання в повітря виробничих приміщень пилу,
парів і газів, що роблять шкідливий вплив на організм людини. Застосування легкозаймистих
і горючих рідин і матеріалів істотно підвищує пожежо- і вибухонебезпечність харчових
виробництв. Багато підприємств харчової промисловості оснащені високомеханізованим і
автоматизованим обладнанням з програмним управлінням. У зв’язку з цим збільшується
потенційна небезпека виникнення травмонебезпечних ситуацій. На підприємствах харчової
промисловості велика питома вага ручної праці, в тому числі і важкої фізичної, широко
застосовується праця жінок.
Безпека виробничих процесів забезпечується, передусім, політикою підприємства,
спрямованою на застосування технічно справного обладнання та устаткування. А також,
допуск до роботи працівників, які пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці.
Серед основних проблем традиційно залишаються такі позиції: неефективність
нормативно-правового регулювання, відсутність ефективних програм залучення інвестицій,
недостатність матеріально-технічної бази, відсутність ринків збуту, зменшення
прибутковості підприємств тощо. Під впливом складних економічних, політичних та
епідеміологічних чинників харчова та переробна промисловість України зазнали змін, які
позначилися на попиті на продовольства, процедурі постачання товарів та розвитку бізнесу.
Не менш важливою проблемою в умовах пандемії стало забезпечення захисту та
підтримки здоров’я працівників харчової промисловості. Фактори забезпечення безпеки
працівників, безпеки та якості продукції сьогодні напряму залежать від управлінської
складової функціонування галузі. Беззаперечно, харчова промисловість потребує
впровадження дієвих систем управління безпечністю харчових продуктів, заснованих на
принципах аналізу небезпеки та критичного контролю, які дозволять харчовій промисловості
якісно виконувати свої функції та підтримувати довіру споживачів до безпеки та доступності
продуктів харчування в часи складної епідеміологічної обстановки.
Важливою вимогою в забезпеченні безпеки виробництва є проведення професійного
відбору, де передбачається оцінка професійної придатності працівників до відповідних
професій і спеціальностей. Обов’язкові попередній (при прийомі на роботу) і періодичні
(впродовж трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на
важких роботах, роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці або роботах, що
вимагають професійного відбору, і щорічно для осіб у віці до 21 року. На підприємстві
потрібно дотримуватися графіків проходження медичних оглядів − це є одним із основних
вимог профілактики виробничих захворювань і дотримання санітарних норм в харчовій
промисловості.
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СТАРІННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Протягом експлуатації виробів із полімерних матеріалів з часом протікають процеси,
які погіршують їх першопочаткові характеристики. Відбувається процес старіння,
викликаний зміною структури та властивостей матеріалів. Перебіг цих змін залежить від
впливу різних зовнішніх та внутрішніх чинників. Старіння визначається як складний процес
у матеріалі, який підлягає дії різноманітних зовнішніх факторів протягом життєвого циклу.
Старіння під дією погодних агентів проходить як ряд послідовних етапів, що
супроводжуються руйнуванням структури.
Метою дослідження було вивчення перебігу процесів старіння модифікованих
полімерних матеріалів.
Показано особливості процесів, що мають місце при старінні полімерів. Полімери та
матеріали на їх основі характеризуються двома видами процесів старіння, які можуть
протікати як окремо один від одного, так і взаємопов’язано, доповнюючи один одного –
хімічними та фізичними. Активність фізичного та хімічного процесу під час перебігу
старіння визначається безліччю технологічних та експлуатаційних факторів. Хімічний вид
процесу старіння полімерів описують та характеризують за хімічним складом матеріалу,
молекулярною масою, будовою макромолекул, укладанням ланцюгів, їх спряженістю,
молекулярно-масовим розподілом, присутністю певної кількості додатків (каталізаторів,
антиоксидантів, пластифікаторів та інших технологічних реагентів) та наповнювачів. При
цьому, вид та кількість додатку (або залишку), його сумісність із полімерною матрицею та
здатність до активації чи пасивації внутрішньо матричних перетворень є першоджерелом
змін або збереження структури, зростання чи зменшення дефектності. Фізичне старіння
полімерів найкраще описується в склоподібних полімерах та визначається рухливістю його
структурних елементів, яка змінюється при зміні температури. За підвищеної температури,
коли полімер перебуває у в’язкотекучому стані, його структура визначається молекулярними
конформаціями, що перебувають у рівновазі. За зниження температури нижче Тg
термодинамічна рівновага структури полімеру із різними молекулярними утвореннями
обов’язково порушується. Відбувається деградація структури, що особливо добре
виявляється у змінах механічних характеристик – повзучості та змінах характеристик
напружень на розтяг та розривання [1-2].
Використання природних факторів при вивченні процесів старіння полімерних виробів
має ряд труднощів з інтерпретацією результатів. Це пов’язано із фактом значної товщини
полімерних виробів та незначної проникності таких агентів впливу як сонячна радіація (УФ
випромінювання + нагрівання), водяної пари та газового середовища. Проте для тонкоплівкових
полімерних та композитних матеріалів (захисні плівки, спеціальні та лакофарбові покриття) такі
дослідження необхідні, оскільки проникність агентів старіння порівнянна із товщиною
матеріалу. Початкові етапи природного старіння зазвичай відносять до хімічних факторів.
Таким чином, проведені дослідження дають можливість узагальнити вплив факторів
старіння полімерних матеріалів, проте необхідне поглиблене вивчення механізму старіння
полімерних плівок, встановлення кількісного зв’язку між впливом різних факторів на
швидкість перебігу процесів старіння.
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СИСТЕМИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ НА
ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ
Економічні можливості й торгівля, які передбачають відповідні реформи у різних
системах, це передусім становить суть євроінтеграційних процесів. Угодою про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом передбачено значний обсяг зобов’язань України
щодо наближення законодавства у різних сферах до правової бази Євросоюзу.
Пріоритетними завданнями із пакету реформувань в рамках євроінтеграції належать, поряд з
іншими, застосовування правил обміну інформацією з країнами ЄС щодо товарів .
Реформи стосуються підсилення національної безпеки з метою подолання корупції,
порушень митних правил, контрабанди, мінімізацію наслідків тіньової економіки. Однією зі
складових національної безпеки є безпека харчування.
Глобалізація світового споживчого простору, легальне або нелегальне інтенсивне
розповсюдження товарів на внутрішніх ринках різних країн об’єднує споживачів
європейського та світового співтовариства в бажанні захистити себе від небезпеки
споживання недоброякісної продукції та в бажанні реалізувати загальновизнане право
людини на безпечне споживання товарів та послуг.
Одним з перших подібних об’єднань в Європі стала корпоративна організація Test
International, що згодом трансформувалася в нині чинну International Consumers Research &
Testing (ICRT) − міжнародну організацію зі споживчих досліджень та випробувань. ICRT є
єдиною незалежною організацією з вивчення споживчого попиту та тестування і як
глобальний консорціум просуває практику порівняльних тестувань, розвиває співдружність у
цій сфері та координує діяльність 50 організацій споживачів із 46 країн світу, зокрема України.
Більшість організацій-членів ICRT розташовуються в Європі, проте вони є також і в
Австралії, Новій Зеландії, Гонг-Конзі. Між країнами діє система швидкого попередження
про небезпечність. Такі системи – це домовленості щодо надання повідомлень, які
дозволяють національним органам влади сповіщати один одного про небезпечну продукцію з
метою застосування швидких дій у своїх країнах.
Якщо виникає потреба, Європейська комісія може вживати заходів загальноєвропейського
масштабу для виведення небезпечної продукції з ринку. Основними процедурами попередження є
RAPEX (для нехарчової продукції), а також процедура щодо продуктів харчування RASFF, які
працюють в Україні з 2015 р.
Україна у своїх намірах інтегруватися до Європейської Спільноти взяла на себе
міжнародні зобов’язання провести економічні реформи, які були декларативно закріплені
Указами Президента в Угоді про Асоціацію Україна – ЄС, Стратегії сталого розвитку
“Україна-2020”, Національній доповіді – Цілі сталого розвитку: Україна 2030 тощо.
Станом на другу половину 2021 року загальний прогрес у виконанні Угоди
оцінюється на рівні 49,2%. Проте, існують ще галузі, зокрема громадського здоров’я і у сфері
дотримання прав і свобод споживачів, зокрема в питанні безпеки у харчуванні, де ще
недостатньою мірою просуваються вимоги європейських директив і регламентів та
імплементація ще далека від завершення.
Харчові продукти, які розміщуються або, ймовірно будуть розміщені на ринку
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Європейського Союзу, мають бути адекватно марковані або ідентифіковані. Вимоги до
маркування встановлюються як з метою захисту прав споживачів, так і для полегшення
простежуваності товарної партії. Відповідно до вимог Регламенту ЄС № 1169/2011 усі харчові
продукти, що реалізуються на ринку ЄС, повинні маркуватися згідно із одним з двох положень.
Регламентовані наукові та технічні питання, пов’язані із безпекою харчових
продуктів, стають все більш важливими, актуальними та складними. Створення
Європейського органу з безпечності харчових продуктів має зміцнити нинішню систему
наукової та технічної підтримки, яка більше не може відповідати зростаючим вимогам до неї.
Європейський Союз визначає обов’язковою вимогою для імпортованих товарів
забезпечення простежуваності на всьому шляху товарообігу (зокрема, на всіх стадіях виробництва,
переробки та розподілу). Простежуваність – це система відстежування продукту від виробництва
до споживання, яка є надзвичайно важливим інструментом для введення в дію стандартів та норм
за рахунок підвищення прозорості в ланцюгах постачання продуктів харчування.
Безпечність харчових продуктів та простежуваність їх на ринку гарантується на
законодавчому рівні. Найвищі стандарти безпеки та простежуваності харчових продуктів
діють в Європейському Союзі. Ключовим інструментом для забезпечення потоку інформації
для швидкого реагування на виявлення ризиків для здоров’я населення в харчовому ланцюгу
є RASFF – система швидкого оповіщення про безпечність харчових продуктів та кормів,
створена у 1979 р. Служби системи працюють цілодобово, і повідомлення про виявлені
харчові ризики (нотифікації) розповсюджуються в найкоротший термін. І як тільки
з’являється нотифікація, постачальник миттєво відкликає свою продукцію з закладів
торговельної мережі. Мережа RASFF об’єднує контролюючі органи в сфері безпечності
харчової продукції країн ЄС та таких країн як Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія,
які відповідають за безпечність харчових продуктів та кормів. Отже до RASFF входять 27
держав-членів, Європейська Комісія, Європейське управління з безпеки харчових продуктів
та Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія. Ця система забезпечує відстеження продуктів завдяки
швидкому обміну інформацією з використанням електронних систем (Innova, Traces).
Більшість країн за межами ЄС також охоплює інформація з системи RASFF через
угоди. Нині охоплено близько 180 країн.
Регламент ЄС № 178/2002 в частині законодавства про харчові продукти, забезпечує
правову основу для Системи швидкого сповіщення про харчові продукти та корми. RASFF,
окрім харчових продуктів і кормів, займається матеріалами та предметами, призначеними
для контакту з харчовими продуктами. Структура системи RASFF в ЄС функціонує як
мережа офіційних контактних пунктів у країнах-членах.
Усі країни-члени Європейського Союзу, країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ),
секретаріат Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), Швейцарія, Європейський орган з
безпеки харчових продуктів (ЕFSA) та Європейська комісія (як менеджер системи) є членами
RASFF і автоматично отримують будь які сповіщення RASFF. У цій системі центральне місце
посідають національні контактні пункти, які перевіряють і заповнюють повідомлення RASFF,
якщо це необхідно, і пересилають їх до Європейської комісії (DG SANTE). На світовому рівні не
існує порівняно всеохоплюючої системи сповіщення. У 2020 році надійшли до бази даних та були
передані через RASFF 3862 оригінальних сповіщення, з яких 1430 були класифіковано як
попередження, 572 як інформація для подальших заходів, 791 як інформація для уваги, 1056 як
повідомлення про відмову на кордоні та 13 як повідомлення про нове. Виходячи з наведених вище
прикладів, можна констатувати, що основними підставами для повідомлення системою швидкого
реагування про безпечність харчових продуктів RASFF країн-членів є: власний чек компанії,
скарга споживача, відмова на кордоні, офіційний контроль на ринку. Пріоритетом будь-якої країни
є забезпечення населення якісними і безпечними харчовими продуктами. Однією зі суттєвих
проблем ефективності системи RASFF є обсяг даних, які надходять. Хоча інформація, яку
передають, може бути цінною під час кризових ситуацій, вона потребує узагальнення, оброблення,
візуалізації та інтерпретації перед прийняттям рішення під час поточних подій. Тому вважаємо
актуальним продовжувати у цьому напрямі подальші наукові дослідження.
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НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З РОЗМІЩЕННЯМ
ОДЯГУ НА РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Основні вимоги до одягу, який постачається на європейський ринок, ‒ це безпечність
для здоров’я споживачів, а також належне етикетування та маркування. Нормативні вимоги
до одягу, які пов’язані з розміщенням на ринку ЄС є наступними: загальна безпечність;
стандартизація; етикетування; маркування.
До одягу, що постачається на ринок ЄС, застосовуються загальні вимоги щодо
безпечності нехарчової продукції, встановлені Директивою про загальну безпечність
продукції. Ці вимоги полягають в тому, що виробники, імпортери й постачальники можуть
розміщувати на ринку ЄС тільки безпечні товари та зобов’язані інформувати споживачів і
компетентні органи, у разі якщо розміщені ними на ринку товари є небезпечними для
здоров’я чи навколишнього середовища. Такі товари підлягають негайному вилученню з
обігу. Конкретні й детальні вимоги до якості та безпечності різних видів текстильної
продукції закріплено в стандартах ЄС.
Вимоги Директиви про загальну безпечність продукції вважаються формально
виконаними, якщо на етикетці вказано інструкції з належного та безпечного використання
виробу (наприклад: “Dry clean only” (“Тільки сухе чищення”), “Keep away from fire”
(“Тримати подалі від вогню”), “Intended to fade” (“Колір вимивається”) тощо), а також
зазначено країну походження, точний волокнистий склад виробу та адресу виробника. Утім,
якщо експортований одяг має неналежний вигляд, велика вірогідність того, що вантаж буде
затримано митними органами на підставі підозри в порушенні загальних вимог безпечності з
подальшою комплексною інспекцією, у т.ч. лабораторною, на вміст заборонених хімічних
сполук.
Імпортер чи дистриб’ютор у ЄС несе особисту відповідальність за розміщення на
ринку небезпечної продукції, тому, аби запобігти ризиків, вимагаються додаткові документи,
які підтверджують якість і безпечність виробленого одягу. Це можуть бути інформація про
постачальника тканин і фурнітури, умови та технології виробництва на підприємстві,
відомості щодо екологічності продукції, зокрема екологічні сертифікати тощо.
Європейські стандарти визначають вимоги до продукції, процеси виробництва та
тест-методи. Мета європейських стандартів ‒ сприяти підвищенню якості, безпечності та
конкурентоспроможності товарів. По суті, європейські стандарти ‒ це вже готові технології
виробництва, і їх використання є особливо вигідним для виробника, які слідуючи йому у
виробництві, можуть бути впевнені в тому, що їх продукція повністю відповідає вимогам
безпечності та буде конкурентоздатною на ринку.
Одним із добровільних стандартів, що також враховує вимоги згаданого Регламенту, є
Oeko-Tex®. Стандарт підтримується та адмініструється Міжнародною асоціацією Oeko-Tex®.
За результатами експертизи виробнику видається сертифікат відповідності з правом
нанесення маркування Oeko-Tex® Standard 100. Сертифікат Oeko-Tex® Standard 100
видається як на текстиль, так і готовий одяг.
Сертифікація Oeko-Tex® Standard 100 не обов’язкова, однак вона значно підвищує
впевненість імпортерів, споживачів і контролюючих органів у якості та безпечності
текстилю та одягу. Продукція, маркована Oeko-Tex® Standard 100, має кращий попит у
Європі. Сертифікація Oeko-Tex® Standard 100 чинна протягом одного року, з можливістю
поновлення.
Стандарти є добровільними, але, застосовуючи їх, виробники й постачальники одягу
користуються презумпцією відповідності їхніх товарів загальним вимогам безпечності.
Регламент ЄС № 1907/2006 щодо реєстрації, оцінки та дозволу хімічних сполук (англ.
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REACH) вимагає, щоб тканина, фурнітура й аксесуари не містили небезпечних барвників та
інших шкідливих хімічних речовин, які можуть вивільнятися при носінні та пранні й
становити загрозу для здоров’я споживачів і навколишнього середовища.
Обмежується використання азобарвників в одязі та обіг такої продукції на ринку. У
ЄС заборонено використання текстилю та шкіри з азобарвниками, які можуть вивільняти
ароматичні аміни в концентрації понад 30 мг/кг у готовому виробі. Не дозволяється
використання нікелю у фурнітурі й аксесуарах, якщо швидкість вивільнення іонів нікелю з
деталей, що контактують зі шкірою, є більшою, ніж 0,5 г/см²/ тиждень. Одяг, який не
відповідає цій вимозі, не допускається на ринок ЄС.
Будь-яка інформація, вказана на етикетці, повинна бути чіткою, читабельною, не мати
рекламного характеру й не вводити споживачів в оману. Якщо метою експорту одягу є не
безпосередній продаж споживачам, а, наприклад, постачання компанії, яка продаватиме його
під своєю торговою маркою, нанесення етикетки не обов’язкове, а відповідна інформація
щодо складу волокон, виробника, країни походження повинна зазначатися в супровідній
документації. Обов’язковою інформацією, що зазначається на етикетці одягу, який
розміщується на ринку Європейського Союзу, є склад текстильних волокон тканини, з якої
виготовлено одяг, а саме:
 склад тканини, з якої виготовлено одяг ‒ одяг допускається на ринок ЄС, якщо він
етикетований і маркований відповідно до вимог Регламенту ЄС № 1007/2011 про назви
текстильних волокон, етикетування й маркування волокнистого складу текстильних товарів.
Інформація про склад тканин, із яких виготовлено одяг, зазначається на етикетці за такими
правилами:
 позначення “100%”, “pure” та “all” припустимі тільки на етикетках одягу,
виготовленого з тканини, що складається з волокна одного виду;
 на етикетках виробів зі змішаних волокон слід указувати назви та масові частки всіх
складових волокон у відсотках у порядку зменшення. Волокна, вміст яких становить менше
5% від загальної маси, можуть бути позначені як “other fibers” (“інші волокна”);
 на етикетках одягу, виготовленого з двох або більше текстильних компонентів
різного складу, має бути зазначений склад волокон кожного із цих компонентів;
 дані про декоративні волокна та волокна з антистатичним ефектом, вміст яких не
перевищує 7% та 2% від ваги виробу, на етикетці не вказуються;
 у випадку якщо склад текстильних волокон важко визначити, на етикетці одягу
допускаються позначення “mixed fibres” (“змішані волокна”) або “unspecified textile
composition” (“невизначений склад волокон”);
 якщо компонентами виробу є хутро чи шкіра, на етикетці зазначається “Contains
non-textile parts of animal origin” (“Містить нетекстильні компоненти тваринного
походження”).
 умови по догляду - етикетки по догляду із зазначенням рекомендованих методів
чищення не є обов’язковою вимогою при експорті одягу до країн ЄС, за винятком Австрії.
Слід зауважити, що на етикетках усе ж таки рекомендовано зазначати умови по догляду за
одягом, оскільки в Європі виробника можуть притягти до відповідальності згідно зі
згадуваною вище Директивою про відповідальність за дефектну продукцію, у разі якщо
виріб буде пошкоджено внаслідок неналежного догляду за ним, про умови якого виробник
не повідомив.
Якщо на одязі є етикетка по догляду, вона повинна містити символи по догляду,
передбачені стандартом EN ISO 3758:2005 ‒ Textiles. Care Labelling Code Using Symbjls.
Міжнародні символи по догляду розроблені Міжнародною асоціацією з розробки
маркування символами по догляду за текстильними виробами (англ. GINETEX) і є
зареєстрованими міжнародними торговими марками GINETEX у більшості країн світу. Вони
не можуть використовуватися без спеціальної ліцензійної угоди з GINETEX.
 країна походження - на рівні ЄС відсутні вимоги щодо обов’язкового маркування
країни походження одягу та інших текстильних товарів, хоча деякі країни-члени ЄС
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вимагають, аби етикетка містила інформацію про країну походження.
 розмір ‒ для маркування розмірів одягу існує стандарт EN 13402 ‒ Size Designation
of Clothes. Цей стандарт установлює уніфіковані розмірні сітки в сантиметрах. Однак він діє
не в усіх країнах ЄС. Так, в Італії, Німеччині, Франції, Іспанії та Великобританії
застосовуються різні розмірні сітки.
Згідно з Директивою 85/374/EEC про відповідальність за дефектну, браковану, у т.ч.
небезпечну, продукцію несе виробник. Якщо виробник знаходиться в третій країні та не
зареєстрований у ЄС, відповідальність несе імпортер або інший партнер виробника в Європі,
однак останній може пред’явити виробнику зустрічну вимогу чи подати зворотній позов у
зв’язку з виявленим порушенням.
Заходи контролюючих органів держав-членів ЄС відносно товарів, які не
відповідають вимогам щодо безпечності, включають інспекції, вилучення з обігу та заборону
торгівлі. Споживачі можуть повідомити компетентні органи про придбаний ними
небезпечний товар. Облік таких заходів ведеться в електронній системі RAPEX, що діє в усіх
країнах Європейського Союзу й дозволяє обмінюватися інформацією про неякісну
продукцію, яка становить загрозу життю та здоров’ю людей. Відомості про підробки та
небезпечні товари регулярно вносяться до бази RAPEX і є доступними для всіх зацікавлених
органів та споживачів.

Шестопал Г. С.
к.с-г.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКОВОГО КОНТРОЛЮ ТА
НАГЛЯДУ В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
Державний ринковий контроль та нагляд ‒ це нагляд за продукцією, яка вже
розміщена на ринку, з метою забезпечення її відповідності встановленим вимогам, а також
забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.
Правове регулювання відносин у сфері оцінки відповідності та/або державного
ринкового нагляду встановлює система технічного регулювання яка сьогодні проходить
суттєву трансформацію. Тобто, змінюється правова база системи технічного регулювання
відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов’язкових (директиви) і
добровільних (стандарти) вимог до нехарчової продукції, процесів виробництва,
експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, виконання робіт або надання
послуг.
Метою державного ринкового нагляду є недопущення реалізації продукції, яка
загрожує суспільним інтересам, та нагляд за відповідністю продукції вимогам законодавства.
В Україні ці відносини регулюють закони: "Про ринковий нагляд і контроль
нехарчової продукції"; “Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в
продукції”; “Про загальну безпечність нехарчової продукції”; “Про державний контроль за
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин”; “Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів”; “Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності”. Крім того впроваджено електронні
автоматизовані системи обміну повідомленнями між органами ринкового нагляду та митними
органами. Така трансформація ринкового контролю та нагляду відбувається у зв’язку з
реформуванням системи технічного регулювання у відповідності до вимог ЄС.
У країнах-членах Європейського Союзу також діють аналогічні закони, а нагляд за
відповідністю продукції вимогам європейських директив є нормальною цивілізованою
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практикою.
В Україні органи ринкового нагляду повинні перевіряти відповідність продукції
вимогам технічних регламентів, які розробляються на основі директив та регламентів ЄС.
Наразі в Україні прийнято понад 90 регламентів, які встановлюють вимоги до
електропобутових товарів, мийних засобів, медичних виробів, ліфтів та інше.
Мабуть, кожен з нас хоч б раз бачив на одному з цих товарів так званий трилисник
або знак відповідності технічним регламентам. Наявність знаку свідчить, що виробник
самостійно або із залученням сертифікаційного органу застосував ту чи іншу процедуру
оцінки відповідності і тепер декларує відповідність товару чинним в Україні вимогам.
Органи ринкового нагляду повинні перевіряти характеристики товарів. Наприклад,
відбирати зразки та проводити експертизи, аби переконатися, що продукт безпечний і
відповідає вимогам регламентів.
Крім того, закон передбачає перевірку усієї технічної документації, передбаченої тим
чи іншим технічним регламентом. З цим положенням теж виникають проблеми, оскільки
регламенти зазвичай дають виробнику кілька способів доведення відповідності продукції.
Загалом, заходи ринкового контролю та нагляду включають:
 Перевірку характеристик продукції, у тому числі відбір зразків продукції та їх
експертиза (випробування).
 Обмежувальні (корегувальні) заходи: обмеження надання продукції на ринок;
заборона надання продукції на ринок; вилучення продукції з обігу; відкликання продукції.
 Контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних)
заходів.
 Попередження органами ринкового нагляду споживачів (користувачів) про
виявлену цими органами небезпеку, що становить продукція.
У вересні 2021 року Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо розвитку
системи технічного регулювання на період до 2025 року, в якому передбачено здійснення
заходів з імплементації Регламенту ЄС № 2019/1020 Європейського Парламенту та Ради від
20 червня 2019 р. про ринковий нагляд та відповідність продукції і внесення змін до
Директиви 2004/42/ЄС та Регламентів (ЄС) № 765/2008 і (ЄС) № 305/2011 (Регламент ЄС
№ 2019/1020).
Вже з 2024 року мала б запрацювати оновлена система ринкового контролю та
нагляду, повністю адаптована до вимог ЄС. Проте, життя внесло ніким не передбачувані
корективи.
Певні зміни в системі ринкового нагляду відбулися у зв’язку з введенням в Україні
режиму воєнного стану через військове вторгнення Російської Федерації.
З метою забезпечення безперебійної роботи підприємств в умовах воєнного
стану, постановою Кабінетом Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 “Про
припинення заходів державного контролю та державного ринкового нагляду в умовах
правового режиму воєнного стану” було припинено проведення планових та позапланових
заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду.
За наявності загрози, яка має значний негативний вплив на права, законні інтереси,
життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення
безпеки держави під час воєнного стану дозволені позапланові заходи державного нагляду
(контролю) на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у відповідній сфері.
Державний нагляд (контроль) під час воєнного стану в Україні буде
здійснюватися лише задля запобіганню неконтрольованому зростанню цін на товари, які
мають істотну соціальну значущість.
До переліку таких товарів, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6
березня 2022 року № 223 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
25 грудня 1996 року № 1548” увійшли: борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб,
крупа гречана, крупа вівсяна, свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, масло
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вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова, цукор кристалічний, капуста білокачанна,
цибуля ріпчаста, буряк, морква, картопля, етанол (розчин 96%), нестероїдні протизапальні
лікарські засоби вітчизняні, антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні, бензин (марки А95), дизельне пальне, газ скраплений для автомобілів.
Більше того, на базі Держпродспоживслужби створено Національну платформу
продовольчої безпеки для об’єднання зусиль військових адміністрацій, виробників харчових
продуктів, торгових мереж, міжнародних організацій для розвитку української економіки в
умовах війни та забезпечення харчовими продуктами та товарами першої необхідності.
На платформі продовольчої безпеки відображається оперативна інформація стосовно
стану забезпечення продовольством та іншими продуктами першої необхідності населення
України в розрізі територіальних одиниць та областей, а також постійно оновлюються
актуальні дані щодо існуючих потреб та пропозицій.
Сподіваюся, в Україні настануть часи, коли метою ринкового нагляду (перевірок)
будуть не стягнення штрафів до державного бюджету чи отримання особистої вигоди, а
допомога бізнесу максимально ефективно виконати вимоги законодавства.

Решетило Л. І.
к.т.н., доцент
Львівський торговельно - економічний університет
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВИРОБІВ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
Полімерні матеріали, які називають пластмасами, отримують в результаті реакцій
хімічного синтезу і складаються із багаторазово повторених структурних одиниць –
мономерів.
Під гігієнічними властивостями полімерних матеріалів розуміють їх здатність виділяти
у зовнішнє середовище шкідливі хімічні речовини та впливати на мікроклімат, стимулювати
розвиток мікрофлори.
Перші докази того, що вироби з пластмас можуть бути причиною захворювань людини
і навіть смерті, з’явилися більше 70 років тому. Дуже небезпечним компонентом полімерних
матеріалів є пластифікатор ортотрикрезилфосфат. Мономер акриламід має виражену токсичну
дію на нервову систему, нирки, печінку. Було виявлено забруднення формальдегідом повітря
приміщень, обладнаних деревостружковими плитами. Кумаронові і полівінілхлоридні плитки
сприяють підвищенню простудних захворювань.
Підтверджено експериментально можливість забруднення харчових продуктів
хімічними речовинами, які мігрують з полімерних матеріалів. Шкідливим є нітрогліфталевий
барвник з капрону.
Першочерговою умовою забезпечення якості і безпеки полімерних матеріалів є жорстке
дотримання технології їх виробництва: забезпечення точного співвідношення вихідних
компонентів, сумісності добавок, температурних режимів полімеризації і отримання готових
виробів.
Підприємство-виготовлювач з метою гарантії безпечності полімерних матеріалів і
виробів з них, забезпечує лабораторну перевірку, визначає їх технічні характеристики і
експлуатаційні властивості.
Санітарно-хімічні дослідження, які проводяться в лабораторних і натурних умовах,
залежно від призначення виробів визначають ступінь, шкідливість і тривалість міграції
токсичних домішок і мономерів у повітряне, водне та деяке агресивне (в тому числі і
біологічне) середовище (шлунковий сік, слина, піт тощо).
Тривалість і кількість виділення шкідливих речовин з полімерів залежить від їх фізикохімічних властивостей (пружність парів, леткість тощо), умов експлуатації (сонячні промені,
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мікроклімат тощо), швидкості “старіння” матеріалу (деструкція полімеру).
Оцінка санітарно-фізичних властивостей полімерних матеріалів і виробів з них
передбачає визначення електропровідності, теплопровідності, відношення до повітря
(пористість, повітропроникність), до води (вологопоглинання, паро проникливість,
гігроскопічність).
Результати санітарно-хімічних та санітарно-фізичних досліджень в значній мірі
визначають характер і обсяг наступних.
На етапі фізіолого-гігієнічних досліджень визначають органолептичні властивості
виробів з полімерних матеріалів в модельованих лабораторних умовах, потім на добровольцях
проводять одориметричні дослідження з одночасним контролем їх фізіологічних функцій:
реакцій серцево-судинної та центральної нервової систем тощо.
Слід зазначити, що фізіологічно шкідливі речовини можуть утворюватися при
переробці пластмас, при експлуатації виробів, особливо під дією деяких харчових середовищ,
підвищеній температурі. Більшість полімерів з добре очищених мономерів є нерозчинними у
воді і хімічно стійкими і не можуть переходити у харчові і модельні середовища. Їх вважають
фізіологічно нешкідливими.
Пластмаси, такі як фенопласти, амінопласти, поліаміди, полістирол практично завжди
містять залишки вихідних мономерів, що не прореагували (фенол, формальдегід, капролактам,
стирол) і є токсичними. Фенопласти не можна використовувати для виготовлення посуду.
Деякі марки полістиролу містять залишки стиролу, який негативно впливає на нервову і
кровоносну системи, печінку і тому для харчового посуду його не можна використовувати.
Найбільш важливими і інформативними є санітарно-токсикологічні дослідження на
лабораторних тваринах, які дозволяють оцінити реакцію організму на полімерні матеріали і
вироби з них навіть при високих рівнях токсичної дії.
Обов’язковою є оцінка специфічної дії полімерних матеріалів і виробів з них, зокрема
алергогенної, подразнювальної, канцерогенної, гонадотропної, мутагенної. Важливим також
є дослідження біологічної сумісності полімерних матеріалів з тканинами організму.
Санітарно-гігієнічні, в тому числі і токсикологічні дослідження, завжди проводять для
пластмас, з яких виготовляють посуд, іграшки, тару, пакувальні матеріали.
Згідно гігієнічних вимог до якості харчового посуду і пакувальних матеріалів з
пластмас, вони не повинні змінювали кольору, запаху та смаку харчових продуктів, не
виділяли у них шкідливі для здоров’я людини речовини.
Санітарно-мікробіологічні дослідження проводять з метою вивчення бактерицидної,
бактеріостатичної і фунгіцидної дії полімерних матеріалів, вимогою при цьому є відсутність
стимуляції і розмноження мікроорганізмів.
Для здійснення обов’язкового санітарного нагляду за використанням полімерних
матеріалів і виробів з них, токсикологами і гігієністами розроблено допустимі рівні міграції
хімічних речовин.
За узагальненими результатами комплексного дослідження якості полімерних
матеріалів і виробів з них, складається санітарний висновок на основі якого центр
Держсанепіднагляду видає гігієнічний сертифікат про можливість використання їх у
відповідній галузі.
Державний санітарний контроль за виконанням санітарних норм та правил державними
органами, підприємствами, установами, посадовими особами, приватними підприємцями
покладається на органи і установи санітарно-епідеміологічної служби України.
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Акмен В. О.
к.т.н., доцент,
Сорокіна С. В.
к.т.н., доцент,
Одарченко М. С.
к.т.н., професор
Державний біотехнологічний університет, м. Харків
СУЧАСНІ РІШЕННЯ З УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОСМЕТИЧНИХ ТОВАРІВ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ ВОЛОССЯ
Розвиток косметичного ринку знаходиться у постійній динаміці. Сучасні технологічні
рішення сприяють появі нових видів товарів, удосконаленню їх технічних властивостей,
зміні складових, підвищенню екологічності складу тощо. Одним із сегментів косметичного
ринку є засоби декоративної косметики по догляду за волоссям, де окремим
класифікаційним підрозділом стоять засоби для зміни кольору волосся. Так, залежно від
косметичного ефекту, засоби декоративної косметики по догляду за волоссям,
класифікуються на засоби для: зміни кольору волосся (фарбуючи засоби), зміни форми
волосся, укладання і фіксації зачіски. Всі фарбуючи засоби для волосся, що представлені на
ринку, умовно можна розділити на три основні групи: тимчасові, напівпостійні і постійні.
Кожна група характеризується типом використовуваного барвника, способом застосування і
тривалістю збереження забарвлення [1]. Це сприяє розвитку даної індустрії у широкому колі
напрямків і актуалізує проблему забезпечування різноманіття кольорових відтінків,
позитивних дерматологічних властивостей, а відповідно пошук сучасних технологічних
рішень за даним питанням.
Метою роботи було проведення досліджень щодо вивчення існуючих напрямків з
удосконалення якісних характеристик косметичних товарів для фарбування волосся.
Розглянемо більш глибинно традиційні фарбуючи засоби, які мають високу здатність
маскувати сиве волосся. До таких фарб, поряд із хною і басмою, які є натуральними засобами,
відносяться фарби для волосся на основі хімічних барвників. Останні призначені для надання
волоссю натуральних і модних тонів і відрізняються більш тривалим терміном стійкості.
Асортимент фарб для волосся імпортного і вітчизняного виробництва дуже різноманітний.
Всі косметичні товари, у тому числі і засоби для волосся, мають виготовлятись та
реалізовуватись згідно Технічного регламенту на косметичну продукцію, який було
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. № 65.
Згідно Технічного регламенту, особливі вимоги та дозволи висуваються до видів
барвників та досконалості технологічного процесу. У засобах для фарбування волосся
використовують органічні синтетичні барвники різних класів, призначені спеціально для
косметичних цілей. Дані барвники повинні мати гарну розчинність у воді стабільність в
розчині, при збереженні спорідненості до волосся, стійкість до світла, швидку і рівномірну
адсорбцію на волоссі при кімнатній температурі. Також мають характеризуватись
відсутністю токсичної, алергенної і подразнюючої дії, сумісністю з іншими компонентами.
Сучасні науковці та розробники, враховуючі зазначені фактори, приділяють значні сили
розвитку нових технологічних рішень, щодо виготовлення безпечних та екологічно чистих
косметичних товарів даної групи.
Існує багато видів технологій і способів їх виготовлення і введення до складу фарб.
Способи (технології), як технічні рішення, при виготовленні парфумернокосметичних продуктів характеризуються наступними ознаками: 1. послідовність операцій,
яка при здійсненні технологічного процесу, може бути різною; часто в однорідних
технологічних процесах включені однакові операції, але їх послідовність – розрізняється; 2.
режими проведення хімічних операції з характерними параметрами, такими як концентрація,
температура, тиск, час; 3. співвідношення матеріалів, використовуваних при проведенні
процесу виробництва; речовина (склад композиції) як об’єкт винаходу – новий матеріал, що
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перевищує, по показникам, існуючий рівень аналогів і який застосовується в промисловості
або іншим чином.
Змінюючи співвідношення складових, застосовуючи нові компоненти та режими
технологічних операцій, вчені отримують більш досконалі продути та фарби з новими
властивостями.
На сьогодення існує багато видів порошкоподібних або гранульованих засобів для
пофарбування волосся, до складу яких вводять як оксидативні барвники від 1 до 10%, так
прямі барвники (синтетичні та натуральні) 3...25%. Також додають хну безбарвну,
нейтральну, у кількості 40...65% та традиційні добавки, а саме поверхнево-активні речовини
(5...15%), антиоксиданти, буфери, полімери, загусники, запашні речовини тощо, у суміші з
оксидантами, у кількості 5...25%. Такі фарби забезпечують достатньо однорідне та
рівномірне фарбування волосся, у тому числи і фарбування сивини, до того ж велика
кількість рослинної сировини (до 65 %, у тому числі до 25 % рослинних барвників) сприяє
поліпшенню властивостей засобу, але не ліквідує, у повній мірі, шкідливий вплив хімічних
інгредієнтів на структуру волосся.
Запроваджено у виробництво фарбу, на основі натуральних рослинних барвників, для
фарбування волосся, яка забезпечує інтенсивне виділення барвного пігменту, в процесі
приготування фарби. з одночасним забезпеченням однорідності структури фарби. До складу
фарби входить хна кольорова та індиго, також додатково вводять амлу, при чітко визначеному
співвідношенні компонентів (на 100 г сухого порошку беруть 10...80 г хни, 10…80 г індиго та
10 г ампла). Для поліпшення властивостей та одержання, розширеної гами відтінків
фарбованого волосся, розробники рекомендують вводити до 30 г таких натуральних барвників,
як акація (Acacia catechu) або волоських горіхів (walnut) чи гвоздики (Syzygium aromaticum), у
вигляді порошку. Можуть розглядатись і такі натуральні фарбні інгридієнти, як червона
камала, манжишта, гібіскус, алкан фарбувальний або порошок звичайного ревеню [2].
Значний вклад у розвиток технології фарб для волосся зробила підприємство ТОВ
“Фітокосметик”. Ними було розроблено та запроваджено у технологічний процес такі види
засобів: 1. відтінкову фарбу для волосся, де в якості гелеутворювачів застосовували
ксантанову камедь, гуарову камедь або гідроетоксицелюлозу або її похідні, як барвники –
прямі неіонні або кислотні прямі аніонні барвники, або окислювальні барвники, або суміш
барвників одного або декількох типів, консерванти, функціональні добавки та регулятор
кислотності; 2. відтінкову фарбу для волосся на гелевій основі, де в якості барвника були
використані основні прямі катіонні або кислотні прямі аніонні барвники, або неіонні
нітробарвники, або окислювальні барвники або суміш барвників одного або декількох типів,
в якості гелеутворювача – ксантанова чи гуарова камедь або гідроетоксицелюлоза чи її
похідні, а саме поперечні похідні акрилової кислоти групи карбомери чи їх похідні, отримані
полімеризацією в розчиннику, консерванти, регулятори кислотності та функціональні
добавки; 3. відтінкову фарбу для волосся на пінномиючій основі, що містить як наповнювач
хну (можливо безбарвну) або басму, або їх суміш у кількості 0,1...0,5 мас.%; як розчинник –
пропіленгліколь, гліцерин або їх суміш у кількості 0,1...30 мас.%; як поверхнево-активні
речовини – суміш кокаміду ДЕА, кокоамідопропілу бетаїну, лауретсульфату натрію,
лаурилсаркозинату натрію, кокосульфату натрію, амонію лаурил саркозинату в кількості
0,1...10 мас.%; як барвник – основні прямі катіонні барвники, прямі неіонні нітробарвники,
кислотні прямі аніонні барвники або їх суміш у кількості 0,1...7 мас.%; консерванти у
кількості 0,1...1 мас.%; функціональні добавки у кількості 0,1...10 мас.% та воду в кількості,
що доводить до 100 мас.%.
Значною проблемою всіх фарбувальних засобів, що використовують для отримання
стійкого насиченого кольору, є застосування аміаку чи його похідних. Цей хімічний реагент
має їдкий, неприємний запах. Для його пригнічення використовують хімічні сполуки та
віддушки. Наприклад, вченими запропоновано спосіб для пригнічення неприємного запаху
аміаку, що відбувається шляхом введення системи носію віддушки, яка являє мікрокапсулу з
ядром із гідрофобного матеріалу, що містить одну віддушку або духмяну речовину та
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оболонку мікрокапсули, яка отримується шляхом суспензійної полімеризації низки
мономерів (одного або більше С1-С24-алкилових складних ефірів (мет) акрилової кислоти
(мономер А), (b) одного чи більше бі- або поліфункціональних мономерів (мономер В) і (c)
необов’язково одного чи більше інших етиленненасичених мономерів (мономер С) [3].
Серед недоліків, більшої кількості, розроблених фарб вчені вважають необхідність
застосування додаткових дій для розведення фарби, недостатню їх стійкість, а також погане
зафарбовування сивини. Переважно, це обумовлено вмістом барвників прямої дії, що не
вступають в реакцію з окислювачем. Тому повагою користуються розробки, де готові до
нанесення на волосся фарби мають гідроколоїдну або кремову основу, яка не потребує будь
якого розведення розчинниками, може бути збагачена рослинними функціональними
добавками, силіконами, кератином, гарно розподіляється на волоссі дає стійке, у часі,
однорідне та рівномірне пофарбування. До таких фарб відносять відтінкову фарбу для
волосся на гідроколоїдній або кремовій основі, до складу якої, крім води, входить
наповнювач – хна, хна безбарвна, басма або їх суміш, гелеутворювач, розчинник. У якості
барвника застосовують прямі неіонні нітробарвники, основні прямі катіонні барвники,
кислотні прямі аніонні барвники або їх суміш, консерванти, функціональні добавки. А при
виготовленні фарби на кремовій основі, в неї, додатково. вводять емульгатор [4].
Таким чином, серед сучасних рішень, що набули широкого застосування і
характеризують якісні косметичні товари для фарбування волосся, можна виділити
відтінкові фарби на гідроколоїдній або кремовій основі, з використанням основи із
натуральних рослинних барвників; для знищення (послаблення) неприємного запаху аміаку,
використовують мікрокапсулу з ядром із гідрофобного матеріалу із системи носію віддушки.
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АКТУАЛЬНІ НЕДОЛІКИ ЗРУЧНОСТІ ЕКІПІРОВКИ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В БОЙОВИХ УМОВАХ
Можна з упевненістю констатувати, що вся історія війн і воєнних конфліктів
підтверджує той факт, що вони є не тільки каталізатором модернізації та вдосконалення
існуючих, а й розробки нових видів одностроїв, засобів індивідуального захисту, спорядження
та екіпіровки солдата [1, с. 8].
Умови перших років дестабілізації ситуації на сході України, розгорнення
повномасштабних військових дій засвідчили недосконалу здатність українських збройних
сил, оборонного комплексу та українського уряду загалом здійснювати військові операції, а
також якісно забезпечувати потреби фронту. Українська влада виявилась неспроможною
спорядити сили ООС (операції об’єднаних сил) найнеобхіднішим: амуніцією, провіантом,
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зброєю, технікою [2, с. 17]. Сьогодні у нас розпочалася повномасштабна війна. Але завдяки
багаторічним розробкам українських науковців і військових, які працювали над
удосконаленням форми, спорядження, розширили його перелік (Наказ МО України від
29.04.2016 р. № 232 “Про речове забезпечення військовослужбовців ЗС України”, що містить
норми бойового єдиного комплекту ‒ БЕК та бойового спеціального комплекту БСК),
керуючись стандартами НАТО і аналізом попередніх помилок і недоліків 2014-16 рр., ми
маємо, в загальному, набагато кращу ситуацію із забезпеченням. Не можна забувати зараз і
про допомогу зарубіжних партнерів та наших волонтерів, які турбуються про максимальний
захист і комфорт наших воїнів на передовій. Тому, на сучасному етапі, рівень проблем
наявності елементарного забезпечення переходить вже до проблем зручності виконання
бойових завдань в тій екіпіровці і спорядженні, що є.
Військовослужбовець в сучасній армії розглядається як система зброї, що включає
самого військовослужбовця, засоби ураження, зв’язку і управління, а також засоби забезпечення
його мобільності та виживання при виконанні бойового завдання. Тим, наскільки ефективно
працює кожна з частин такої системи, визначається її ефективність в цілому.
Бойове екіпірування військовослужбовців це сукупність взаємопов’язаних засобів
індивідуального та (або) групового застосування, що забезпечують життєдіяльність воїнів,
індивідуальний захист військових, ураження цілей військовослужбовцями, управління
воїнами при веденні бойових дій та енергозабезпечення енергоспоживаючих засобів
бойового екіпірування військових [3, 4, с. 24].
Основними недоліками зручності (ергономічності) військового спорядження в умовах
війни є: по-перше, велика вага всього бойового комплекту, а по-друге, забезпечення
військовим одягом комплексу гігієнічних властивостей.
Зауважимо, що загальна вага бойової викладки до 1980-х становила 13-14 кг; на даний
час вага мінімального навантаження збільшилася до 27 кг, що значно ускладнило стан,
спорядження стало обмежувати рухомість воїна. Зазначимо, що збільшення вартості і ваги
екіпіровки добре позначилось на безпеці воїнів. Під час Другої світової війни на кожні 100000
американських солдатів припадало 2086 загиблих. Під час військових кампаній в Афганістані та
Іраку число скоротилося до 310 осіб. Крім цього, у 1941-1945 роках на кожні 2,4 поранених
припадав 1 убитий. Під час В’єтнамської війни 1961-1973 рік ‒ 1 убитий припадав на 3,1
поранених; починаючи з 2001 року ‒ 1 вбитий припадає на 8,3 поранених. Зараз найлегша вага
або так звана бойова викладка, з якою боєць воює, становить 28,6 кг. “Викладка на марші”, з
якою піхотні частини переміщуються для зайняття позицій, на яких можна буде позбавитися
частини спорядження, становить 46 кг. Повне ж бойове навантаження становить 60 кг. Воно
використовується на “марші у критичній ситуації”, коли солдатам доводиться переміщуватися
на місцевості, непридатній для використання транспортних засобів [5, с. 76]. Така вага
спорядження унеможливлює не тільки виконання задач у бою, але і звичайні фізичні рухи, дії і
вимагає надзвичайних фізичних можливостей, зросту і власної ваги.
Окрім аналізу ваги спорядження, авторами використаних джерел проводились
дослідження, пов’язані з гігієнічністю (яку в повній мірі можуть забезпечити лише
натуральні целюлозні матеріали, де для військового одягу ми пропонували вітчизняні
конопляні і лляні матеріали), або наданням спеціальних властивостей екіпіруванню (за
допомогою розумних волокон, нано- та інших технологій) [6, с. 21].
Для прикладу недоліків сучасного спорядження, зазначимо, що під бронежилет
модульний захисний балістичний вдягається на відповідний костюм спеціальний (норма № 2
БСК): сорочка-бойова і штани з тканини Ріп-стоп, які дуже цупкі і теплі, у порівнянні з
сорочкою. Наші ж бійці споряджені у звичайний костюм літній польовий (норма № 1 БЕК).
Тому тут є над чим попрацювати і щодо забезпечення, і стосовно удосконалення зручності.
Ріп-стоп – тип тканини комбінованого переплетення, у структурі якого
використаназміцнена армована нитка. Нитки-підсилення, які вводяться у структуру тканини,
суттєвопідвищують показники розривного навантаження (на 20-40%) та стійкості до тертя
(на20-50%) порівняно із традиційними сумішевими тканинами. Армовані нитки, як правило,
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виготовляються з поліестеру або нейлону та розташовуються рівновіддалено одна від одної
(на відстані від 5 до 8 мм), що візуально створює характерну “вафельну” фактуру або нагадує
рисунок у клітинку (рис. 2). Завдяки цьому дірки і порізи не рвуться далі певного квадратика,
і не збільшуються у розмірах, а тканина має підвищену міцність на роздирання при
збереженні ваги і щільності. Ріп-стоп виготовляється з різними характеристиками текстури,
ваги, водонепроникності, водостійкості, вогнетривкості, пористості. У даному випадку
тканини відповідають типу 4 Технічних умов [7, с. 10] і складаються із суміші бавовни (65%)
і поліестеру (35%). У якості основи і утоку використовується пряжа лінійної густини 29 і 25
текс відповідно. Ця тканина гарна в описаних властивостях зносостійкості і безпеки, але зі
слів військовослужбовців, літом в штанах з такої тканини дуже гаряче.
Аналізуючи вище наведені факти, можна зробити такі висновки:
- основними, найбільш значущими ергономічними проблемами екіпіровки на теперішній
війні є велика вага та гігієнічність окремих елементів військової форми;
- сьогодні актуальними є розробки пов’язані зі зменшення ваги спорядження, наприклад
бронежилетів, використовуючи нанотехнології;
- підвищення гігієнічних властивостей можливе шляхом використання максимально
вітчизняних натуральних текстильних матеріалів (лляних, конопляних) для військового
одягу (особливо натільного).
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АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ БУДІВЕЛЬНОГО МАГАЗИНУ
При пануючій жорсткій конкуренції на ринку, що сьогодні склалася між торговельними
підприємствами, є актуальна потреба у ефективному управлінні асортиментом.
АВС-аналіз – це метод дослідження асортименту, який дозволяє визначити внесок
кожного товару в товарообіг торговельного підприємства. На першому етапі обирається
об’єкт аналізу (групи товарних запасів, товарні групи, товарні категорії чи товарні позиції).
Деталізація за товарними позиціями є недоцільною (магазин має широкий асортимент
товарів), тому провадиться аналіз на рівні товарних груп. Також на цьому етапі визначається
параметр аналізу (вклад кожної товарної групи в обсяг продажу). На другому етапі
визначається частка кожної товарної групи в обороті магазину “Будівельний маркет”, яка
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потім розташовується в порядку зменшення. На третьому етапі за кожною товарною групою
розраховується частка в обсязі товарообігу накопичувальним підсумком і визначаються
групи А, В та С. При цьому в рамках АВС-аналізу необхідно враховувати, що акційні, елітні
та нові товари потрібно виключити з аналізу, щоб отримати об’єктивні результати [1].
В якості об’єкта дослідження обрано будівельний магазин.
За результатами проведеного АВС-аналізу групу А складають такі товарні групи:
гіпсокартон, сухі будівельні суміші, шпаклівка, метизна продукція, профіль, лампи,
світильники, покрівельні матеріали, піна монтажна, сітка, теплоізоляція, звукоізоляція,
підвісна стеля, будівельний інструмент, клей, клейові суміші. Група А – це товари, що дають
80% прибутку, вони потребують детального планування, постійного обліку та контролю.
До групи В увійшли товари: пінопласт, пінополістирол, плінтус, гідроізоляція,
пароізоляція, шпалери, ґрунтовки, герметики, силікони, будівельна хімія. Ці товари
приносять 15% прибутку, мають помірний товарообіг, доповнюють асортимент магазину. За
товарами цієї групи необхідно мати достатній страховий запас.
Група С – це товари, що мають незначні обсяги продажу, приносять 5% прибутку. Це
претенденти на виключення з асортименту. Дану групу за результатами розрахунку в
будівельному магазині складають такі товари: лаки, фарби, затірки для плитки, захист швів,
засоби захисту, ревізійні люки, дверцята, листовий матеріал.
У практиці оптимізації асортименту використовується ще й такий метод, як XYZаналіз, який зосереджується на передбаченні попиту. Категорія X – товари, попит на які
легко спрогнозувати. Товари групи X характеризуються постійним, незмінним попитом. До
категорії Y входять товари із середньою передбачуваністю попиту. На ці товари мінливість
попиту певною мірою може бути передбачена тому, що коливання попиту викликані
відомими чинниками, такими як сезонність, життєвий цикл продукції, дії конкурентів або
економічні чинники. Для цих будівельних матеріалів складніше отримати точний прогноз,
ніж для групи Х. Категорія Z – товари, які мають найбільші коливання в попиті. Попит на
товари цієї категорії може виникати нерегулярно і сильно коливатися. Даний метод надає
інформацію, необхідну для прийняття рішень у сфері управління запасами [2].
Згідно даних дослідження більшість товарів магазину належить до групи Y (значення
коефіцієнта варіації в інтервалі 10% < V ≤ 25%, що пояснюється високою сезонністю
будівельних робіт. До групи Х (0% < V ≤ 10%) потрапили пінопласт, пінополістирол, сухі
будівельні суміші, будівельна хімія, гіпсокартон, лаки, фарби, ґрунтовки, шпаклівка,
будівельний інструмент. До групи Z (V > 25%) потрапили товари, що мають випадковий
попит. Це ревізійні люки, дверцята, шпалери, шпалери під фарбування, затирки для плитки,
захист швів, листовий матеріал.
Найчастіше на практиці застосовують комплексний АВС-XYZ аналіз, який поєднує
два вищенаведених методи і визначає високорентабельний, пріоритетний товар та враховує
рівномірність попиту.
За результатом комплексного АВС-XYZ аналізу можна сформувати такі рекомендації:
Група АХ (гіпсокартон, сухі будівельні суміші, шпаклівка, будівельний інструмент) –
це ті товари, які забезпечують найбільший обсяг продажів, вони користуються досить
стабільним попитом, відповідно, їм необхідно приділяти найбільшу увагу.
Група ВХ (пінопласт, пінополістирол, будівельна хімія, ґрунтовки) – характеризується
середнім оборотом, стабільністю попиту, прогнозованими продажами.
Товари груп AY (метизна продукція, профіль, лампи, світильники, покрівельні
матеріали, піна монтажна, сітка, теплоізоляція, звукоізоляція, підвісна стеля, клей, клейові
суміші) і BY (гідроізоляція, пароізоляція, герметики, силікони, плінтус) є дуже важливими
для обороту магазину, але мають середню прогнозованість попиту.
Товари групи ВZ (шпалери, шпалери під фарбування ) є важливими для прибутку
торговельного підприємства, але не до кінця передбачені. Для цих товарів не потрібно
робити надлишковий запас.
Для товарів із групи СХ (лаки, фарби) можна застосувати систему замовлень із
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фіксованою періодичністю, а також зменшити страхові запаси таких товарів.
Для групи CY (засоби захисту) необхідно постійно проводити аналіз попиту для того,
щоб була змога перевести цей товар у групу BY. Це товар, що має коливання в продажах і
робити надлишковий запас цього товару немає необхідності.
Товари групи СZ (затирки для плитки, захист швів, ревізійні люки, дверцята,
листовий матеріал) – потребують ретельного аналізу перед тим як приймати рішення по їх
виводу з асортименту.
Отже, комплексний ABC-XYZ-аналіз дає змогу сформувати оптимальний асортимент,
виявити товари, що є найбільш прибутковими та ті, що користуються найменшим попитом,
визначити найкращі шляхи формування асортименту. Проведений ABC-XYZ-аналіз в магазині
не виявив товарів, які належать до групи АZ, тобто товарів, які мають випадкове споживання
та нестабільний рівень прогнозування попиту. З метою оптимізації асортиментного портфелю
рекомендовано зі структури асортименту вивести 7 позицій категорії СZ, які характеризуються
низькою прибутковістю, нерегулярністю продажів та звернути увагу на товари груп AХ, AY,
BХ. Вони забезпечують основний оборот торговельного підприємства і важливо, щоб вони
завжди були в наявності, а також забезпечити їх постійну привабливість для покупців і, як
наслідок, продажі товарів даних груп.
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ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ У КОНТЕКСТІ ХОЛІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВЗУТТЯ
Відомо, що у сучасному холізмі акцентується увага на здатності охопити зміст
цілісності через дослідження її складників, виявлення зв’язків та можливості набуття нових
властивостей, які не характерні для будь-якого з елементів.
Формування споживних властивостей взуття – це складна система, яка складається з
числа підсистем, які знаходяться під постійним впливом стохастичних та детермінованих
чинників.
Сьогодні у різних наукових школах одностайно визнають, що раціональне взуття
будь-якого призначення не повинно перешкоджати, а (при можливості) максимально
сприяти виконанню стопою (ногою) складного та масштабного комплексу функцій: функції
опори; локомоторної функції; ресорної функції; функції забезпечення рівноваги тіла
(оптимального балансування); функції забезпечення належного мікроклімату організму через
терморегуляцію, газо-і вологообмін.
Одним із шляхів забезпечення належного рівня споживних властивостей у взутті є:
використання нових матеріалів (окремих і систем), новітніх технологій виробництва, нового
обладнання та устаткування, а також поєднання цих напрямів – що лежить в основі
холістичної концепції взуття.
Однією із підсистем складної системи формування споживних властивостей є
створення оптимального пакету матеріалів для взуття. Наприклад, використання для
виготовлення взуттєвої підошви термопластичного поліуретану Infinergy, якому властива
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мала маса, високий рівень механічних властивостей та довговічність, а саме: велике
подовження при розриві, високий показник міцності на розрив, висока стійкість до стирання,
високі показники еластичності та м’якості при різних температурних режимах, хороша
хімічна стійкість
Як наслідок, даний матеріал має низку споживчих переваг, а саме:
 довговічність – збереження властивостей протягом тривалого часу;
 модний/легкий ‒ стильний та вільний рух стопи (ноги);
 стійкість – забезпечення стійкості властивостей під час тривалого навантаження;
 чутливість – швидкісний рух стопи (ноги) із збереженням енергії;
 демпфування (амортизація, згасаючі коливання) – гасіння поштовхів під час руху
(адсорбція енергії в різних ділянках стопи);
 комфорт – комфортний рух в будь-яких умовах.
Крім вище перелічених позитивних характеристик даного матеріалу для взуття, варто
підкреслити його безпечність – відповідність директиві RoHS (директива 2002/95/EC, яка
обмежує вміст шкідливих речовин та була прийнята Європейським Союзом у лютому 2003
року), а також можливість повторної переробки, що є надважливим для економіки
замкнутого циклу. Особливо актуальним це є в сучасний період – період виникнення і
популяризації екостилю життя, або терміну “споживай свідомо”, який базується на трьох
основних принципах: ресайклінг (“recycling” ‒ переробка продукту), апсайклінг (“upcycling”
‒ повторне використання продукту) і фрісайклінг (“freesykling” ‒ культура обміну та віддача
непотрібних продуктів) та формулює такі соціально відповідальні та водночас модні
напрями в сучасному виробничому та споживчому світі:
 Eco-friendly (“дружній до екології”, “безпечний для екології”, “екологічно чистий”);
 Green fashion (sustainable fashion – це рух і процес сприяння змінам модних
продуктів і системи моди до більшої екологічної цілісності та соціальної справедливості.
 дбайливе використання природних та людських ресурсів (reducing), повторне
використання готових речей (reusing та upcycling), а також переробка відходів і речей для
виготовлення нових (recycling));
 Zero waste (нуль відходів).
Наприклад, одним із видів безвідходного виробництва в шкіряній промисловості було
запропоновано за результатами виконаного проекту Leather pro bio, яким запроваджено
новий шлях валорізації залишків шкіри хромового дублення шляхом поєднання екстракції
білка, відновлення хрому та виробництва біогазу.
Одним із етапів наших досліджень нових матеріалів для виробництва взуття було
дослідження текстильних матеріалів та пакетів матеріалів для взуття, виготовлених на основі
відновленої бамбукової целюлози.
Результатами товарознавчого оцінювання рівня якості бамбуковмісних текстильних
матеріалів доведено, що варіювання видом текстильного матеріалу і його компонентним
складом ‒ дозволяє отримувати бамбуковмісні взуттєві матеріли з комплексом бажаних
споживних властивостей. Наприклад, комбінування волокнистого і компонентного складу
при формуванні пакетів матеріалів для туристичного взуття ‒ дозволяє у потрібному напрямі
регулювати їх гігієнічні властивості. Зокрема, паропроникність розроблених пакетів
матеріалів ‒ коливається в межах 5,22-9,72 мг/(см2×год), а поглинання водяної пари – в
межах 2,22-4,75 мг/см2. Отримані дані підтверджують здатність розроблених матеріалів
забезпечити вимоги до мікроклімату всередині взуття для окремих видів туризму.
Ще одним із етапів дослідження було дослідження натуральної шкіри, яка й досі
залишається найбільш відповідним матеріалом для виробництва багатьох елементів взуття.
Зокрема, завдяки своїй структурі натуральна шкіра характеризується хорошими механічними
властивостями та хорошою паропроникністю і, певною мірою, має здатність поглинати і
десорбувати вологу. Матеріали з натуральної шкіри мають властивість відносно швидко
руйнуватися під впливом поту та бруду, тому з метою ефективного захисту здоров’я
користувачів шукають нові рішення, призначені для впровадження в систему взуття, щодо
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покращення функціональних властивостей асортименту взуття, зокрема, гігієнічних
параметрів шляхом персоналізації матеріалів та забезпечення правильного мікроклімату
всередині взуття. Використання натуральних рослинних добавок з антисептичними
властивостями в стандартних процесах обробки натуральної шкіри, наприклад додавання
екстракту бамбука до основної дубильної речовини, може бути альтернативою синтетичним
хімічним сполукам, що використовуються в даний час. За результатами товарознавчих
досліджень встановлено, що натуральні шкіри, в процесі виготовлення яких, до основної
дубильної речовини (хрому) додавали екстракт бамбуку показали значно кращі результати
мікробіологічного аналізу.
Крім того, дані дослідження були зосереджені на мінімізації навантаження на
навколишнє середовище, спричиненого утилізацією відходів шкіряного виробництва. Для
прикладу ‒ результати дослідження, проведені у сфері циркулярної економіки, пропонують
використання гідролізатів колагену з відходів шкіряного виробництва для приготування
покриттів, що підвищують стійкість насіння до посухи. Також було оцінено можливість
використання відходів шкіряної промисловості, особливо відходів натуральної шкіри, дубленої
за технологією wet-blue, та легкодоступних і дешевих мінеральних наповнювачів (каолін,
бентоніт, доломіт) для утворення нових композиційних матеріалів з високими фізичними та
механічними параметрами, що вказують на можливості індивідуального формування їх
властивостей. З іншого боку, в результаті дискової агломерації шкіряної стружки без тиску була
збільшена їх дуже низька насипна маса, що зменшило зайнятий об’єм.
Перспективою подальших досліджень є: розробка механізму антипатогенної дії
наночастинок, нанесених сонохімічним методом на натуральну шкіру та текстильні
матеріали (натуральні та синтетичні), які використовуються для виготовлення взуття.

Сапожник Д. І.
к.т.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
МЕТОДИ ТА ПОКАЗНИКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАЙЧАСТІШЕ
ФАЛЬСИФІКОВАНИХ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Непродовольчі товари займають значну питому вагу у загальному обсязі обороту
товарів в Україні, що визначається, з одного боку, їх широким асортиментом, з другого –
необхідністю їх використання у побуті.
Формування ринкових відносин в Україні призводить до прояву негативних явищ –
обману, обважування, обчислення, продажу неякісних та фальсифікованих непродовольчих
товарів. Держава відстоює права споживачів, змушуючи продавців, підприємців та виробників
пропонувати покупцеві лише якісну продукцію. Ці права споживача закріплені у різних
законодавчих актах – Конституції України, Кодексі про адміністративні правопорушення,
Кримінальному, Цивільному кодексах, Законі “Про захист прав споживачів”.
Фальсифікація продукції існує у будь-якій галузі промисловості, насамперед серед
компаній із широкою мережею філій. Підробка особливо поширена там, де утворення ціни
відбувається багатоступенево, тобто. існують багаторазові торгові посередники, що створює
можливості неправомірного ринкового втручання.
Фактично у світі не існує жодної галузі, яка була б повністю захищена від шахраїв.
Правоохоронні органи постійно розкривають численні злочинні групи, які виробляють
підроблені вироби. Крім того, фальсифікація товарів, що надходять на внутрішній ринок,
супроводжує тінізацію економічних зв’язків і не тільки становить небезпеку для
економічних перспектив розвитку регіонів та країни в цілому, а й супроводжується загрозою
життю та здоров’ю споживачів підробленої продукції.
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За даними західних фахівців, з випуску контрафактної продукції Китай займає одне з
провідних місць у світі. За окремими групами товарів (одягу, взуття, парфумернокосметичних, синтетичних миючих засобів) від 30 до 50% товарів що перебувають у обігу, є
контрафактними чи фальсифікованими.
Найбільш небезпечною областю фальсифікації нині є іграшки для дітей. Виробники
“іграшкового світу” далеко не завжди дбають про маленьких споживачів належним чином.
“Іграшковий” сегмент ринку дитячих товарів розвивається найбільш динамічно. Батьки все
більше уваги приділяють розвитку дітей і прагнуть почати його якомога раніше, купуючи
різні, так звані, розвиваючі іграшки.
Близько 75% представлених на світовому ринку іграшок вироблено в КНР, тобто у Китаї.
Широкий асортимент продукції та низька собівартість дозволили Китаю стати фактично
монополістом. Компанії зі світовими брендами, такі як Mattel, Hasbro та Disney частково
перенесли свої виробництва до Китаю. Частка імпорту структурі російського ринку дитячих
іграшок становить близько 88-90%. Основний постачальник – знову ж таки, Китай [1, 2].
Педіатри та дитячі психологи висувають до ігрових аксесуарів чимало вимог.
Наприклад, фахівці впевнені: у дитячій не місце надто яскраво забарвленим іграшкам - як
правило, чим неймовірніший колір, тим більш дешевий барвник використовувався, тим вища
ймовірність токсичності “піщалки” або брязкальця. До того ж отруйні кольори несприятливо
діють на психіку дитини – дратують або пригнічують.
Слід зазначити, що до вибору “кудлатого друга” також варто поставитися
максимально відповідально – адже м’які іграшки можуть не тільки “линяти” (якщо ворс або
хутро невисокої якості), а й бути джерелом інфекції (вони швидко “збирають” бактерії, тому
і “купати” їх потрібно регулярно). Такі іграшки в жодному випадку не можна купувати на
лотках, що стоять уздовж трас, – вони легко вбирають вихлопні гази і нерідко стають
причиною алергічних реакцій у дітей.
При виборі таких іграшок слід віддати перевагу відомим фірмам, таким як I’M TOY,
Tiny Love, Smoby, Keenway, Chicco, K’s Kids, які вже зарекомендували себе на ринку товарів
як виробники, які дбають про свою репутацію.
Сертифікація іграшок проводиться з метою з метою підтвердження їх відповідності
встановленим вимогам. Насамперед перевіряться безпека матеріалів, з яких виготовлені
іграшки. Проте гігієнічного висновку недостатньо – іграшки тестують за фізикомеханічними та хімічними показниками на предмет пожежної небезпеки, вологостійкості
тощо. Наприклад, визначається, чи немає іграшка гострих кутів і кромок, які можуть
поранити малюка, наскільки міцний її корпус – з допомогою спеціального приладу, що
імітує пальчик маленького “всезнайки”, і “ударної” машини.
Парфумерно-косметичні товари завжди користуються величезною популярністю. На
думку експертів, сьогодні український парфумерно-косметичний ринок – один з найбільш
динамічних у світі. До недавнього часу частка витрат на купівлю такої продукції
українськими жінками становить 12% у загальній структурі витрат, що у 1,5-2 рази більше,
ніж у Америці та Західній Європі. Зростання парфумерно-косметичного ринку складало не
менше 10% (для порівняння, усталені європейські ринки зростають на 2-4% на рік), а весь
потенційний обсяг ринку через кілька років може становити до 10 млрд. доларів США [3].
Слід зазначити, що парфумерна продукція, поруч із дитячими іграшками, належить до
групи товарів, де найбільший відсоток підробок і товарів невідомого походження. За
словами фахівців, на першому місці за часткою фальсифікованої продукції стоїть
парфумерія, за нею слідує декоративна косметика і засоби догляду за волоссям. Після
розпаду СССР та розбудовою ринкових відносин, парфумерно-косметичний ринок страждав
від підробок та “сірого імпорту”, який завозився з країн Близького Сходу та колишніх
радянських республік. В останні роки “сірого” імпорту поменшало, проте кількість підробок,
що продаються як на ринках, так і в дорогих магазинах, зросла.
Найм’якіша підробка – версія. Виробники версії чесно оголошують на етикетці, що
перед нами не селективні парфуми, а їхня дешева інтерпретація для тих, хто не може
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дозволити собі купити оригінальний продукт. Вони не імітують нічого, окрім запаху. Дорогі
складові дорогих парфумів замінені більш дешевими ароматами. Немає трьохнотності,
розкриття букета, але все ж зразкова схожість з оригіналом присутня.
Наступним видом підробки є копія. У копіях парфумів – їх запах, упакування, флакон,
дизайн, назва – імітуються повністю. Фальшивий продукт намагаються уявити як справжній.
Але на Заході діють ефективні закони, які дуже жорстко припиняють виробництво підробок.
У Франції на рік проходить близько десятка таких великих процесів. Там жорстко караються
як виробники контрафакту, а й його покупці.
Офіційні дистриб’ютори великих парфумерних будинків в України
офіційно
відмовилися боротися з ринком збуту підробок. Власники брендів вважають, що це є
абсолютно неефективним. На думку комерційного керівництва мережі бутиків парфуму
Christian Dior, “секрет” масової появи на ринках фальшивок та безконтрольності збуту
криється у “вікнах” на митницях: зараз нікому, крім офіційної влади, не під силу боротися з
цією індустрією, а парфум не вважається пріоритетним полем для роботи правоохоронних
органів.
Офіційні дистриб’ютори великих парфумерних будинків офіційно відмовилися
боротися з ринком збуту підробок. Власники брендів вважають, що це є абсолютно
неефективним. На думку мережі бутиків парфуму Christian Dior “секрет” масової появи на
ринках фальшивок та безконтрольності збуту криється у “вікнах” на митницях: зараз нікому,
крім офіційної влади, не під силу боротися з цією індустрією, а парфюм не вважається
пріоритетним полем для роботи правоохоронних органів.
Сучасні виробники парфумерних підробок досягли небувалих висот у мистецтві
фальсифікації. Наявність штрих-коду країни-виробника, так само як і ексклюзивного коду
компанії, вже давно не є підтвердженням оригінальності продукту. “Викрити” парфумерію з
сумнівним родоводом можна, мабуть, одним-єдиним способом – нанести аромат на зап’ясті і
почекати деякий час. Гарний парфум має три чітко виражені рівні запаху. Перший
вловлюється відразу, другий проявляється за кілька хвилин, а третій – основа – за кілька годин.
З усіх параметрів при створенні імітації найважливіші – упаковка, її дизайн та
грамотно змінена назва оригіналу. Їм належить створити ту зовнішню подібність, яка
змусить необізнану людину повірити, що перед нею оригінал. Імітація використовує образ
аромату (упаковку, зовнішній вигляд, дизайн ‒ рекламний образ), тобто. що становить 85%
ціни оригіналу. Щоб захистити себе від імітацій, парфумерні будинки патентують не лише
назву, а й фірмовий стиль, дизайн, логотип.
Ринок фальшивих парфумів дуже обмежений за асортиментом. Він ніколи не
повторює всю різноманітність парфумерного магазину. Повний асортимент селективних
ароматів у спеціалізованому відділі налічує щонайменше 1500 найменувань. З них можуть
побоюватися підробок у кращому разі 30 парфумів. Реально ж гама імітацій складається з
десятка ароматів.
На сьогоднішній день однією з найпоширеніших підробок не лише в Україні та на
пострадянському просторі, а й у Європі є продукція марки Hugo Boss. Зумовлено це
надзвичайною популярністю даного аромату у споживачів. До п’ятірки популярних ароматів
також увійшли: 5th Avenue від Elizabeth Arden, L’Eau par Kenzo, Kenzo d’Ete, Cool Watter від
Davidoff та Light Blue від Dolche & Gabanna.
Новомодні марки та лінії практично ніколи не підробляються, оскільки попит на них
не дуже високий, а обсяги продажів у масштабах країни – невеликі. Причина очевидна:
людині, яка стежить за модою і здатна викласти за парфуми немалу суму, практично
неможливо реалізувати дешевку через достатню освіченість. На одній із промислових
виставок імітації пропонували німецькі фірми. Але вони не враховували особливості
смакових переваг споживачів. Підробки парфумів Calvin Klein також користуються
неабияким попитом. У них непомітна упаковка, та й запах – унісекс. В Україні ж імітації
найчастіше роблять на жіночу парфумерію. Поняття “марки” у чоловічих духах працює
гірше, ніж у жінок та успіхом увінчалися лише спроби зімітувати Hugo Boss та Fahrenheit.
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Наведене підтверджує і надалі актуальність питання підготовки товарознавцівекспертів, здатних ідентифікувати товари на стадії приймання, виділяючи ідентифікаційні
показники, використовуючи експрес методи, дозволить запобігти надходженню небезпечних
підробок у торгівлю та вести роз’яснювальну роботу серед індивідуальних підприємців.
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АНАЛІЗ ТЕРМІНІВ ДЛЯ ФОРМУЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТУ І
ПРЕДМЕТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТОВАРОЗНАВСТВО
СИРОВИНИ, МАТЕРІАЛІВ І ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА”
В межах методичного забезпечення вибіркової дисципліни “Товарознавство сировини,
матеріалів і засобів виробництва” (розділ “Промислова сировина”), а саме розробки складових
НМКД, виникла необхідність формулювання її об’єкту і предмету. З цією метою, ми вважали за
доцільне провести аналіз ключових термінів у вказаній галузі прикладного товарознавства [1-3].
Матеріальні ресурси, матеріально-технічні ресурси (МТР) – це збірний термін, яким
позначаються предмети праці, використовувані, як в основному, так і в допоміжному
виробництвах та засоби праці, які ці виробництва забезпечують [6].
Предмети праці (в екон. теорії) – це продукти, речі, що піддаються впливу людини у
процесі виробництва. Вони бувають двох видів: 1) продукти (сировина), які добувають чи
отримують безпосередньо в природі і перетворюють у подальший продукт (дерева в лісі, нафта
в родовищі, пісок у кар’єрі, рослина “бавовник” у полі тощо); 2) продукти (сировина, матеріали)
які вже отримані у процесі праці, тобто піддані попередній чи частковій обробці (круглий ліс на
деревообробному комбінаті, нафта на нафтопереробному заводі, очищений пісок на
склодзеркальному заводі, зібрана бавовна на прядильному комбінаті тощо).
Предмети праці “беруть участь” у процесі виробництва один раз і повністю переносять
свою первісну вартість на готову продукцію.
Засоби праці (в екон. теорії) – це речі або їх комплекс, за допомогою яких людина
переробляє (обробляє) предмети праці і виробляє продукти (життєві блага): інструменти і
обладнання, машини і устаткування, земля і дороги, виробничі будівлі і споруди і т.д.
Засоби праці “беруть участь” у виробництві багаторазово і переносять свою первісну
вартість на готову продукцію частково (зношування, амортизація).
У сукупності предмети і засоби праці формують (складають) засоби виробництва.
Виробництво – це процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для
існування і розвитку суспільства. Створюючи певні блага люди вступають у зв’язки і взаємодію
– виробничі відносини, тому виробництво завжди є процесом суспільним. Суть виробництва
формують (складають) виробничі процеси, основною складовою яких є технологічні процеси [6].
Виробничий процес (англ. manufacturing process) – це систематичне та цілеспрямоване
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змінювання (перетворення) в часі і просторі кількісних та якісних характеристик засобів
виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, матеріалів,
напівфабрикатів (тобто МТР) згідно із заданою програмою.
Технологічний процес – це основна частина виробничого процесу, сукупність технологічних операцій (ТО), які виконуються планомірно і послідовно в часі й просторі над
однорідними або аналогічними предметами, у результаті яких змінюється агрегатний стан, місце
розташування чи властивості предмета праці (напр., гірської породи, колоди деревини,
текстильної сировини тощо), що має закінчений за виробничим призначенням характер [5].
Головною ознакою класифікації всіх видів МТР є їх походження, наприклад:
отримання чорних і кольорових металів (металургія), отримання неметалів (хімічне
виробництво), отримання виробів з деревини (деревообробка), текстильних матеріалів
(прядіння, ткання) та ін. Для більшості МТР вводяться додаткові класифікаційні ознаки:
 фізико-хімічні властивості (теплопровідність, теплоємність, електрична провідність,
щільність, в’язкість, твердість);
 форма (тіла обертання – пруток, труба; геометричні профілі – квадрат, шестигранник:
складні профілі – брус, рейка);
 габарити (дрібні, середні і великі розміри по довжині, ширині, висоті і об’єму);
 фізична або агрегатний стан (рідкі, тверді, газоподібні) та інші.
Крім того, з погляду економічної теорії, теоретичного і прикладного товарознавства,
матеріально-технічні ресурси, залежно від їх призначення у виробничо-технологічному
процесі (частки у них уречевленої праці), можна поділити на такі об’єкти:
1) сировина (для виробництва матеріальних та енергетичних ресурсів);
2) матеріали (для основного і допоміжного виробництва);
3) напівфабрикати (для подальшої обробки);
4) комплектувальні вироби (для виготовлення кінцевого продукту);
5) готова продукція (для забезпечення споживачів товарами).
Розглянемо термінологічні визначення вказаних об’єктів.
Сировина – це природні, антропогенні або техногенні речовини та матеріали, які в
процесі виробництва утворюють основу напівфабрикату або готового продукту (виробу),
тобто, речовини і матеріали, безпосередньо з яких виробляється продукція.
Матеріал або знадіб – це речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці,
який використовують для виготовлення виробу (продукції). Матеріали є основою для
виробництва напівфабрикатів, комплектувальних виробів, а також товарів виробничого та
споживчого призначення. Від сировини матеріали відрізняються більшою часткою
уречевленої праці.
Напівфабрикат – це продукція, що підлягає подальшій обробці або використовується
як складова частина іншого складнішого виду продукції. З погляду економічної теорії – це
предмет праці, який підлягає подальшому оброблюванню на підприємстві-споживачеві (за
ДСТУ 2391-2010) [5, 6]. Це напівпродукти, які повинні пройти одну або кілька стадій
обробки, перш ніж перетворяться на кінцевий виріб. Таким чином, напівфабрикат одночасно
є і предметом праці, і продуктом праці.
Комплектувальний виріб (технол.) – деталь (складова одиниця) або їх сукупність, яка
має конструктивну цілісність, призначений для застосування у складі виробу, не виконує без
поєднання з іншими деталями (складовими одиницями) самостійної цільової функції, не
зазнає ніяких змін у процесі розробки виробів, у яких його застосовують, розроблений не для
конкретних виробів, і такий, що виробляється за самостійними комплектами
конструкторської та технологічної документації.
Продукція (англ. production, output, produce) – це матеріальний результат трудової
діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для
використання споживачем. Готова продукція (за ДСТУ 2960-94) – промислова продукція,
яка закінчена виробництвом, укомплектована, відповідає вимогам стандартів і технічних
умов, має документ, що засвідчує її якість, та призначена для збуту за межі підприємства [6].
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Відомо, що товарознавство – це наукова дисципліна, яка системно вивчає товари на
всіх етапах життєвого циклу, методи пізнання їхньої споживної вартості (цінності),
закономірності формування асортименту та вимог до якості для забезпечення ефективності
їх виробництва, обігу та споживання [4].
Оскільки сировина, матеріали, напівфабрикати і комплектувальні вироби як групи МТР,
призначені, визначальним чином, для задоволення потреб виробництва на його різних стадіях,
то у фахових інформаційних джерелах їх часто називають терміном товари виробничого
призначення (ТВП) [1-3]. На відміну від них готову продукцію, яка призначена для задоволення
потреб кінцевого споживача, називають товарами народного споживання (ТНС) або
споживчими товарами [1-3].
Таким чином, об’єкт вибіркової дисципліни “Товарознавство сировини, матеріалів і
засобів виробництва” (розділ “Промислова сировина”) ми визначаємо як товари виробничого
призначення (сировина і т.д.), а предметом вважаємо їх властивості, якість та
номенклатуру.
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СЕНСОРНОГО АНАЛІЗУ
ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОЛІМЕРІВ З МОДИФІКУЮЧИМИ ДОБАВКАМИ
Ідентифікація полімерів – це встановлення тотожності розпізнаваного полімеру з
відомою сполукою щодо достатнього числа ознак. У практиці товарознавчо-експертної
діяльності для швидкої ідентифікації полімерів використовують сенсорні методи. Щоб
ідентифікувати полімер необхідно оцінити його зовнішній вигляд, фізико-механічні й
структурні особливості поверхні та зламу, звук під час удару, характер горіння тощо [1].
Ідентифікація полімерів проводиться у два етапи. На першому етапі відбувається
попереднє встановлення природи речовини; на другому остаточне встановлення структури
полімерів методами якісного і кількісного аналізу.
Фізичні властивості полімерів та їх зовнішній вигляд багато в чому визначається
структурою макромолекулярних ланцюгів. Тому, за фізичним станом та зовнішнім виглядом
зразка можна зробити припущення про природу полімерної основи композиційного
матеріалу. До властивостей полімерів, які полегшують їх ідентифікацію відносять: колір,
прозорість, запах, еластичність, крихкість, твердість, характер зламу, форму, при цьому
враховується спосіб виробництва виробу.
Характер зламу, у більшості випадків, залежить від присутності наповнювачів; у
ненаповнених полімерах злам скловидний, а у наповнених – зернистий.
Колір та поверхня зразка не є достовірною характеристикою належності зразка
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полімеру до того чи іншого класу, оскільки барвники, пігменти та добавки можуть змінити
забарвлення та частково зовнішній вигляд виробу.
Під час ідентифікації виду полімеру за зовнішнім виглядом цілком можливим та
доцільним є використання методу “А – не А” (ISO 8588), який базується на порівнянні двох
зразків, що представлені у парі, і виявленні відмінності між ними шляхом віднесення їх або
до типу “А” або до не “А”. Цей метод застосовується для визначення відмінностей між
зразками, які мають різний зовнішній вигляд.
Отже, на першому етапі зразки полімерів детально оглядають, відзначають їх
зовнішні особливості, після цього роблять попередні висновки про природу полімеру, які
оформляють у довільній або запропонованій формі.
Далі вивчають поведінку зразка (полімеру) в полум’ї пальника. Полімери
відрізняються своєю поведінкою у відкритому полум’ї. Цей факт дозволяє практично
використовувати термічний метод для ідентифікації полімерів. Під час проведення даного
методу фіксують наступні ознаки горіння, які найбільш виразно виявляються у момент
запалювання зразка: займистість; колір, характер і форма полум’я (у т.ч. потріскування,
поява іскор); запах продуктів горіння; наявність кіптяви та диму; самогасіння; плавлення,
обвуглення. Більшість характерних ознак горіння чітко виявляються в момент внесення
зразка у полум’я, в цей період слід бути особливо спостережливим.
Колір полум’я залежить від природи полімеру: жовте полум’я, що сильно коптить
характерне для полімерів, які розкладаються при горінні на ароматичні вуглеводні;
збільшення вмісту кисню у продуктах горіння надає полум’ю більш блакитне забарвлення,
що притаманне для ефірів та спиртів; полімери з вмістом хлору забарвлюють полум’я у
зелений колір.
Утворення білої золи або рясного білого диму вказує на присутність
кремнійорганічних сполук. Реактопласти під час нагрівання не розм’якшуються, а
термопласти навпаки розм’якшуються та витягуються у нитку з оплавленням.
Модифікуючі добавки використовують з метою поліпшення фізичних, механічних,
термічних та хімічних властивостей полімерного виробу. До модифікуючих добавок
відносять: наповнювачі, пластифікатори, змазки, затверджувачі, барвники, антипірени,
антиоксиданти, світлостабілізатори, процесингові, комбіновані та ін. Добавки часто
змішують зі смолами, восками та маслами.
Всі добавки та наповнювачі можна розділити на кілька класів:
 для поліпшення перероблюваності матеріалів;
 для покращення функціональних властивостей матеріалів;
 для покращення естетичних/споживчих якостей та зменшення вартості матеріалів;
 екологічного призначення;
 комплексного призначення.
Для виготовлення одноразового та багаторазового полімерного посуду, найчастіше
використовують добавки: Irgafos 168, Irganox 1040 та Irganox 1076 [2].
У якості термостабілізаторів додають первинні та вторинні антиоксиданти, з
метою захисту полімеру від кисню повітря. Первинні антиоксиданти, такі як Irganox 1010,
Irganox 1076 захищають готові вироби з полімерів від пагубного впливу кисню повітря під
час їх експлуатації. Вторинні антиоксиданти, такі як Irgafos 126, Irgafos 168, Irganox PS
802, захищають полімер від термоокислювальних руйнувань під час його переробки, при
комплексному їх використанні з первинними антиоксидантами створюють синергетичний
ефект, який призводить до збільшення терміну експлуатації виробу.
Для зручності використання передбачені готові суміші первинних і вторинних
антиоксидантів: Irganox B 215, Irganox B 225 та ін..
Мастильні матеріали покращують механічну міцність, а також частково змінюють
реологію розплаву полімеру; зменшують тертя під час виробництва та підвищують
еластичність виробу.
Модифікуючі добавки впливають на поведінку полімеру в полум’ї пальника, а саме
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зміна кольору полум’я та запаху, появи кіптяви та ін.
Найточніше природу і властивості полімерів визначають методами хімічного і фізикомеханічного аналізів у лабораторних умовах. Ці методи здебільшого відрізняються
складністю і тривалістю виконання, тому вони не застосовуються для товарознавчого
оцінювання якості виробів із полімерів.
Відповідно, за допомогою органолептичної оцінки ми можемо ідентифікувати або
звузити список варіантів хімічної природи полімеру. Перший етап ідентифікації полімеру
полягає у визначенні найпростіших фізико-хімічних властивостей, установленні
відповідності зразку еталону та реєстрації даних.
Експрес-методом визначають природу полімеру за характером горіння матеріалу й
забарвленням полум’я, запахом, видом залишку після згорання. Результати такого
визначення разом із даними зовнішнього огляду виробу зазвичай дозволяють товарознавцю
встановити природу полімеру. Якщо попередній огляд полімеру не дав результату, з метою
ідентифікації необхідно провести додаткові хімічні випробування [3].
Кінцеве рішення, щодо природи походження полімеру, приймається за результатами
комплексної оцінки виробу.
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ТЕКСТИЛЬНА НАНООСВІТА В УКРАЇНІ: КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
Відомо, що текстильна освіта в Україні базується на широкому використанні
текстильних тканих, нетканих і трикотажних полотен і виробів, отриманих із натуральних і
хімічних волокон та ниток різної хімічної будови, синтетичних барвників, різноманітних
апретів, за традиційними для легкої промисловості механічними та хімічними технологіями.
Водночас варто відзначити, що для виробництва текстильної продукції в останні десятиліття
широко почали використовувати різноманітні види текстильної наносировини (волокна,
нитки, барвники та апрети). Це дало можливість створити новітню галузь – нанотекстилю, а
на його основі і нову галузь текстильної наноосвіти в Україні, як і в багатьох зарубіжних
країнах.
З метою оцінки сучасного стану розвитку наноосвіти в Україні, включаючи
текстильну товарознавчу та наноосвіту, та виявлення пріоритетних напрямків їх розвитку
вважаємо за доцільне дати коротку анотацію розглянутих нами в цій роботі публікацій [1-7],
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включаючи власні публікації.
Авторами роботи [1] відзначено необхідність викладання основ нанотехнологій в
університетах України з широким використанням в навчальному процесі компетентнісного
підходу. Визначено ключові предметні компетентності із курсу нанотехнології. Дано
визначення основних термінів і понять, що стосуються використання компетентнісного
підходу в процесі вивчення в університетах основ нанотехнологій. Запропоновані шляхи
подальшого вдосконалення наноосвіти в університетах України. Особлива увага приділена
постійному вдосконаленню змісту основ нанотехнологій різного цільового призначення.
Дано аналіз діючих навчальних програм та освітніх стандартів з курсу основ нанотехнологій.
Сформульовані напрямки їх подальшого вдосконалення.
Автор роботи [2] обґрунтовує вимоги до змісту навчальних програм та підручників
для підготовки студентів у галузі наноосвіти. Основна увага відводиться обґрунтуванню
доцільності вивчення нанотехнологій у педагогічних університетах. Обґрунтовано шляхи
подальшого вдосконалення педагогічної наноосвіти в Україні. Обґрунтовується потреба
раціонального використання фахівців із вищою технологічною наноосвітою.
Автори роботи [3] відзначають, що нанотехнології є однією із найбільш
перспективних галузей науки і техніки у світі. Відзначається необхідність кадрового
забезпечення розвитку нанотехнологій, нанонауки та наноосвіти в Україні. Авторами
виявлені досягнення у галузі вітчизняної і зарубіжної наноосвіти. Особлива увага надається
вивченню та використанню досвіду розвитку наноосвіти в США.
Автором роботи [4] основна увага приділена удосконаленню змісту вищої наноосвіти
в університетах України. Основна увага приділена пошуку шляхів вирішення існуючих
проблем у галузях розвитку нанотехнологій, нанонауки та наноосвіти в Україні.
Обґрунтована потреба подальшого вдосконалення методик викладання основних
нанотехнологій. Певна увага приділена посиленню міждисциплінарних зв’язків між
окремими дисциплінами (фізикою, хімією, біологією, нанотехнологіями різного цільового
призначення). Відзначається роль наноосвіти у розвитку різних галузей промисловості –
медицини, сільського господарства, будівництва та інших галузей.
Автори роботи [5] відзначають, що нанотехнології сьогодні є основою чергової
технологічної революції і запорукою переходу до нового економічного укладу. На основі
аналізу літературних джерел, автори відзначають суттєве відставання України у вивченні
нанотехнологій у системі освіти. Автори дають визначення основних понять у галузі
нанотехнологій різного цільового призначення. В роботі узагальнено зарубіжний досвід
викладання нанотехнологій у галузі вищої освіти. Відзначена нагальна потреба у підготовці
висококваліфікованих фахівців у галузі викладання нанотехнологій у технологічних
університетах України. На думку авторів, враховуючи міждисциплінарний характер
нанотехнологій, доцільно внести зміни у програми підготовки вчителів у галузі фізики, хімії,
біології та інших дисциплін. Обґрунтована потреба допомоги інженерів НАН України у
формуванні фахівців в галузі нанотехнологій для потреб різних галузей промисловості
України. Обґрунтована потреба поглиблення досліджень в галузі підготовки педагогічних
кадрів для педагогічних університетів, які б забезпечували потребу у викладачах
нанотехнологій у ВНЗ.
В роботі [6] розглянуто можливість та доцільність формування в Україні окремого
сегменту ринку нанотекстилю і одягу. Обґрунтовані основні чинники формування та
розвитку даного ринку. Дана класифікація і характеристика видового асортименту
нанотекстилю і одягу на цьому ринку. Основна увага відводиться вивченню особливостей
товарознавчих і маркетингових напрямків розвитку даного ринку. Сформульовано та
обґрунтовано основні вимоги до асортиментної структури нанотекстилю і одягу різного
цільового призначення та способів виробництва на даному ринку.
У роботі [7] обґрунтовано зміст наноосвіти текстилю та одягу в Україні. Виявлено та
обґрунтовано основні напрямки розвитку названої галузі наноосвіти. Це стосується
передусім кадрового забезпечення цих галузей, також їх державної підтримки. Розкрита
388

сутність понять компетентнісний підхід та контекстний метод навчання у галузі текстильної
наноосвіти. Обґрунтовано доцільність їх широкого застосування.
На нашу думку успішний розвиток в Україні текстильної наноосвіти вимагає
невідкладного вирішення таких питань:
- вивчення і обґрунтування потреби у кадровому забезпеченні розвитку галузі
текстильної наноосвіти;
- встановлення і обґрунтування її зв’язку із нанотехнологіями і наукою, які
використовують для виробництва інших галузей нанопродукції;
- обґрунтування системи класифікації асортименту основних видів текстильної
наноосвіти в Україні.
Розглядаючи проблеми розвитку текстильної наноосвіти в Україні, вважаємо за
доцільне перш за все розглянути специфіку її кадрового забезпечення. Ця специфіка
стосується обґрунтованого вибору університетів та їх викладацького складу, які будуть
готувати кадри для розвитку текстильної наноосвіти в Україні.
На нашу думку, цю функцію можуть виконувати головні університети сфери легкої
промисловості та торгівлі України, які забезпечені відповідними кадрами, дослідними
лабораторіями та іншою матеріальною базою, потрібною для підготовки необхідних
фахівців, а також педагогічних кадрів для сфери аспірантури та докторантури в цих
університетах. Що стосується структури необхідних фахівців для галузі текстильної
наноосвіти, як і педагогічних кадрів (аспірантів та докторів), то вона повинна визначатися
Міністерством освіти і науки у відповідності з існуючими програмами державної підготовки
цих фахівців в університетах України.
Потрібно відзначити, що впровадження у навчальний процес названих університетів у
галузі наноосвіти вимагає:
- конкретної перебудови змісту всього навчального процесу;
- створення ефективних механізмів змісту навчальних програм;
- забезпечення тісного зв’язку навчального процесу та специфіки практичної
діяльності та її конкретизації;
- постійне вдосконалення освітніх і робочих програм навчальних дисциплін.
Перелік ще не вирішених стратегічних напрямків розвитку текстильної наноосвіти
для прикладу наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Перелік деяких стратегічних напрямків розвитку текстильної наноосвіти в Україні
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Назва напрямку
Текстильні наноматеріали, отримані на основі нановолокон
Текстильні наноматеріали, модифіковані обробними нанопрепаратами
Текстильні наноматеріали, наповнені наночастинками
Текстильні матеріали з нанопокритями
Інтерактивні (розумні) текстильні наноматеріали різного цільового призначення
Композиційні текстильні наноматеріали різного цільового призначення

Детального розгляду в рамках наноосвіти потребує створення необхідної методичної
документації для розвитку текстильної наноосвіти. Мова йде про створення відповідних
навчальних програм з окремих дисциплін курсу текстильного нанотекстилю, навчальних
планів, освітніх стандартів для різних спеціальностей та спеціалізацій.
Особлива увага в галузі текстильної наноосвіти повинна бути приділена проблемам
створення підручників нового покоління із окремих нанотехнологій (текстильних, швейних та
трикотажних), підручників із текстильного, швейного та трикотажного матеріалознавства та
товарознавства.
Вважаємо, що недостатня допомога галузевим освітнім університетам України у
розвитку вітчизняної наноосвіти надається відповідними університетами НАН України. Ці
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університети поки концентрують свою увагу на розвитку та досягненнях окремих галузей
нанонауки в Україні.
Також варто ширше використовувати можливості дослідних інститутів НАН України для
підготовки педагогів для потреб різних галузей нанотехнологій, включаючи нанотехнології у
галузі нанотекстилю та одягу.
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Беднарчук М. С.
Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
Міністерства внутрішніх справ України
Улибіна Л. Ю.
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
Міністерства внутрішніх справ України
ВСТАНОВЛЕННЯ ЧИСЛОВИХ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ КОРИГУВАННЯ НА
ТОРГ У СУДОВІЙ ТОВАРОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ: ПРАКТИЧНІ ПОТРЕБИ,
ОТРИМАНІ ТРЕЗУЛЬТАТИ ТА ПРОБЛЕМИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Закон України “Про судову експертизу” зобов’язує судового експерта “провести
повне дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок” відповідно до
базових принципів судової експертної діяльності – об’єктивності та повноти дослідження [1].
Тому актуальні усі наукові пошуки, які мають на меті забезпечення і покращення повноти,
обґрунтованості та об’єктивності висновку судового експерта.
Одним з найпоширеніших завдань, які постають сьогодні перед судовими експертами
товарознавцями, є визначення ринкової вартості рухомого майна, зокрема – ужиткових
товарів. Цей процес чітко регламентований та деталізований відповідними документами [23] і, серед інших, передбачає маркетингове дослідження – моніторинг ринку того товару,
який є об’єктом дослідження у конкретній судовій експертизі (експертному дослідженні).
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З іншого боку відомо [2, 4-5], що при визначенні ринкової вартості (оцінюванні)
нерухомого майна судові експерти та професійні оцінювачі уже тривалий час застосовують
коригувальні коефіцієнти на торг. При цьому (не залежно від сфери застосування чи обєкта
судової експертизи) торг розуміють як домовленість продавця і покупця про ціну під час
купівлі-продажу, досягнення між ними консенсусу на основі взаємних поступок, оскільки
покупець хоче сплатити мінімальну ціну, не вказуючи максимальну, яку готовий сплатити, а
продавець хоче отримати за свій товар максимальну ціну, не вказуючи мінімальну, за яку
готовий цей товар продати.
Практичний досвід роботи авторів та судових експертів товарознавців Експертної
служби МВС показує, що в умовній системі “ринок товарів”-“торг”-“висновок судового
експерта” фактично наявний чіткий причинно-наслідковий зв’язок: в сучасних умовах торг –
є об’єктивною складовою ринку товарів, а коригування на торг – є необхідною складовою
частиною об’єктивності висновку судового експерта товарознавця при визначенні ринкової
вартості ужиткових товарів, які є об’єктами дослідження.
На основі цього досвіду була сформульована і доведена на міжнародному форумі
фахівців експертної служби МВС і вчених товарознавців гіпотеза про доцільність розробки
та використання коефіцієнтів коригування на торг у практичній діяльності судових експертів
товарознавців при визначенні ринкової вартості ужиткових товарів [6-7].
Таким чином, усе вище зазначене дає об’єктивні підстави стверджувати, що
запровадження у практику судової експертизи коефіцієнтів коригування на торг сприятиме
не лише підвищенню ступеня об’єктивності і повноти експертного дослідження, але й
модернізації процесу визначення ринкової вартості товарів відповідно до реального стану
умовної системи “ринок товарів”-“судова експертна діяльність”.
Тому Львівський НДЕКЦ МВС в межах угоди про співпрацю з ЛТЕУ виконує наукове
дослідження, яке має Державний реєстраційний номер 0119U103720, включене у План наукової
діяльності Експертної служби МВС та спрямоване на розробку і запровадження у практику
судової товарознавчої експертизи коефіцієнтів коригування на торг.
На першій стадії цього дослідження було створено теоретико-методологічні засади
розробки коефіцієнтів коригування на торг у судовій товарознавчій експертизі [8], проведено
пілотні дослідження з встановлення числових значень коефіцієнтів коригування на торг при
визначенні ринкової вартості окремих груп товарів [9-10], вивчено вплив форс-мажорних
умов на формування і числові значення цих коефіцієнтів [11].
Аналіз і апробація результатів початкового етапу дослідження та вимоги чинних
нормативних документів, які регламентують наукову діяльність в Експертній службі МВС
[12], поставили перед нами проблему формування доказової бази самого процесу
встановлення числових значень коефіцієнтів коригування на торг. Виникнення цієї проблеми
обумовлено традиційним алгоритмом дослідження [1-2], який зазвичай використовується у
судовій товарознавчій експертизі при визначенні ринкової вартості товарів. Цей алгоритм
полягає у пошуку у відкритих інформаційних джерелах (наприклад, на Інтернет-платформі
OLX) ринкової вартості щонайменше трьох об’єктів порівняння для кожного конкретного
об’єкта дослідження. При цьому доказовою базою ринкової вартості кожного об’єкта
порівняння є не лише його загальне фотографічне зображення (Screen) відповідної Інтернетсторінки та його ринкової вартості станом на певну дату, але й фотографічне зображення
словесного описання основних параметрів споживних властивостей цього об’єкта, які
формують зазначену в даний момент на цій Інтернет-сторінці його ринкову вартість.
Отже, при встановленні числових значень коефіцієнтів коригування на торг
аналогічний алгоритм дослідження – можна вважати достатньо обґрунтованим, а
фотографічні зображення кожного об’єкта дослідження – теж отримати не складно. Але
фіксування самого процесу торгу, який є усною розмовою дослідника (експерта
товарознавця) та продавця товару – складає означену у даних тезах проблему.
Для вирішення цієї проблеми було вивчено досвід дослідження процесу торгу в інших
сферах судової експертизи. Це дозволило нам розробити дві основні вимоги до доказової
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бази процесу встановлення числових значень коефіцієнтів коригування на торг, які, на нашу
думку, забезпечать цій базі достатнє наукове обґрунтування і не викликатимуть сумніву
щодо достовірності усієї отриманої доказової бази. Такими вимогами ми вважаємо:
‒ розроблення способу фіксування процесу торгу;
‒ наявність матеріального носія інформації, на якому зафіксовано процес торгу і який
може бути наданий як доказ процесу отримання конкретних числових значень відповідних
коефіцієнтів коригування на торг.
‒ Таким чином, критичний аналіз отриманих результатів наукових досліджень, метою
яких є встановлення числових значень коефіцієнтів коригування на торг у судовій
товарознавчій експертизі дозволяє стверджувати:
‒ вирішення означеної проблеми має загальнотеоретичне та науково практичне
значення, оскільки спрямоване на забезпечення і покращення повноти, обґрунтованості та
об’єктивності висновку судового експерта;
‒ отримані проміжні результати належно апробовані, мають науково обґрунтовані підстави
вважатися базовими та слугувати вихідним етапом процесу вирішення поставленого завдання;
‒ основними проблемами подальших досліджень є розроблення способу фіксування
процесу торгу, а також пошук і належне наукове обґрунтування матеріального носія
інформації, на якому буде зафіксовано процес торгу.
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(Львів, 30 вересня 2021 року) : тези доповідей. Львів : Видавництво “Растр-7”, 2021. С. 203-208.
11. Заяць Я. І., Беднарчук М. С. Вплив форс-мажорних умов на коефіцієнт коригування на торг.
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Відомо, що проблеми формування та оцінювання асортименту і споживних
властивостей взуття спеціального призначення постійно перебувають у полі зору
товарознавців [1-2]. Але після 24 лютого 2022 року цей напрям досліджень набув особливої
актуальності стосовно взуття для військовиків і, не залежно від дати припинення військових
дій, залишиться актуальним ще тривалий час, оскільки Україні вкрай необхідно налагодити
власне виробництво цього взуття потрібного асортименту, достатньої кількості та належного
рівня якості. Тому важливим спільним завданням матеріало- і товарознавців взуття,
технологів взуттєвого виробництва та практичних працівників відповідних галузей знань є,
серед інших, розроблення номенклатури та встановлення числових значень характеристик
споживних властивостей взуття для військовиків, яке буде виготовлено у нашій державі.
Виходячи з комплексного характеру товарознавчого дослідження [1], одним з перших
кроків у вирішенні зазначеного завдання є комплексний аналіз та фахове узагальнення
передового вітчизняного і зарубіжного досвіду формування споживних властивостей
сучасного взуття для військовиків за рахунок аналітичного дослідження товарознавчих
аспектів технологій його виготовлення і управління якістю. Реалізація цього кроку має
теоретичне значення для товарознавчої науки [1] і фахове практичне значення [3] для різних
видів товарознавчої експертизи. Здійснення цього кроку можливе завдяки зростаючому
інформаційному забезпеченню ринку товарів для військовиків [4] та наданню українським
вченим можливості отримання безкоштовного доступу до електронних ресурсів провідних
видавництв світу в межах проекту Research4Life [5].
У даних тезах, у якості прикладу такого дослідження, подано результати аналізу
товарознавчих аспектів технологій управління якістю взуттям для військовиків всесвітньо
відомого бренду “5.11 Tactical®” (м. Ірвін, штат Каліфорнія, США) – черевиків тактичних
водонепроникних мембранних для чоловіків моделі “Union Waterproof 6" Boot” [4], які
створені для тривалого безперервного використання у змінних важких умовах експлуатації
(змінна вологість і температура, опади, мокра ковзка поверхня, кам’янистий та піщаний
грунт, болотиста і пересічна місцевість, ймовірність контакту з паливно-мастильними
матеріалами тощо). На світовому ринку взуття саме ця модель черевиків сьогодні відома як
один з еталонів поєднання міцності та комфортності. Крім цього, вони призначені як для
сегменту “мілітарі” (тактична лінійка асортименту, сегмент ринку товарів для військовиків),
так і для усіх інших сфер використання в умовах, які близькі до так званого “тактичного
функціонування”.
Аналіз процесу формування споживних властивостей досліджуваного взуття показує,
що основними технологіями, які використані у його виготовленні (фотографічне зображення
взуття не надається відповідно до вимог до оформлення наукових тез) і забезпечують йому
комплекс бажаних споживних властивостей, є наступні:
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‒ технологія “Vibram® XS-trek” використана для виготовлення з високоефективних
багатокомпонентних композицій (компаундів) одношарової, суцільної з каблуком підошви,
яка має складний за рисунком багаторівневий самоочисний протектор; така підошва
забезпечує покращене зчеплення з вологими, мокрими, сухими і забрудненими паливномастильними матеріалами поверхнями, забезпечує високу стійкість на зазначених поверхнях
та можливість різко змінювати напрям руху (маневрування), має оптимальний баланс
ефективності і довговічності, вважається універсальною для руху у місцевостях з
різноманітним грунтом;
‒ технологія “PU Nylon 1200D” використана для виготовлення текстильного матеріалу
(тканини) для окремих елементів конструкції верху взуття (вставка над п’ятковою частиною,
вставка в берцях, матеріал верху язичка); тканина дуже міцна, легка (як для матеріалів верху
взуття спеціального призначення – поверхнева густина 400 г/м2), виготовлена полотняним
переплетенням з синтетичних волокон в основі й утоку (100 % поліефірне волокно) лінійною
щільністю 1200D, має водо- та брудовідштовхувальну поверхневу модифікацію препаратами
на базі поліуретану, яка забезпечує високу стійкість до стирання, проникнення води та
накопичення бруду у структурі переплетення;
‒ технологія “Direct Venting” використана для виготовлення з політетрафторетилену з
інтегрованим олеофобним захистом гідрофобної пароповітропроникної мікропористої
мембрани “eVent® bbp”, яка належить до відомої та чисельної родини мембран типу “GoreTex®” і, залежно від ступеня модифікації, має водоопірність 10000-30000 мм водяного
стовпа; наявність такої мембрани у пакеті матеріалів верху взуття забезпечує взуттю
водоопірність ззовні (взуття не промокає при занурюванні у воду) та проникність повітря і
пароподібної вологи в обох напрямах: виведення назовні повітря та пароподібної вологи з
простору всередині взуття та потрапляння повітря ззовні – всередину взуття; крім цього,
наявність зазначеної мембрани зменшує ступінь негативної дії на пакет матеріалів верху
взуття багатьох чинників зовнішнього середовища і, як наслідок, збільшує загальну
довговічність взуття;
‒ технологія “Ortholite®” використана для виготовлення з композитного піноподібного
матеріалу на основі поліуретану і переробленого каучуку повітропаропроникної, легкої,
міцної профільованої двошарової вкладної устілки “Ortholite® X-25”; за рахунок прилягання
до усієї площі ходової поверхні стопи, конструкційних особливостей, пористої структури (з
відкритими порами) та інших властивостей матеріалів, які використані для її виготовлення,
устілка забезпечує стопі відчуття загального комфорту, покращує її стабілізацію всередині
взуття, пом’якшує дію поштовхів та ударів, які виникають під час ходьби, бігу, стрибків
тощо, а також збільшує загальну довговічність взуття та може пратись у пральній машині;
‒ технологія 3D-формовання використана для виготовлення з композитного матеріалу
на основі гуми накладного підсилюючого носка; використання 3D-принтера для
виготовлення цієї зовнішньої деталі верху взуття забезпечує їй ідеальну відповідність
профілю носкової частини копила і, як наслідок, ідеальне прилягання до пакету матеріалів
верху, що, у свою чергу, сприяє зменшенню ймовірності відривання цієї деталі від матеріалу
верху та збільшує захисні властивості, зносостійкість та загальну довговічність носкової
частини взуття і взуття загалом;
‒ технологія “Agion®” використана для надання підкладці взуття антибактеріальних
(біоцидних) властивостей; обробка усіх підкладкових матеріалів препаратами на основі іонів
срібла унеможливлює розвиток всередині взуття патогенних бактерій, а також позитивно
впливає на показники сорбції та повітропроникності пакету матеріалів верху взуття;
‒ технологія “EVA” використана для отримання з піни етиленвінілового ацетату
перфорованих пористих гіпоалергенних нетоксичних проміжних (міжпрокладкових) деталей
пакету матеріалів верху взуття (у верхній частині берців, язичку та в ділянці кісточок), а
також проміжної підошви; внаслідок цього зазначені деталі взуття отримують широкий
спектр позитивних властивостей: легкість, еластичність і пружність, стійкість до дії хімічних
речовин, водонепроникність, теплоізоляція, швидке повернення до початкової форми після
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деформації, амортизаційні властивості, довговічність, зносостійкість;
‒ технологія (система) секторального (зонального) шнурування дозволяє створити
чотири відносно автономні ділянки-сектори шнурування і у такий спосіб, за потребою,
регулювати висоту шнурування, ступінь облягання стопи взуттям та ступінь охоплення
шнуруванням відповідних чотирьох сегментів – нижньої половини тильної сторони стопи,
усієї тильної сторони стопи, усієї поверхні стопи на рівні кісточок, усієї стопи вище кісточок.
Кращому виконанню такого завдання сприяють направлені під оптимальним для
забезпечення щільного прилягання до стопи кутом нахилу петлі для проходження шнурівок,
а також спеціальні сплющені у поперечному перерізі (ланцетоподібні) шнурівки, які мають
змінний (сарделькоподібний) профіль по довжині; така конструкція шнурівок дозволяє
надійніше їх фіксувати на кожному отворі чи на кожній петлі при протягуванні шнурівки в
берцях та забезпечує потрібний натяг між двома парними отворами для шнурування на
внутрішньому і тильному берцях однієї півпари взуття.
Отже, описані вище, перевірені в процесі експлуатації технології формування
споживних властивостей взуття – доцільно використати при розробці та масовому
виготовленні взуття вітчизняного виробництва для військовиків для надання цьому взуттю
бажаного рівня якості і конкурентоспроможності на ринку.
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ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ
НАНОМАТЕРІАЛІВ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ У ВЗУТТІ
В сучасному світі нанотехнології та наноматеріали застосовують в багатьох галузях:
медицині, легкій промисловості, будівництві, виробництві харчових продуктів тощо.
Протягом останніх років спостерігається підвищення рівня вимог споживачів до
товарів, зокрема до комфорту та безпечності і в той же час споживачі не залишають поза
увагою естетичні показники (зовнішній вигляд) товарів. Одним із шляхів забезпечення вимог
споживачів є використання нових і багатофункціональних матеріалів, що в свою чергу
відкриває шлях до інноваційних методів виробництва у взуттєвій галузі. Використання нових
і багатофункціональних матеріалів дає можливість забезпечити два класи вимог споживачів
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до взуття – біологічний та соціальний, підвищуючи в такий спосіб конкурентоспроможність
даних товарів. Зокрема, нанотехнології та наноматеріали можуть відігравати ключову роль у
виробництві нових матеріалів, нових технологій у взутті та матеріалах для його виробництва.
Відомо, що використання нанотехнологій у розробці нових матеріалів дає низку
переваг у споживних властивостях, зокрема: підвищений рівень механічних та
експлуатаційних властивостей. Також в означений спосіб забезпечується і легкість товару –
один із показників групи властивостей ергономічності, підвищеної міцності та
антибактеріальних властивостей.
Особливо актуальним є використання нанотехнологій з метою забезпечення
екологічного виробництва взуття, з врахування таких факторів:
 тип матеріалу та компонентів (наприклад матеріали, які піддаються повторній
переробці та/або біорозкладу);
 матеріали (наприклад натуральна шкіра, полімери тощо), виготовлені за
допомогою екологічно чистих процесів, у процесі виробництва яких використовують
мінімальну кількість хімічних речовин (або використання таких взагалі відсутнє) та енергії;
 використання розчинників та клеїв на водній основі;
 усунення непотрібних матеріалів і компонентів;
 мінімізація або відсутність небезпечних та заборонених речовин;
 матеріали, які вироблені з відновлюваних джерел;
 забезпечення повторного використання, переробки або оцінки в кінці їхнього
використання.
Аналізуючи результати наукових досліджень, можна виокремити такі основні загальні
проблеми у виробництві взуття:
1. Надмірне розмноження бактерій, що пояснюється сприятливим середовищем
всередині взуття під час його експлуатації;
2. У більшості випадків бактерії створюють біоплівку, для створення якої достатньо
всього кілька бактерій, всередині якої бактерії захищені від імунного захисту та лікування
антибактеріальними препаратами;
3. Експоненціальні властивості росту бактерій спричинюють швидке збільшення
кількості бактерій та виведення метаболічних продуктів і речовин (наприклад – сірководню),
що в свою чергу сприяє утворенню сторонніх неприємних запахів;
4. Необхідність зниження кількості росту бактерій та утворення біоплівки, шляхом
використання вартісних процедур очищення.
Рішенням для вищезазначених проблем у виробництві взуття було запропоновано
використання наночастинок срібла, які мають бактерицидні та фунгіцидні властивості. Дані
наночастинки використовували у матеріалах підошви взуття, що забезпечило високий рівень
гігієнічних властивостей. Зокрема, перевагами використання наночастинок срібла у взутті є:
 антибактеріальні, антимікробні та протигрибкові властивості взуття;
 безпечність під час контакту з тілом людини (не викликає алергічних реакцій та не
містить шкідливих речовин);
 безпечність для довкілля, оскільки є екологічно чистим волокном, основна
антимікробна частина якого майже не розчиняється у воді під час фарбування та прання;
 довговічність – оскільки основна антимікробна речовина змішана із полімером для
взуттєвої підошви, тому зберігає свої властивості протягом усього періоду експлуатації
взуття.
Як наслідок, завдяки розробці експлуатаційної технології нанометричних металевих
частинок було досягнуто тривалого антибактеріального ефекту у взутті.
Іншим прикладом використання наноматеріалів у взутті є нанокарбонати, які завдяки
своїй унікальній структурі та властивостям, включаючи високу механічну міцність, надають
виробникам інноваційні рішення. Зокрема, використання нановуглецевих матеріалів у взутті
забезпечує високу теплопровідність та стійкість до руйнування. Використовують такі
наноматеріали у поліуретанових підошвах для взуття.
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Вагомим позитивним результатом використання наночастинок у взутті та матеріалах
для його виробництва є забезпечення кращих можливостей під час застосування 3D-друку.
Крім того, результати досліджень підтвердили, що можна створити комбінацію лазерних та
плазмових екологічно чистих методів у виробництві текстилю та шкіри, що дозволить
виробляти протипожежну, водонепроникну та протиточкову продукцію.
Використання технології наноінкапсуляції у взутті забезпечує контрольоване
вивільнення активних речовин, зокрема антибактеріальних частинок, що в свою чергу
гарантує його високу якість та довговічність.
Вагомим прикладом є використання нанокапсул, які містять ефірні олії. Дані капсули
вбудовують в внутрішні деталі низу взуття (устілки) та внутрішні деталі верху взуття
(підкладку взуття), тому їх частинки цілеспрямовано та контрольовано транспортуються
безпосередньо до стопи під час тривалого періоду експлуатації, тим самим забезпечуючи
високий рівень психофізіологічних властивостей у взутті (приємний запах тощо).
Відомо, що нанокапсули створені з використанням таких органічних матеріалів, як
оксидів металів, карбонатів та силікатів діють як захисне покриття від надмірного тепла та
тиску, запобігаючи в такий спосіб ранньому вивільненню матеріалів та частинок. Дану
технологію використовують у медичному взутті.
Наведені окремі приклади використання нанотехнологій та наноматеріалів у взутті та
матеріалах для його виробництва підтверджують перспективу подальших досліджень та
розробок в даному напрямку, оскільки вони забезпечують малу масу, повітропроникні,
водонепроникні, вогнезахисні, антибактеріальні, функціональні та інші властивості у взутті.
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Львівський торговельно-економічний університет
ООН ЯК ДІЄВА ІНСТИТУЦІЯ У ВРЕГУЛЮВАННІ
МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ: УКРАЇНА В УМОВАХ ВІЙНИ
“Хто не карає зла,
той сприяє,
щоб воно відбулося”
Леонардо Да Вінчі

Якщо людина скоїла злодіяння, то це обов’язково рано чи пізно позначиться на її
подальшому житті, а можливо, і долі її нащадків. Такою є думка багатьох людей, зрештою, й
історія знає багато прикладів відплати за скоєне (у політиці, релігії, на війні). Але, на жаль,
часто винні у скоєнні тяжких злочинів залишаються безкарними.
Війни постійно супроводжують життя на Землі. Їхня жорстокість і руйнівні наслідки
історично неухильно зростають. Яскравим свідченням цьому є трагічні часи, які переживає
Україна ще з 2014 року – російську агресію, а з 24 лютого 2022 року фактично геноцид
українського народу. Як відомо, 24 лютого було оголошено про початок вторгнення до
України. Російська армія обстрілює та знищує ключові об’єкти інфраструктури, здійснює
масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ. Станом на початок травня, за
даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, внаслідок російської агресії в
Україні постраждали понад дві тисячі мирних жителів: 2072 людини загинули і більш ніж дві
тисячі поранені. Тож забезпечення міжнародної безпеки є головною проблемою сьогодення.
Сучасна зброя не залишає жодній державі надії забезпечити свою безпеку лише
військово-технічними засобами, нарощуванням озброєнь і збройних сил, оскільки не тільки
саму ядерну війну, а й гонку озброєння виграти не можна. Стало очевидним, що безпека
держав може бути забезпечена за допомогою не військових, а політичних і міжнародноправових засобів. Шлях до гарантій безпеки кожної держави лежить через всесвітнє
зміцнення загальної безпеки. Всеосяжна система міжнародної безпеки становить новий
підхід до проблеми забезпечення миру і безпеки на планеті. У створенні такої безпеки
особливу роль відіграє право міжнародної військової безпеки. Загалом, міжнародно-правові
засоби забезпечення міжнародної безпеки – це сукупність правових та інших способів і
методів, що відповідають основним принципам міжнародного права, спрямованим на
забезпечення миру й запобігання війні, а за потреби – вжиття державами колективних
заходів проти актів агресії та військових ситуацій.
Саме Організація Об’єднаних Націй (далі – ООН) є міжнародною організацією, яка
покликана розв’язувати нагальні проблеми та відповідати за стабільність у глобальній системі
стримувань і противаг. Як стверджує німецька дослідниця міжнародного права Марія
Владімірова, “ООН залишається важливим майданчиком впровадження правил для світу” [1].
По суті, ООН, що впродовж уже шести десятиліть є основою й гарантом міжнародного
правопорядку, була і досі є опорною конструкцією міжнародних відносин та рівноправного
багатостороннього співробітництва в інтересах усіх держав. Таке нове бачення ролі й повноважень
одного з головних і найвпливовіших органів всієї міжнародної системи пов’язано зі значним
розширенням в останні десятиліття повноважень Ради Безпеки ООН при збереженні її головної
відповідальності за підтримання міжнародного миру й безпеки відповідно до Статуту ООН.
Для сучасних міжнародних відносин характерно багато суперечностей і конфліктів,
насамперед внутрішньодержавного характеру, які створюють велику загрозу міжнародному
миру і безпеці. Це зумовлює виникнення такої форми світового співробітництва як
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миротворча діяльність. Провідна роль у цій галузі, безсумнівно, належить ООН. Одним з
інструментів для врегулювання конфліктів є застосування військової сили у формі
міжнародних миротворчих операцій (або операцій з підтримання миру), які перебувають на
стадії активного розвитку і є порівняно новим явищем у світовому суспільстві.
Організація Об’єднаних Націй досі є важливою інституцією для врегулювання
міжнародних конфліктів. Причому вона виконує різні функції, залежно від регіону та
завдань, які перед нею стоять. Для України після початку збройної агресії у 2014-му ООН
стала одним із ключових майданчиків обговорення прав людини на тимчасово окупованих
територіях та визнання нелегітимними дій Кремля у Криму.
Для України миротворча діяльність ООН має особливе значення, оскільки вона
розглядається, з одного боку, як засіб зміцнення її національної безпеки через створення
стабільного зовнішньополітичного середовища, а з іншого – як її внесок у зміцнення міжнародної
безпеки. Завдяки участі підрозділів Збройних Сил у миротворчих операціях під егідою ООН,
Україна стверджує себе як повноправний суб’єкт міжнародних відносин, підвищує свій
міжнародний авторитет, має змогу ознайомитися з досвідом інших держав у галузі оборонного
планування та реформування збройних сил, демонструє миролюбну політику. Міжнародноправовим основам миротворчої діяльності, а також питанням історії й теорії міжнародних
конфліктів присвячено багато праць, у яких проаналізовано низку миротворчих операцій.
Як відомо, метою створення Організації Об’єднаних Націй було убезпечити наступні
покоління від негативних наслідків війни. Події останніх десяти років свідчать, що ООН не
завжди в змозі виконати це завдання, і нині її можливості в цьому напрямку не зростають.
Усвідомлюючи необхідність змін у миротворчій діяльності, ООН переглядає свій підхід до
механізму та принципів проведення миротворчих операцій. Операції ООН з підтримання миру
набули поширення в роки “холодної війни”. Для операцій з підтримання миру першого
покоління характерні були такі риси: миротворці залучалися тоді, коли Рада Безпеки ставила
перед ООН завдання забезпечити спостереження за припиненням вогню або роз’єднанням сил
для підтримання міжнародного миру і безпеки, як це передбачено у Статуті ООН; вони не
повинні були відповідати вогнем на вогонь або роз’єднання сил для підтримання міжнародного
миру і безпеки, як це передбачено у Статуті ООН; війська ООН вели спостереження на місцях і
давали неупереджену оцінку дотримання угод про припинення вогню, виведення сил або інших
елементів мирних угод, що давало час і створювало умови для дипломатичних зусиль,
спрямованих на усунення корінних причин конфліктів. Закінчення “холодної війни” стало
сигналом до радикальної зміни характеру операції ООН з підтримання миру.
Проте неготовність міжнародного співтовариства вживати заходи щодо контролю за
конфліктами і їхнього мирного врегулювання може стати причиною появи масштабніших
конфліктів, здатних дестабілізувати сусідні країни і поширюватися на цілі регіони.
Розв’язана росією війна вже забрала понад 20 тисяч життів мирних жителів, серед них більш
ніж 200 дітей. Ті звірства, які вчиняють на території нашої держави російські війська за
наказом путіна, свідчать про одне: путін – воєнний злочинець і він має бути засуджений.
У цьому вважаємо ефективними методи, які пропонують вчиняти по відношенню до
міжнародних злочинців. Так, колишня прокурорка Міжнародного трибуналу ООН Карла
дель Понте, яка вела справи про геноцид у Руанді та Югославії, також закликала видати
ордер на арешт російського президента. Про це вона заявила в інтерв’ю Le Temps. Карла дель
Понте назвала главу Кремля “воєнним злочинцем”, якого треба негайно притягнути до
кримінальної відповідальності за воєнні злочини. Відтак закликала своїх колег видати ордер
на арешт Путіна. “Це єдиний наявний інструмент, який дозволяє заарештувати винуватця у
воєнному злочині та віддати його під трибунал. Видача ордера не означає, що його
заарештують: якщо він залишиться в Росії – це ніколи не станеться. Проте він не зможе
покинути країну, і це вже буде важливим сигналом, що проти нього виступають” [2], –
сказала прокурорка.
Операція з підтримання миру може вважатись успішною, якщо вона ефективно виконала
мандат, доручений їй Радою Безпеки. Водночас критерієм ефективності зусиль ООН у
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постконфліктних ситуаціях варто вважати здатність країни зберегти тривалий мир і стабільність,
а також стати на шлях реконструкції і розвитку. Здобуття Україною незалежності викликало
необхідність формування та проведення власної зовнішньої політики, що сконцентрувалась на
забезпеченні безпеки країни, активній двосторонній співпраці з більшістю інших держав, а
також із провідними міжнародними та регіональними організаціями. Із цього моменту
розпочався процес законодавчого оформлення місця нашої держави на міжнародній арені й
виокремлення пріоритетних напрямів, серед яких значне місце посідає миротворча діяльність. Із
1992 року наша країна є учасником миротворчих операцій під егідою ООН, що стало важливим
компонентом нашої зовнішньої політики, засвідчує її спрямування на запобігання війнам та
збройним конфліктам, а також на збереження миру.
Чотири мільйони людей залишили Україну в пошуках безпеки внаслідок широкомасштабного
вторгнення Росії. Про це заявив Філіппо Гранді, Верховний комісар ООН з питань біженців: “Біженці
з України зараз складають 4 мільйони, через 5 тижнів від початку російської атаки” [3].
У такому випадку надійний шлях до забезпечення миру – запобігання небезпечним
кризам і збройним діям конфліктуючих сторін. “Війна в Україні не лише має драматичний
вплив на життя мирного населення, а й має глобальні наслідки. Країни, що розвиваються, і без
того перебувають у тяжкому становищі й просто не можуть дозволити собі стрімкого
зростання цін на продукти харчування, паливо та інші товари першої необхідності”, – зазначив
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Надзвичайно важливу роль тут має відігрівати
превентивна дипломатія, спрямована на своєчасне послаблення напруженості, поки справа не
дійшла до відкритого збройного конфлікту. Запобіганню конфліктам має сприяти система
заходів раннього попередження. ООН повинна скеровувати своїх спостерігачів, спеціальні
місії для своєчасного виявлення фактів зростання напруженості в певних регіонах і країнах.
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ОСНОВНЕ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ
МЕТОДОЛОГІЇ ПРАВИЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА
Правознавство по суті є практичною дисципліною. Тому не встановлений
інституційний дуалізм прикладної та теоретичної юриспруденції в університетах, на відміну
до прикладу математики чи фізики. Однак погляд на попередню історію права показує, що
був період (у Західній Німеччині приблизно з 1970-х до 1990-х років), коли юридична теорія
піддавалась фундаментальним дослідженням. У той час з ентузіазмом сприймали аргументи
з суміжних дисциплін, таких як філософія та соціальні науки, саме задля теоретичної
розробки методології права. На жаль, цей золотий вік теорії закінчився. Хоча, зараз теж після
надання широких повноважень Верховному Суду, особливо на рівні ЄС, ми помічаємо
встановлення методологічних стандартів, які неможливо осягнути за допомогою класичної
інтерпретації. Різниця між тлумаченням і розробкою права, що суттєво залежало від
німецької юридичній методології знівелювалась. Це стало результатом суспільних
трансформацій, за допомогою діяльності судів і лише частково через діяльність законодавця.
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Тому фундаментальна критика політичного консерватизму та економічного лібералізму не
виправдана [1, с. 22].
Оскільки юриспруденція є практичною дисципліною і юридична практика розвиває
свою внутрішню динаміку, роль теорії права стає все більшою цінністю. По-перше, можна
стверджувати, що з огляду на очевидну самодостатність юридичної практики слід припинити
розглядати право як відповідний об’єкт теоретизації. По-друге, можна ускладнити без того
заплутану юридичну практику ще юридичними теоріями. Нарешті, ви можете дотримуватися
класичного підходу до теорії; і таким чином, зосередитися на наданні простих відповідей на
фундаментальні питання права.
Розвиток сучасної науки обумовлений її переходом від методологічного монізму до
світоглядно-методологічного плюралізму, що пов’язано з серйозним переглядом уявлень про
державно-правові закономірності, які змінилися під впливом глобалізаційних процесів.
Глибокий аналіз усіх явищ, визначення принципових орієнтирів подальшого розвитку
правової науки є найважливішим напрямом наукових досліджень, основою ефективності яких
має бути методологія правознавства. Тому формування методологічної системи є
першочерговим завданням для української правової науки.
Під методологією взагалі розуміється наука (logos) про шлях (odos) дослідження як
спосіб дії (meta) для правильного пізнання якогось явища, факту (також норми).
Незалежно від мінливості юридичної “матерії” юридична теорія все ще розглядає ті
самі фундаментальні питання. Одне з них стосується правильного застосування права. Це
можна вважати основним питанням юридичної методології (як елементарної частини теорії
права). У наступному аналізі ми спробую дати відповідь на це запитання та розібратися з
деякими його наслідками. Питання як правильно застосувати норму права в першу чергу
означає потребу визнати право як щось, що потрібно певним чином зрозуміти, перш ніж буде
презюмуватись застосування. Це здається очевидним навіть тривіальним, але в жодному разі
не є несуперечливим у дискурсі юридичної теорії. Як стверджують німецькі теоретики права
Маріель Дедеріхс і Ральф Крістенсен: “Немає закону без справи (“Es gibt [2] kein Recht vor
dem Fall”). Основний аргумент цього твердження – ми припускаємо – був висловлений
філософом Ганс-Георг Гадамером так: Розуміння завжди означає застосування (“Verstehen
ist [3] immer schon Anwenden”).
Це той тип аргументів, який неможливо легко спростувати. Після ретельних роздумів,
спочатку вважавши це правильним, тепер ми схильні припускати протилежне. Не те, щоб ми з
цим повністю не згідні, але ми вважаємо, що це не допомагає в розгляді фундаментального
питання юридичної методології. Те, що розуміння завжди є застосуванням, не пояснює
концепцію правильного застосування. Проте “аксіома” Гадамера дає натяк на те, як нам слід
діяти у розгляді основного питання юридичної методології. Це питання можна сформулювати
так: що право ‒ це те, що потрібно зрозуміти, перш ніж застосовувати. Дотримуючись аксіоми
Гадамера, ми можемо припустити, що це “охоплення” має вимагати якогось розуміння. Оскільки
поняття права є недостатньо чітким, ми пропонуємо зосередитися на сегменті права, який краще
підходить для розуміння. Ми маємо на увазі дуже типовий сегмент права, а саме правову норму.
На цьому етапі ми досягли питання, яке можна сформулювати так: що означає розуміти норму,
перш ніж намагатись правильно її застосувати? Важливо вказати, що між розумінням і
застосуванням має бути простір, щоб дати відповідь на основне питання юридичної методології.
Якщо застосування прийняти за єдиний критерій розуміння, питання правильного застосування
затьмарюється. Нам потрібна теорія, яка застосовує ідею “герменевтичної автономії об’єкта”
(Еміліо Бетті) до правових норм. Ця концепція передбачала б контекстно-трансцендентне
значення норм, на відміну від застосування норм, яке завжди потребує контексту.
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ЩОДО КОЛА СУБ’ЄКТІВ ЯКИМ ГАРАНТОВАНЕ ПРАВО НА СУДОВУ ПЕРЕВІРКУ
ПРАВОМІРНОСТІ ПОЗБАВЛЕННЯ ЇХ СВОБОДИ ЗАКРІПЛЕНИХ У КОНСТИТУЦІЇ
УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Україна, як одну із своїх головних цілей, визначила побудову держави на засадах
верховенства права та гарантування і забезпечення прав та свобод людини. Водночас, одним
із найбільш важливих та невідчужуваних прав людини є право на свободу та особисту
недоторканність, яке гарантоване як статтею 29 Конституції України [1], так і статтею 5
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року [2] (надалі ‒
Конвенція).
З огляду на це, актуальним є компаративістське дослідження положень Конвенції та
Конституції України щодо регламентації ними кола суб’єктів яким гарантоване право на
судову перевірку правомірності позбавлення їх свободи та предмет такої перевірки.
Порівнюючи юридичний зміст положень пункту 4 статті 5 Конвенції та частини 5
статті 29 Конституції України пригадаємо, що відповідно до конвенційного положення
“Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право
ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність затримання і
приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним” [2]. У свою чергу,
конституційний припис наголошує: “Кожний затриманий має право у будь-який час
оскаржити в суді своє затримання” [1].
Як бачимо, хоча наведені положення спрямовані на забезпечення одного і того ж
права людини, зокрема права на судову перевірку правомірності позбавлення свободи
(внаслідок арешту, тримання під вартою або затримання), проте їх формулювання містять
окремі істотні відмінності.
Так, аналізований припис Конвенції, суб’єктами гарантованого права визначає
“кожного, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою” та
наголошує що судова перевірка повинна проводитися “без зволікання” і полягає у
“встановленні законності затримання”, включно з прийняттям рішення про звільнення особи,
якщо затримання є незаконним. Своєю чергою, конституційний припис суб’єктом
гарантованого ним права визначає “кожного затриманого” та не закріплює вказаних вимог
щодо строків та змісту судової перевірки затримання.
Досліджуючи ці відмінності, варто зауважити що ні Конвенція, ні Конституція
України не розкривають юридичного змісту понять “арешт”, “тримання під вартою” та
“затримання”. Водночас, відзначимо, що застосування усіх цих трьох термінів наявні лише в
україномовній редакції (офіційному перекладі) пункту 4 статті 5 Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод [2]. Тоді, як англомовний (один із двох автентичних)
текст цього міжнародного договору у зазначеному пункті (у тому числі при визначенні
предмету оскарження) вживає лише два терміни, а саме: “arrest” (яке у перекладі на
українську мову має значення – “арешт, накладення арешту, затримання (підозрюваного
тощо)…” [3, с. 84]) та “detention” (яке у перекладі на українську мову має значення –
“затримання (підозрюваного тощо); арешт; утримання (під вартою), взяття під варту;
попереднє ув’язнення;…” [3, с. 306]).
Водночас, Європейський суд з прав людини (надалі ЄСПЛ), застосовуючи положення
пункту 4 статті 5 Конвенції, ще у рішенні від 18 червня 1971 року у справі “Де Вільде, Оомс і
Версип проти Бельгії” наголосив, що хоча два офіційних тексти зазначеного припису
Конвенції “не цілком ідентичні термінологічно, зокрема англійський на відміну від
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французького передбачає право не оскарження, а розгляду “proceedings””, але мета вказаного
пункту полягає у “забезпеченні права осіб, яких затримано і взято під варту, на судовий
нагляд щодо законності застосованого до них заходу”.
Поряд із цим, у рішенні від 28 січня 2011 року у справі “Молодорич проти України”
ЄСПЛ вчергове вказує, що: “пункт 4 статті 5 Конвенції передбачає право заарештованої чи
взятої під варту особи “ініціювати провадження” з метою перевірки судом процесуальних і
матеріально-правових умов, які з точки зору Конвенції мають суттєве значення для
“законності” позбавлення її свободи. Це означає, що процедура судового розгляду питання
законності тримання під вартою має бути доступною в національній правовій системі. Така
процедура має відповідати принципам, що випливають з практики Суду” (п. 97). Також, у
цьому ж рішенні ЄСПЛ зазначає: “Можливість ініціювати таку процедуру має забезпечуватися
невдовзі після взяття особи під варту і, в разі необхідності, з розумною періодичністю в
подальшому” ( п. 99).
А от, у рішенні у справі “Нечипорук і Йонкало проти України” (із покликанням на
пункти 46 і 55 рішення у справі “Чонка проти Бельгії”) ЄСПЛ вказує: “доступність засобу
юридичного захисту inter alia означає, що умови, які органи влади створили на власний
розсуд, мають бути такими, щоб заявники могли реально скористатися цим засобом” (п. 239).
З огляду на це зазначимо, що відповідно до уже згадуваної юридичної позиції
Конституційного Суду України викладеної у рішенні від 26 червня 2003 року № 12-рп/2003
“затримання треба розуміти і як тимчасовий запобіжний кримінально-процесуальний, і як
адміністративно-процесуальний заходи, застосування яких обмежує право на свободу та
особисту недоторканність індивіда” (п. 6). Заразом, розкриваючи юридичний зміст поняття
“затримання” вжитого у другому реченні частини 3 статті 29 Конституції України,
Конституційний Суд України у рішенні № 10-рп/2011 від 11 жовтня 2011 року наголошує: “з
аналізу наведеного конституційного положення вбачається, що в цьому випадку йдеться про
затримання особи як про винятковий тимчасовий запобіжний захід, максимальна тривалість
якого без вмотивованого рішення суду не повинна перевищувати сімдесяти двох годин” (п.
3.5).
Тому, беззаперечним є те, що термін “кожен затриманий” вжитий у частині 5 статті 29
Конституції України за своїм юридичним змістом охоплює лише осіб до яких, без
вмотивованого рішення суду, було застосовано “затримання” як винятковий тимчасовий
запобіжний захід передбачений частиною 3 цієї ж статті Конституції. На це, також
однозначно вказує і безальтернативне визначення “затримання” як єдиного допустимого
предмету судового оскарження передбаченого частиною 5 статті 29 Конституції України.
На підставі викладеного ми доходимо висновку, що коло суб’єктів яким гарантоване
право на судову перевірку правомірності позбавлення їх свободи та предмет такої перевірки,
відповідно до пункту 4 статті 5 Конвенції є значно ширшими, ніж коло суб’єктів та її
предмет, передбачені частиною 5 статті 29 Конституції України. Зокрема, на відміну від
конвенційного, конституційний припис до суб’єктів вказаного права не включає осіб, до
яких застосовано такі тимчасові заходи як арешт або тримання під вартою, які згідно з
частиною 2 статті 29 Основного Закону України застосовуються лише за вмотивованим
рішенням суду, тоді як, власне, арешт та тримання під вартою не визначені як можливий
предмет судового оскарження.
Список використаних джерел
1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами та
доповненнями. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.141.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи; Конвенція, Міжнародний
документ від 04.11.1950р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Карабан В. І. Англійсько-український юридичний словник: понад 75 тисяч слів та словосполучень
юридичної підмови та близько 160 тисяч українських перекладних відповідників. Вінниця, Нова книга, 2004. 1088 с.

403

Федоров М. П.
к.ю.н., професор
Львівський торговельно-економічний університет
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА
УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Під поняттям “кримінально-правова політика” розуміють діяльність спеціально
уповноважених органів держави, спрямовану на захист прав, свобод і законних інтересів
людини, держави. суспільства загалом від злочинних посягань. Формує кримінально-правову
політику в Україні Верховна Рада України шляхом прийняття відповідних законів, що
встановлюють, посилюють чи знижують кримінальну відповідальність за певні діяння,
визначають правовий статус та порядок діяльності правоохоронних органів тощо. Реалізують
кримінально-правову політику спеціально уповноважені державні органи і установи.
Поступальний розвиток суспільних відносин зумовлює еволюцію держави, її організаційноправового механізму, а відповідно й удосконалення кримінально-правової політики.
Суспільні катаклізми: війни, революції викликають радикальні політичні зміни в державі, її
правовій системі, змінюються пріоритети внутрішньої і зовнішньої політики. Серед інших,
зазнає суттєвих змін і кримінально-правова політика держави, яка пристосовується до умов
воєнного чи надзвичайного стану.
24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала агресивну війну проти України.
Президент України своїм Указом № 64/2022 від 24.02.2022 р. “Про введення воєнного стану
в Україні”, затвердженим відповідним Законом України, ввів воєнний стан в Україні.
3 березня 2022 року Верховна Рада України прийняла пакет із п’яти законів щодо
криміналізації окремих діянь в умовах воєнного стану.
Верховна Рада України врахувала досвід 2014 року, коли окремі громадяни України
своєю колабораційною діяльністю сприяли незаконній окупації Росією Криму і частини
Донецької та Луганської областей, прийняла Закон України “ Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за
колабораційну діяльність”. Цим Законом внесені зміни до Кримінального кодексу України,
зокрема Кодекс доповнений статтею 111-1 “Колабораційна діяльність”. У цій статті вперше
дається перелік колабораційних кримінальних правопорушень, зокрема: публічне
заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, публічні
заклики громадянином України до підтримки рішень або дій, збройних формувань та
окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором;
добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних органах влади на
тимчасово окупованій території; здійснення громадянином України пропаганди у закладах
освіти з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України; передача матеріальних
ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням; участь в організації та
проведенні незаконних виборів та референдумів на тимчасово окупованій території або
публічні заклики до їх проведення; організація та проведення заходів політичного характеру,
здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на
підтримку держави-агресора; добровільне зайняття громадянином України посади в
незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій
території, а також добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи
воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних
формуваннях держави-агресора чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових
дій проти Збройних Сил України, добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
України.
Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої
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інформаційної продукції”, внесені зміни до Кримінального кодексу України, якими
передбачена кримінальна відповідальність за умисні дії, спрямовані на розпалювання
регіональної ворожнечі та ненависті; за образу честі і гідності військовослужбовця, погрозу
вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який
здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї; за
виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності чи погрозу; за
виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації
проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії як внутрішнього
громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення
тимчасової окупації частини території України; за виготовлення, поширення відповідних
матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної
агресії Російської Федерації проти України, а також глорифікація осіб, які здійснювали
збройну агресію Російської Федерації проти України, представників збройних формувань
Російської Федерації, озброєних банд та груп найманців, створених та фінансованих
Російською Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації Російської
Федерації та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів,
які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.
Законом України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах
дії режиму воєнного стану” посилена кримінальна відповідальність за державну зраду і
диверсію, вчинені в умовах воєнного стану.
Законом України “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України”
передбачено, що цивільні особи не несуть кримінальної відповідальності за застосування
вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, якщо така
зброя застосована відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення участі цивільних
осіб у захисті України”.
Законом України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
посилення відповідальності за мародерство” посилена кримінальна відповідальність за
мародерство, вчинене в умовах воєнного стану.
Законом України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших
законодавчих актів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну
протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії воєнного стану” від
15 березня 2022 р. до обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння
віднесено виконання обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної
цілісності України.
Законом України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в умовах дії воєнного стану” від
24 березня 2022 р. посилена кримінальна відповідальність за вчинення кіберзлочинів в
умовах дії воєнного стану.
У війні з агресором Україні прийшли на допомогу дружні країни, окремі громадяни,
які надсилають гуманітарну допомогу, благодійні пожертви. З метою запобігання їх
незаконному використанню, Кримінальний кодекс України доповнений статтею 201-2
“Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних
пожертв або безоплатної допомоги”.
З метою недопущення поширення несанкціонованої інформації про переміщення
Збройних Сил України встановлена також кримінальна відповідальність (стаття 114-2 КК).
Таким чином, кримінально-правова політика Української держави в умовах дії
воєнного стану спрямована на посилення її обороноздатності, усунення кримінальних загроз
через криміналізацію окремих суспільно небезпечних діянь. Після закінчення війни й
визволення окупованих територій України, частина запроваджених в умовах воєнного стану
обмежень і заборон втратять свою актуальність.
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ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ, ПОНЯТТЯ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ
Основною актуальною ідеєю до якої має прагнути сучасна Україна в умовах війни,
задля розвитку демократії та усталення розвитку права і правової культури, є боротьба з
правовим нігілізмом, тобто формування національної правової культури. На сучасному етапі
це гармонізація з правовими ідеологіями країн-членів Європейського Союзу, а також
імплементація елементів європейської правової культури в національне законодавство та
якнайшвидший вступ нашої держави до Європейського Союзу.
Правовий нігілізм – це є одним з розгалужень поглядів суспільства та право на
ефективність вирішення конфліктів у сфері регулювання суспільних відносин.
Зміст правового нігілізму можна охарактеризувати як недбале ставлення до
законодавства та правових надбань суспільства які вже є усталеними [1, с.190].
За визначенням О. Ф. Скакун “правовий нігілізм – це деформований стан
правосвідомості особи, суспільства, групи, який характеризується усвідомленим
ігноруванням вимог закону, цінності права, зневажливим ставленням до правових принципів
і традицій, однак виключає злочинний намір” [4, с. 486]
Нігілізм, який являє собою сформоване в масовій, груповій або індивідуальній
свідомості зневажливе ставлення (відверте або приховане) до права, як регулятора
суспільних відносин, заперечення його значення у суспільно-політичному житті держави,
відкидання або ігнорування приписів права. Правовий нігілізм може проявлятися в
конкретних способах зовнішнього виразу антиправового або, навіть, кримінальнопротиправного характеру, які виявляються в поведінці як громадян, так і посадових осіб
органів державної влади та місцевого самоврядування.
Для відображення повної картини існування та розвитку правового нігілізму, ну і
насамперед, розуміння причин, чому зараз він перед нами саме в такій інтерпретації постав,
варто розглянути його історію.
Майже до кінця 80-х років XX ст. зазначена тематика глибоко не вивчалася, адже
існуюча державна ідеологія тих часів спиралася на ідею неухильного зміцнення
соціалістичної законності з наближенням суспільства до комунізму, формування нової
радянської людини, яка має високий рівень свідомості і правової культури, шанобливо
ставиться до права і негативно до будь яких порушень закону. Вважалося, що правовий
нігілізм у Радянській державі майже подолано [2, с. 153].
Правовий нігілізм, що сформувався в Україні за радянської доби став вираженням
деформації правової свідомості та правового регулювання того часу. На думку О. Ф. Скакун,
правовий нігілізм радянського періоду проявився у двох формах:
перша – теоретична (ідеологічна), коли в унісон з марксистсько-ленінською
ідеологією на державному рівні обґрунтовувалися ідеї про відмирання держави і права при
соціалізмі; про перевагу всесвітньої пролетарської революції над правами людини; про
перевагу постанов комуністичної партії над законами, про вторинність права та ін.;
друга – практична, коли відповідно до офіційної ідеології була накопичена величезна
кількість нормативно-правових актів, які або морально застаріли, або не мали ясності та
чіткості формулювань і суперечили один одному. Склалася порочна практика, відповідно до
якої закон не діяв доти, поки він не обростав інструкціями або відомчими наказами, що
призвело до правової деградації суспільства, породило недовіру в закон, зневагу до нього.
Встановлені державою правові норми не дотримувалися державними органами, відомчими
та посадовими особами, які прикривали порушення законності виправдувальними
поясненнями типу “ в інтересах народу”, “для виконання плану” та ін.,що спричинило
відомчий нігілізм, а часто і правовий цинізм, з боку вищих посадових осіб держави;
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правозастосовні та правоохоронні органи діяли до принципу пріоритету доцільності над правом
і законом [3, c. 488]
Отже, й наукові дослідження цієї проблематики обмежувалися лише її історичним
аспектом (до того ж велися вони лише в перші роки існування Радянської влади). Характерно,
що саме поняття “правовий нігілізм”, при оцінці фактів негативного ставлення до радянського
права, вважали за краще не використовувати взагалі, заміняючи його змістовно невизначеним
словосполученням “правовий негативізм”. Але, навіть у цьому випадку, робилися застереження,
що такий різновид деформації правосвідомості не є типовим, масовим за умов соціалізму, коли
докорінні інтереси абсолютної більшості населення й законодавця та інших правотворчих
органів збігаються. Тому й основна частина правопорушень пояснювалася не негативним
ставленням осіб до права, а іншими недоліками правосвідомості населення.
Генезис правового нігілізму на українському просторі слід розглядати у контексті тих
ідеологічних процесів, що відбувалися на західноєвропейських та загальноімперських
теренах.
Вплив на формування правового нігілізму в Україні мали такі основні фактори:
– історичні традиції, що були закономірним наслідком правління російського
самодержавства;
– репресивний характер змісту законодавства та недосконалість правосуддя
Російської імперії, до складу якої на протязі багатьох століть входила значна частина
України;
– теорія і практика розуміння диктатури пролетаріату як влади, не пов’язаної і не
обмеженої законами;
– правова система Радянського Союзу, в якій панували командно-адміністративні
методи, таємні, напівтаємні підзаконні нормативно-правові акти, а Конституція і нечисленні
демократичні закони в значній мірі тільки декларували права і свободи особи.
Відомі вчені, які працювали над проблемою нігілізму по різному формулювали його
суть. Але, на нашу думку, найбільш чітко сформулював визначення нігілізму С. Л. Франк.
Він вважав, що нігілізмом є невизнання або повне заперечення абсолютних (об’єктивних)
цінностей.
Проте, не варто нігілізм ототожнювати просто із запереченням. Поняття заперечення
значно ширше, воно органічно притаманне людській свідомості. Заперечення, у відомому
розумінні, ґрунтується на активному неприйнятті об’єктивних речей у їх негативному прояві.
На основі проведеного аналізу ми створили власне бачення на правовий нігілізм. Можна
вважати, що, правовий нігілізм – це правове відчуження: відбувається немов би відторгнення
права – людина, соціальна група, суспільство прагнуть обійтися без нього та формувати своє
власне сприйняття навколишнього світу та суспільства без природнього права, без усталеного
законодавства та нівелюючи основні людські цінності. Яскравим прикладом правового нігілізму
є діяльність російської федерації н території України, зокрема: агресивна загарбницька війна,
недотримання міжнародних норм проведення війни, нелюдські звірства російських солдат щодо
цивільного населення нашої держави тощо. Конкретне змістове наповнення компонентів стану
правосвідомості, трактованої як правовий нігілізм, залежить від типу правової обізнаності, яка,
як можна стверджувати, відсутня у громадян росії.
Отже, підсумовуючи, можна дійти до висновків, що правовий нігілізм спрямований на
недбалість правом як соціальною цінністю, а також халатне ставлення до нього виконавчих
органів, а також тих правових інституцій, що створені з метою захисту прав та свобод людини.
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ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Судді Конституційного Суду України при здійсненні своїх повноважень є
незалежними і підкоряються лише Конституції України та керуються законами України
(ст.27 Конституції України). Відповідно до ст.93 ЗУ “Про Конституційний Суд України” від
13 липня 2017 р. суддя, який підписав рішення, висновок, ухвалу про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі або про закриття конституційного провадження,
може викласти окрему думку в строки, встановлені Регламентом. Вона викладається в
письмовій формі, що додається до відповідного акта Суду та без зволікання оприлюднюється
на офіційному веб-сайті Суду. Право судді на окрему думку відповідає також вимогам
міжнародного права. Так, у регламенті Міжнародного Суду ООН вказується, що кожен із
суддів може, якщо побажає, додати до рішення виклад своєї окремої думки як при незгоді,
так і при згоді з думкою більшості (ст. 95) [1]. Схоже положення закріплене у Конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод від 4 листопада 1950 року, де йдеться про те,
що рішення у справі, а також ухвали про прийнятність або неприйнятність заяв мають бути
вмотивовані. А тому кожний суддя має право викласти окрему думку, якщо рішення у справі
повністю або частково не виражає одностайної думки суддів, (ст. 45) [2].
Втім у юридичній літературі триває дискусія щодо доцільності та значимості
існування інституту окремої думки. Рефреном звучить позиція, що далеко не кожна окрема
думка має доктринальний характер та перспективу позитивного впливу на практику
правотворення й правозастосування, не кожна зумовлена усталеними науковими
переконаннями, а тому заслуговує на різну оцінку, що залежить від багатьох чинників,
починаючи від якості змісту самої думки і закінчуючи особою її автора [3, с. 64]. Розвиваючи
цю позицію, І. Д. Сліденко звертає увагу на те, що КСУ є, скоріш за все, політико-правовим
органом, від рішень якого залежить життя суспільства. Якщо вони доповнюють,
роз’яснюють рішення Конституційного Суду України, то мають право на життя, а якщо у
них висловлена протилежна до цього рішення позиція, то вони підривають легітимність
самого рішення. Тому, на думку цього автора, в ідеалі на його рішення не має бути окремих
думок [4]. На противагу цій позиції прихильники інституту окремої думки зауважують, що її
існування виконує важливу функцію виправлення помилок, допущених у рішенні, спонукає
до законодавчого втручання у питання та може служити моделлю для виправлення як
суддівських, так і законодавчих помилок у майбутньому [5, с. 182; 6, с. 58]. Очевидно, дати
однозначну відповідь на питання щодо доцільності існування інституту окремої думки судді,
зокрема, судді КСУ, складно. Мабуть, при вирішенні цього питання слід виходити від змісту
конкретної окремої думки, тобто того, що намагався суддя у ній донести.
У науці прийнято виділяти дві категорій окремих думок судді:
1) в частині згоди (суддя приєднується до думки більшості, однак висловлює власні
міркування щодо мотивувальної частини рішення);
2) окрема думка незгоди (суддя не погоджується з прийнятим рішенням) [7, с. 163].
Висловлення суддею КСУ окремої думки, яка розкриває додаткові аргументи щодо
висновків суду чи роз’яснює його рішення, слід сприймати схвально, оскільки в такому
випадку її слід розглядати як своєрідну форму обґрунтування рішення. З огляду на це окрема
думка судді сприяє зростанню рівня суддівського професіоналізму та правової культури, а
основне – може слугувати основою при прийнятті нових рішень. Як приклад слід навести
окрему думку судді КСУ Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у
справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного
тлумачення положень частини другої статті 122 Конституції України, частини третьої статті
408

2 Закону України “Про прокуратуру” від 2 квітня 2008 р. № na05d710-08 у якому
уточнюються певні положення. Зокрема, в окремій думці вказується наступне: “Не
заперечуючи в цілому конструктивний, правовий характер Рішення, слід зазначити, що
Конституційний Суд України залишив поза увагою деякі проблемні питання, пов’язані з
предметом розгляду. В Рішенні не враховано той факт, що за своїм статусом Генеральний
прокурор України є як вищою посадовою особою правоохоронного відомства, так і
політичним діячем. Тому поряд з юридичною відповідальністю за свої акти, дії та
бездіяльність він несе перед Верховною Радою України за стан справ у відомстві ще й
конституційно-політичну відповідальність, яка може настати після висловлення
парламентом недовіри, що має наслідком відставку Генерального прокурора України з
посади. Юридична відповідальність Генерального прокурора України настає тільки у
порядку, визначеному законом” [8]).
Ще одним прикладом слугує окрема думка судді Конституційного Суду України
О. Литвинова стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням
Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення
змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України
від 27 січня 2016 р. № nb01d710-16. У ній заперечуються лише окремі положення, які викладені
у висновку, а зокрема: “У запропонованій законопроектом редакції статті 131 Конституції
України наводяться повноваження Вищої ради правосуддя, але їх перелік не є вичерпним,
оскільки передбачено здійснення нею інших повноважень, визначених законами України. У
зв’язку з цим… реалізація вказаного положення може призвести до неконтрольованої зміни на
законодавчому рівні повноважень Вищої ради правосуддя ‒ конституційного органу, що може
негативно відобразитися на стабільності та прогнозованості діяльності цього органу; надання
йому невластивих повноважень; політизації його діяльності тощо” [9].
Щодо окремої думки незгоди, то слід навести наступні міркування. Відомо, що склад
КСУ становить 18 суддів, які призначаються Президентом України, Верховною Радою України
та з’їздом суддів України у кількості по шість суддів (ст.9 ЗУ “Про Конституційний Суд України
від 13 липня 2017 р.”). Очевидно, якщо декілька суддів КСУ в окремій думці виклали свою
незгоду з прийнятим рішенням, то робити висновки про його необґрунтованість чи
безпідставність зарано. В той же час більш складною є ситуація, якщо переважна більшість
суддів висловлюють окрему думку у формі заперечення на те чи інше рішення КСУ, що дає
підстави говорити про його спірність. Яскравим прикладом цьому слугує Висновок
Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання
висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 20 січня 2016 року № 1-в/2016 та
від 30 січня 2016 року № 2-в/2016 [10], на який було надано десять окремих думок суддів у формі
заперечення (при цьому звернення розглядали тринадцять суддів). Приміром в одній із таких
окремих думок суддя М.І.Мельник звертає увагу на те, що КСУ “належним чином не обґрунтував
вказаний висновок, не взяв до уваги, що частина положень цього законопроекту суперечить
вимогам статті 157 Основного Закону України, оскільки передбачає обмеження прав і свобод
людини і громадянина, не зробив застережень стосовно тих положень вказаного Законопроекту,
практична реалізація яких через наявну недосконалість, юридичну контроверсійність та
невизначеність може призвести до негативних наслідків” [11]. З огляду на кількість та зміст
викладених окремих думок суддів КСУ на Висновок від 2016 року № 1-22/2016, можна говорити,
що такий стан речей підриває авторитет цього незалежного органу, який повинен повно і всебічно
розглядати справи, а відтак надавати обґрунтовані рішення та висновки.
Таким чином можна зробити висновки, що якщо окрема думка більшості суддів КСУ
викладена у формі ґрунтовних заперечень із прийнятим рішенням, то в такому випадку вона
виступає лише своєрідним засобом уникнення політичної відповідальності.
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ЗАКОНИ ВІЙНИ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ 2022 РОКУ
З 24 лютого 2022 року Україна мужньо протистоїть повномасштабному нападу з боку
росії за підтримки Білорусі. Це вторгнення є продовженням війни, яка триває з 2014 року на
сході України. Щодо повномасштабного вторгнення, то воно почалося після тривалого
нарощування російських військ вздовж кордону України з РФ і Білорусією з листопада 2021
року та визнання органами влади росії 21 лютого 2022 року терористичних утворень на
території України ‒ так званих “ДНР” і “ЛНР” ‒ як державних утворень[1].
Аналізуючи усі дії росії, починаючи з 2014 року – анексії Криму та війна на сході
України, стає очевидним їх незаконність. Та на жаль, українцям і цивілізованому світу загалом
знадобилось повномасштабне вторгнення для того, щоб почати боротись з росією та її
імперськими планами. Ціна, яку “сплачує” Україна у цій війні – колосально велика, десятки
тисяч вбитих, закатованих, зґвалтованих, знищені міста, підприємства, будь-яка інфраструктура.
Було очевидним, що росія воюватиме без жодних правил ведення війни, які є
декларованими усім прогресивним світом. Навіть, знаючи історію та усі звірства росії за
період її існування, деякі речі, які розкриваються в процесі важко усвідомити та повірити, що
в ХХІ ст. можуть жити ті, хто здатен на таке.
Для того, щоб проілюструвати усі порушення, звичайно, що варто з’ясувати спочатку
що це за “закони війни” та що вони декларують.
Передусім визначимо, що зараз це явище називається у світі “міжнародне гуманітарне
право”, впринципі, звичаї та закони – це старіші та простіші для розуміння терміни. Важливо
те, яке завдання вони виконують. Регулювання поведінки сторонами під час збройних
конфліктів. Обмежують насильство, забороняючи певні методи та зброю, для того щоб
запобігти винищенню всього живого та лише зумовити військове ослаблення супротивника.
Крім того, ці правила мали б захищати жертв війни та окремі верстви суспільства.
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Але, нажаль, цього не було у жодній з воєн, учасником якої була росія. Війна, яка
триває з 24 лютого не є винятком. У ній порушені усі закони цивілізаційні, моральні,
природні, міжнародні норми та й просто людські. Це є свідовий геноцид українців у ХХІ ст.
Варто вдуматись в наступну інформацію, оскільки вона сприятиме усвідомленню
того, чи відбувається з росіянами будь-яка цивілізаційна еволюція… Ще за Середньовіччя
гуманітарні питання війни почали порушувати в окремих договорах між командуючими.
Далі було багато подій, серед яких ряд жорстоких воєн, які спонукали до того, що в світі
почалась рефлексія з приводу того, як під час війни зберегти свою гуманність щодо певних
категорій населення.
Було скликано міжнародну конференцію та підписано у 1864-му році Женевську
конвенцію про поліпшення долі поранених та хворих. Ця конвенція – перший міжнародний
договір, який закріплював закони війни.
Каталізаторами у розвитку міжнародного гуманітарного права були Перша та Друга
світові війни, що є цілком логічним, бо після таких тривалих воєн з такою кількістю жертв
інакше не могло бути. Це і Гаазькі конвенції, які називають “правом Гааги”, яке стосувалось
зброї та методів ведення війни і “право Женеви”, метою якого було захистити осіб, які не
беруть участь або вже відійшли від бойових дій. Йдеться про цивільних, поранених,
військовополонених.
Закони війни діють для всіх сторін збройного конфлікту – ворогуючих країн та
недержавних збройних груп. І немає значення, якщо хтось із супротивників не визнає стану війни.
Ці закони базуються на “принципі рівноправності”, який пояснюється так, що не має
значення характер конфлікту, його причини та позиція кожної зі сторін. Важливим є те, що
держава, яка обороняється або бореться з бойовиками всередині країни, несе таку ж
відповідальність за дотримання гуманітарного права, як і агрессор або самі ж бойовики [2].
Живучи в війні та знаючи про усі вчинки російської армії кожен українець так чи
інакше але думав про те, що з росіянами, які ґвалтують дітей, вбивають цивільне населення,
їдять собак варто було б поводитись аналогічно, і тут є важливий нюанс, який полягає в
тому, що немає значення чи дотримується законів війни супротивник, бо це не дає права
вчиняти так само. Не можна також виправдовувати свої дії і жорстокістю конфлікту.
Щодо того чи сама війна як явище є законною, то, наприклад, міжнародне
гуманітарне право не розглядає цього питання. Єдине, що має значення, це те, що воно
починає діяти від моменту початку конфлікту.
Військові, які є учасниками бойових дій наділяються так званим “імунітетом
комбатантів”, який полягає у захисті від переслідувань за участь у війні. Але, якщо їхні дії
порушують закони війни, то їх можна судити за воєнні злочини.
Якщо детальніше розглядати те, як мають бути захищені цивільні: людей та об’єктів, то
на них не можна нападати. І тут у цій ганебній війні росії проти України, як вже зазначалося
ми маємо десятки тисяч вбитих цивільних та зруйновані цілі міста. Є безліч історій, коли
росіяни знали, що це цивільний об’єкт, в якому переховуються дорослі і діти і свідомо його
бомбили. Цікавим є те, що якщо виникають сумніви щодо того, чи об’єкт використовується
армією, його вважають за цивільний. І це є ще однією ілюстрацією цинізму росії.
Існує правило, в якому зазначається, що на окупованій території загарбник несе
відповідальність за їжу та медикаменти для населення.
Якщо говорити про катування, терор, репресії, тобто, стандартні методи російських
військових по відношення до цивільного населення, то вони теж є категорично забороненими.
Ми не знаємо (на даний момент), як закінчиться історія з “Азовсталь”, але це буде тією
історією, на якій будуватиметься нове суспільство, незалежно від кінцевого результату, хоча ми
всі віримо у кращий варіант, але відкидаючи цей фактор ми завжди пам’ятатимемо цей героїзм і
ціну, яку ми сплачували за свою незалежність в 2022 році. Повертаючись до головної думки
цього абзацу, підкреслимо, що є правила евакуації цивільних з гарячих точок.
Важливою є культурна спадщина, яку росіяни масово та безжально нищать, про неї
також йдеться в законах війни, а саме, що цього робити не можна.
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Про зброю, яку можна застосовувати під час війни також можна багато сказати. Почати
варто з того, що і тут росією порушені усі можливі правила, бо використовують і касетні бомби,
і хімічну зброю, запалювальну зброю (наприклад, фосфорні боєприпаси) і т. д.
Повномасштабна війна, яку розпочала росія – це суцільний воєнний злочин, геноцид
та злочин проти людяності.
Правоохоронні органи, навіть, в умовах війни безперервно працюють та фіксують усі
звірства, бо кожен причетний до війни повинен понести покарання як в Україні, так і в
міжнародних інстанціях. Це продемонструє тим, в кого будуть думки чинити таке божевілля
коли-небудь ще, що безкарно це не пройде і покарання буде на усіх можливих рівнях,
починаючи від економічних санкцій і завершуючи повною ізоляцією суспільства від
цивілізованого світу, а для ініціаторів – довічне ув’язнення.
Хотілося б завершити словами Олександра Довженка: “Якість війни – це якість
організації суспільства, народу…Антикультурний стиль життя – антикультурний стиль війни”.
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СУДДІВСЬКЕ ПРАВОПІЗНАННЯ ЯК ФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ
Розуміння сутності права або правопізнання є початковою, вихідною категорією
юриспруденції. В межах розуміння сутності права знаходиться першоджерело проблемності
юридичної науки. Тому засобом забезпечення розвитку правознавства є вирішення проблеми
правопізнання.
Онтологічною передумовою буття права є наявність протиріччя у формі правового
конфлікту, спору чи колізії. Типовою є ситуація, коли осмислення об’єктивної потреби
конструювання правової реальності через вирішення конфліктної ситуації чи не найчастіше
складається у судовому процесі [2, c. 257]. Передумовою судового процесу зажди виступає
конфлікт, вругулювання якого є основним завданням судді. При цьому конфлікт повинен
бути не просто типово залагоджений, а вирішений у відповідності із основними правовими
прицнипами на засадах справедливості, гуманності, рівності та верховенства права. Відтак
базовою константою суддівського пізнання повинна виступати, насамперед, справедливість,
яка базується на засадах правозахисної ефективності.
Суддівська пізнавальна діяльність, яка поєднує в собі соціально спричинені й
суб’єктивно-особистісні, раціонально-логічні, проективно-рефлексивні начала, зумовлює
необхідність високого рівня особистісної зрілості і ставить певні вимоги до розвитку в судді
як спеціаліста професійно значимих і морально-етичних якостей. Водночас актуалізується
важлива площина проблеми – суддівську правопізнавальну першоджерельність слід шукати
не тільки у сфері об’єктивної формалізації, скільки у самому судді, його мисленні,
моральних принципах, бажанні досягти справедливості [1, c.557].
Суддівське правопізнання поєднує в собі ряд компонентів, серед яких провідне місце
займають суб’єктивні, особистісні, логічні, раціональні, рефлексивні фактори. Даний процес вимагає
високого рівня особистісної зрілості, інтелектуальних здібностей, морально-етичних якостей.
Правопізнання судді пов’язане із мисленнєвими та аргументаційними процесами аналізу
наявної інформації про обставини справи, про порядок відновлення справедливості та рівноваги.
Метою суддівсьої правопізнавальної діяльності є відновлення справедливості. Загалом,
ідея права містить ідеологічний характер, вона формує ставлення до світу, суспільства, і
відображає ставлення до природи людини. У філософії права виокремлюють формальну та
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реальну справедливість. Формальна справедливість пов’язана із владними веліннями. Проте така
справедливість не завжди є реальною як з огляду на форму держави, так і в контексті вирішення
конкретного правового конфлікту. Тобто рішення, прийняте відповідно до вимог формальної
справедливості може бути несправедливим з точки зору загальноприйнятих цінностей, моралі,
етики, тобто тих категорій, які виступають критеріями реальної справедливості.
Таким чином метою суддівської правопізнавальної діяльності є винесення кінцевого
рішення відповідно до вимог формальної справедливості, проте із врахуванням реальної
справедливості. Справедливість є, перш за все, морально-етичною цінністю, тому орієнтація на
формальну справедливість не повинна суперечити моральним та етичним нормам. В усіх
правових системах завжди відчувалась потреба коректувати закон. Таке коректування зазвичай
виражається в наділенні суддів дискреційними повноваженнями в особливо складних випадках
на свій розсуд тлумачити закони не строго відповідно до його букви, а виходячи з права
справедливості, контролюючи і обмежуючи буквальне застосування закону [3, c.45].
Роблячи суддівське пізнання онтологічно довершеним, справедливість у цьому процесі
виконує наступні функції: критичну (викриває недоліки чинного позитивного права),
конструктивну (пропонує шляхи виправлення цих недоліків), дискурсивну (зумовлює напрямок
правового дискурсу, в межах якого здійснюється суддівське правопізнання) [2, c. 257].
Для визнання суддівського процесу справедливим необхідною умовою є дотримання
певних принципів, до яких слід віднести неупередженість судді, рівність усіх учасників
перед законом, публічність.
Для повноти аналізу процесу суддівського правопізнання необхідно також
враховувати психологічні та соціальні фактори. Для психологічної сторони
правопізнавального процесу зажди характерна певна суб’єктивна інтерпретація фактів.
Правосвідомість формує певне емоційне уявлення про право, його сутність та ціннісні
орієнтації. Оскільки суддя вирішує справу по суті на основі внутрішніх переконань, то на
прийняте рішення впливають інтелектуально-емоційні переживання конкретного судді, який
здійснює судочинство.
Правові норми є складовою системи соціальних норм, і споріднені з ними, тому на
процес суддівського правопізнання чинить вплив увесь спектр соціальних чинників, зокрема,
політичних, суспільних, економічних, ментальних, ідеологічних, етичних, культурних тощо.
Взаємодія між учасниками судового процесу завжди відбувається на певній соціальнопсихологічній основі, даний аспект завжди присутній, і його необхідно враховувати для
аналізу процесу суддівського правопізнання та прийняття рішення у справі.
Таким чином, соціальні та психологічні фактори посідають особливе місце у пізнання
права суддею. Психологічний і соціальний фактори правогенезу поєднані в концептах:
імперативно-атрибутивної структури права, суспільних функціях права і юриспруденції,
інтуїтивного права, об’єктивного і суб’єктивного права, права “суспільного служіння” і
“індивідуальної свободи”, нормативних фактів, закону розвитку права, емоційної соціології,
“живого права”, “свободного суддівського пошуку права”, соціального права і синтетичного
трансперсоналізму, правового реалізму, чуттєвих, ідеаціональних і ідеалістичних системах
етики і права [3, c. 123].
Аналізуючи вищесказане, можемо констатувати те, що онтологічною метою
суддівського правопізнання є відновлення рівноваги та справедливості у процесі вирішення
правових конфліктів. Виняткове місце у цьому процесі відіграє правосвідомість, яка
реалізується у формі втілення ідей справедливості у життя, а також весь спектр
психологічних та соціальних факторів, які чинять вплив на особу судді.
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПУБЛІЧНІ
ЗАКЛИКИ ДО ПОСЯГАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ
ЦІЛІСНІСТЬ І НЕДОТОРКАННІСТЬ ДЕРЖАВИ
Кримінальна відповідальність за публічні заклики до посягання на територіальну
цілісність і недоторканність держави передбачена ч. 1 ст. 110 та ст. 436 КК України. Розгляд
зазначених форм учинення злочинів свідчить про суперечливість та невиваженість
законодавчого підходу до побудови диспозицій ч. 1 ст. 110 КК України порівняно з ч. 2
ст. 109 та ст. 436 КК України. У ч. 1 ст. 110 КК України публічні заклики до посягання на
територіальну цілісність і недоторканність України за ступенем суспільної небезпеки
прирівнюються до умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного
кордону України. Це випливає безпосередньо з аналізу ст. 110 КК України, де відповідні
діяння зазначені як альтернативні форми злочину, за вчинення яких передбачено однакове
покарання. Однак у ст. ст. 109, 436 КК України застосовано протилежний підхід. Так,
публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, а також до
агресивної війни або до розв’язування воєнного конфлікту є менш небезпечними діяннями у
порівняно з учиненням безпосередніх дій з цією ж метою. При тому, що у ст. 109 КК України
йдеться виключно про насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, у ст. 110 КК
України натомість вказується на дії, вчинені з метою зміни меж території або державного
кордону України, які можуть мати як насильницький, так і ненасильницький характер. Такий
неоднаковий підхід до встановлення кримінальної відповідальності за публічні заклики
видається невиправданим. Це саме стосується і такої форми вчинення злочину, як
розповсюдження матеріалів зі закликами до вчинення певних дій.
КК України містить цілу низку статей, які регламентують кримінальну
відповідальність за публічні заклики (ст.ст. 258-2, 295, 299, 442). Водночас здебільшого
відповідальність за вказані дії передбачена в окремому складі злочину (винятком є ст. 299 –
жорстоке поводження з тваринами). Отож покарання за публічні заклики до вчинення певних
злочинних дій є менш суворим порівняно з покаранням за вчинення тих дій, до яких
закликали. Такий підхід є справедливим, оскільки публічні заклики слід розглядати як
готування у формі “іншого умисного створення умов для вчинення злочину”. Публічні
заклики до зміни меж території є лише, так би мовити, підготовчим процесом, який може і не
продовжитись, якщо не буде “охочих виконавців”. Отже, відповідальність за вказані дії має
бути менш суворою.
Наведеним не вичерпується коло невирішених проблем. Скажімо, у ч. 2 ст. 109 та ч. 1
ст. 110 КК України кримінально караними є публічні заклики до вчинення певних злочинних
дій чи розповсюдження матеріалів із такими закликами. Натомість у ст. 436 КК України
законодавець поряд із зазначеними формами вчинення злочинів виділяє ще іншу –
виготовлення матеріалів зі закликами до посягання на територіальну цілісність та
недоторканність із метою їх розповсюдження, яке слід трактувати і як авторство (створення
текстів, виготовлення оригіналів), і як тиражування чи розмноження відповідної продукції з
метою розповсюдження [1, с. 332].
Окрім того, в деяких статтях КК України виділяються ще інші альтернативні ознаки, які
логічно підпорядковані одна одній, зокрема: виготовлення чи зберігання з метою
розповсюдження матеріалів з закликами до вчинення терористичного акту (ч. 1 ст. 258-2), до
погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького
виселення громадян, що загрожують громадському порядку (ст. 295). Такий стан речей
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демонструє несистемність змісту окремих статей та термінологічні огріхи, що свідчить про
недотримання техніки конструювання кримінально-правових норм. З огляду на те, що
виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів зі закликами до вчинення
сепаратистських дій не зазначені як форми посягання на територіальну цілісність і
недоторканність (ч. 1 ст. 110 КК України), вчинення вказаних діянь повинно отримати
кримінально-правову оцінку як готування до розповсюдження таких матеріалів, оскільки має
місце попередня злочинна діяльність. Натомість, виготовлення чи зберігання з метою
розповсюдження матеріалів зі злочинними закликами в інших статтях КК України визнається
закінченим злочином (ч. 1 ст. 258-2, ст. 295). До того ж, останні за ступенем суспільної
небезпеки є менш небезпечними порівняно зі злочинами, які посягають на територіальну
цілісність і недоторканність. За таких умов у складах злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 КК
України, законодавцеві не слід “обмежуватись” лише формулюванням “публічні заклики чи
розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій”, оскільки вказаним діям
передують ще й інші дії, які перебувають у логічному підпорядкуванні (виготовлення,
зберігання, розповсюдження).
А тому пропонуємо ч. 2 ст. 110 КК України слід викласти так: “Публічні заклики до
посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виготовлення чи
зберігання з метою їх розповсюдження або розповсюдження матеріалів з такими закликами”.
Тоді ч. 1 ст. 110 КК України сформулювати так: “Умисні дії, вчинені з метою зміни меж
території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого
Конституцією України”. Відтак чинні ч. 2 та ч. 3 ст. 110 КК України вважатимуться
відповідно ч. 3 та ч. 4. Також за аналогією зміст ст. 436 КК України має бути таким:
“Публічні заклики до агресивної війни або до розв’язування воєнного конфлікту, а також
виготовлення чи зберігання матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх
розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів”.
Цим кримінально-правовим заборонам протиставлено право вільно збирати,
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб –
на свій вибір (ст. 34 Конституції України). Однак вказане право не є безмежним – воно може
бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або
громадського порядку. В такому разі особа, протиправно закликаючи до вчинення дій із
метою зміни меж території чи державного кордону України, так би мовити, виходить
(зловживає) за межі наданого їй права, що відповідно тягне за собою кримінально-правові
наслідки.
Очевидно, що криміналізація законодавцем зазначених дій обумовлена необхідністю
присікти вже на ранніх стадіях готовність інших осіб до вчинення більш рішучих кроків,
зокрема безпосереднього посягання на зміну меж території або державного кордону України.
Нерідко з’ясування змісту самих закликів та доведення вини особи може
ускладнювати правозастосовну діяльність. Прикладом цього є вирок Центрального
районного суду м. Миколаєва від 18 липня 2014 р., відповідно до якого частина
обвинувачення визнана необґрунтованою, оскільки текст “взагалі не спрямований на реакцію
адресата…, в цілому не є закликом, його частина, вжита у тексті, відповідно до правил
російської (або української) мови, також не може бути кваліфікованою як заклик”. Тому
доцільно детальніше розглянути ознаки поняття “публічні заклики”, на підставі яких можна
говорити про злочинність та, відповідно, караність зазначених дій.
Так, по-перше, публічні заклики мають інформаційний характер, оскільки спрямовані
на передачу певної інформації. При цьому її зміст повинен містити відомості про об’єкт
посягання, зокрема територіальну цілісність і недоторканність України. Тобто така інформація
не повинна мати, так би мовити, загальний характер (наприклад, “нам потрібно боротися,
показати, що ми сильні”; “проявіть свою громадянську позицію, не будьте байдужими.
Допоможімо здобути нашому регіону незалежність”), а мусить бути конкретизована та
виражати протиправний характер дій, до вчинення яких закликають. Приміром, в одній зі
справ підсудний закликав невизначене коло осіб до гуртування та активізації зусиль для
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звільнення України, об’єднання задля відбиття нападу української армії з метою недопущення
захоплення нею територій ДНР та ЛНР, звільнення Донбасу від української влади та спільної
побудови в майбутньому нової країни – Новоросії.
По-друге, відповідна інформація повинна бути адресована іншим особам, а точніше – їх
широкому колу (як визначеного (трудовий колектив), так і невизначеного (громадські місця,
мітинги), та мати доступний для розуміння характер).
Саме ознака публічності дає змогу відрізнити заклик від підбурювання, оскільки в
останньому випадку має місце схиляння конкретного адресата до вчинення злочинної дії. А
тому діяння недоречно визнавати вчиненим в обстановці публічності за наявності лише двох
осіб, бо ж матиме місце підбурювання до вчинення злочину.
Водночас, зважаючи на те, що синонімами слова “публічний” називають
“привселюдний”, “гласний”, “відкритий”, “загальнодоступний”, обстановку публічності не слід
розглядати як обов’язкову ознаку об’єктивної сторони складу злочину, оскільки заклики можна
виголосити без безпосередньої присутності людей, зокрема з використанням інформаційнотелекомунікаційних мереж (сайтів, форумів) тощо. Словом, “публічність” не свідчить лише
про обов’язкову наявність людей, а означає, що заклики здійснюються також у публічному
місці (наприклад, поширення через Інтернет є публічним).
По-третє, обов’язковою ознакою публічних закликів є доведення змісту закликів до
свідомості людей, позаяк інакше не буде досягнуто їх мети. Скажімо, заклик був здійснений
у присутності великої кількості людей, які, однак, не розуміли його змісту (той, хто закликав,
наприклад, говорив на закарпатському діалекті).
По-четверте, метою публічних закликів є спонукання (схиляння) людей до вчинення
ними протиправних дій з метою зміни меж території або державного кордону України. Саме
вказана ознака свідчить про наявність у діях особи складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110
КК України. Якщо ж особа передала певну інформацію широкому колу людей без наміру
схилити їх до вчинення злочинних дій, то в такому разі посягання на територіальну цілісність і
недоторканність держави не буде. Скажімо, поширення відомостей типу “скоро ми всі
опинимося у складі Російської імперії” не охоплюватиметься складом злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 110 КК України, адже, найімовірніше, відчуватиметься поширення неправдивих чуток,
що можуть викликати паніку серед населення (ст. 173-1 КУпАП).
У кримінально-правовій літературі невирішеним залишається питання щодо визначення
моменту закінчення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 та ст. 436 КК України у цій формі.
Така дискусія обумовлена тим, що в диспозиціях відповідних статей міститься вказівка на
множинність вчинення публічних закликів. З огляду на це наголошено, що коли вчинено один
акт заклику з наміром його повторити, то в діях особи має місце лише замах. У разі, якщо
такого наміру не було, то складу злочину взагалі немає [2, с. 159]. Така позиція є доволі
спірною, оскільки, видається, від кількості закликів не залежить “успішність” досягнення
злочинного результату, позаяк навіть одиничний випадок може стати тією рушійною силою,
яка породить виникнення бажання у людей вчинити протиправні дії. Тому доцільно
підтримати погляди тих науковців, які вважають, що для визнання публічних закликів
закінченим злочином достатньо одного публічного заклику [3, с. 129].
Таким чином, публічні заклики спрямовані на передачу певної інформації, яка повинна
бути адресована широкому колу осіб з метою спонукання (схиляння) останніх до вчинення
ними протиправних дій на шкоду територіальній цілісності та недоторканності держави.
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ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
ОКРЕМІ МАЙНОВІ ЗЛОЧИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Війна в Україні у зв’язку з нападом Російської Федерації та введення воєнного стану
Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, який затвердив Указ Президента
України “Про введення воєнного стану в Україні”, обумовили зміни до Кримінального
кодексу (далі –КК) України, зокрема, пов’язані із встановленням та посиленням
кримінальної відповідальності за окремі злочини в умовах воєнного стану.
Закон України № 2117-IX від 7 березня 2022 року “Про внесення змін до КК України
щодо посилення відповідальності за мародерство” (далі ‒ Закон № 2117-IX) доповнив
частину четверту статті 185 “Крадіжка”, частину четверту статті 186 “Грабіж”, частину
четверту статті 187 “Розбій”, частину четверту статті 189 “Вимагання”, частину четверту
статті 191 “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем” КК України словами “чи в умовах воєнного або надзвичайного
стану”, а також посилив відповідальність за злочини, передбачені відповідними частинами
цих статей та статтею 432 КК України [1].
Злочини, передбачені статтями 185, 186, 187, 189, 191 КК України, належать до
основних майнових злочинів, які завжди становили значну частину всієї кримінальної
статистики в Україні.
Відтепер за вчинення цих злочинів передбачена така відповідальність:
– крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного
стану, ‒ карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років (було – позбавлення
волі на строк від п’яти до восьми років) ( ч. 4 ст. 185 КК України);
– грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану,
‒ карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років (було – позбавлення волі на
строк від семи до десяти років) ( ч. 4 ст. 186 КК України);
– розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах
або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або
поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, ‒ карається позбавленням волі на строк
від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна ( було – позбавлення волі на строк від
восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна) (ч. 4 ст. 187 КК України);
– вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене
організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із
заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, ‒ карається позбавленням волі на строк від
семи до дванадцяти років з конфіскацією майна (було ‒ позбавлення волі на строк від семи
до дванадцяти років з конфіскацією майна) (ч. 4 ст. 189 КК України);
– привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем, якщо ці дії вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного
стану, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років ( було
– позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років) (ч. 4 ст. 191 КК України);
– мародерство – карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років (було
– позбавлення волі на строк від трьох до десяти років) (ст. 432 КК України).
У Пояснювальній записці до Проєкту цього Закону необхідність його прийняття
обґрунтовується Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни
1949 року, в якій передбачено положення, спільні для територій сторін конфлікту та для
окупованих територій, одним із яких визначено, що пограбування забороняються (ст. 33) [2].
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Додатковим протоколом до неї від 8 червня 1977 року забороняється пограбування загиблих,
а також їх праху та могил (ст. 34 Протоколу І) [3].
Автори законопроєкту зазначають, що військові дії агресора в багатьох випадках
спрямовані на мирне населення, об’єкти цивільної інфраструктури, що породжує страх за
своє життя та здоров’я, змушує людей полишати свої домівки та майно. Нерідко такі
обставини використовуються зловмисниками з метою фактично безперешкодного
заволодіння цим майном шляхом проникнення до квартир, житлових будинків, офісів чи
закладів торгівлі. Мають місце й випадки відкритого заволодіння чужим майном, у тому
числі із застосуванням насильства. Суспільна небезпечність таких дій істотно підвищується в
умовах воєнного або надзвичайного стану. Наводяться приклади, коли, зокрема, в Нетішині
Хмельницької області люди спіймали мародера та прив’язали його до стовпа за допомогою
скотчу зі спущеними штанами. Так само впіймали та покарали чергових мародерів у
Таврійську Херсонської області. За даними поліції мародерів зловили в Лубнах, Кременчуці
та Полтаві. Ситуація настільки загострилася, що мер міста Охтирка Сумської області
публічно заявив, що за мародерство будуть розстрілювати на місці. Отже, наголошується, що
факти мародерства на даний час стали значно поширеними і фіксуються в багатьох регіонах
нашої країни. Автори законопроекту звертають увагу на достатню м’якість засобів
кримінально-правового реагування на такі дії, що підштовхує громадян самостійно чинити
“справедливість”, а фактично – самосуд, над мародерами [3].
Отже наміри законодавця зрозумілі, оскільки проблема збереження українцями свого
майна під час війни є надзвичайно актуальною, такою, що перебуває на другому місці після
забезпечення безпеки власного життя. При чому, цивільне населення страждає не тільки від
окупантів, а й інколи, на превеликий жаль, – від своїх співвітчизників. Непоодинокими є
випадки, коли зловмисники розкрадають майно жителів населених пунктів, які покинули
місце свого проживання, рятуючись від обстрілів та бомбардувань, зокрема, коли власники
майна перебувають в бомбосховищах. Значної поширеності набули випадки, коли жителі
міст України власними зусиллями борються з крадіями та іншими правопорушниками,
піддають їх самосуду, прив’язують до електричних опор і дерев на загальний огляд, роблять
на їх оголений тілах напис “мародер”. Крім того, військові ворожої армії грабують домівки
людей, магазини, склади та сховища з метою наживи та задоволення своїх потреб. Одним з
принципів кримінального права є принцип невідворотності покарання, відтак, і громадяни
України, і іноземні громадяни за вчинення кримінальних правопорушень на території
України повинні понести кримінальну відповідальність.
Цілком поділяючи тезу авторів законопроєкту, що мародерство є неприпустимим у
цивілізованій країні явищем, а ефективна боротьба з його проявами становить одне із
нагальних завдань для держави [3], хочемо звернути увагу на наступне.
Назва Закону № 2117-IX [1], в якій вживається термін мародерство, є невдалою. Як
відомо, “Мародерство” ‒ це злочин, передбачений диспозицією ст. 432 КК України, яка
встановлює відповідальність за викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи
поранених (мародерство). Основним безпосереднім об’єктом мародерства є бойова слава
Збройних Сил України і честь військовослужбовця, а також порядок дотримання звичаїв та
правил війни. Міжнародні Конвенції передбачають, що завжди, а особливо після кожного
бою, сторони конфлікту без затримки вживають усіх можливих заходів для того, щоби
розшукати й підібрати поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, щоби
захистити їх від мародерства, а також щоби розшукати мертвих і запобігти їхньому
пограбуванню. Додатковим обов’язковим об’єктом злочину у випадку викрадення речей,
що знаходяться при поранених, є власність. Предметом мародерства може бути тільки
приватне майно вбитих чи поранених, незалежно від того, до чиєї армії останні належать. З
об’єктивної сторони злочин виражається в діях – викраденні речей, що знаходяться при
вбитих і поранених. Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони є місце – поле бою. Суб’єкт
цього злочину – спеціальний – будь-який військовослужбовець. З суб’єктивної сторони
злочин може бути вчинений тільки з прямим умислом.
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Відтак, на відміну від корисливих злочинів проти власності, передбачених
відповідними частинами статей 185, 186, 187, 189, 191 КК України, відповідальність за які, за
умови вчинення їх в умовах воєнного або надзвичайного стану, посилена, відрізняються від
мародерства своїм родовим і безпосереднім об’єктом, специфікою предмета, іншими
обов’язковими ознаками об’єктивної сторони та суб’єктом. З цього, доходимо висновку, що
особливо кваліфіковані види вказаних злочинів не можуть охоплюватись поняттям
мародерство й вживання такого терміну щодо таких злочинних проявів є помилковим.
Крім цього, вчинення таких злочинів з використанням умов воєнного або
надзвичайного стану за загальним правилом є обставиною, що обтяжує покарання (п. 11 ч. 1
ст. 67 КК України), яка згідно з вимогами ст. 65 КК України враховується судом при
призначенні покарання. Тому доцільність посилення відповідальності за вказані злочини
буде доведено тільки правозастосовною практикою і можливо є надмірним засобом. Поряд з
цим, запроваджене підвищення мінімальної межі покарання у виді позбавлення волі за
“Мародерство” (ст. 432 КК України) з трьох до п’яти років, не викликає заперечень, оскільки
сприятиме: підвищенню ефективності засобів кримінально-правового реагування на прояви
мародерства з боку військовослужбовців.
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ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Судова експертиза ‒ це процесуальна дія, яка полягає в дослідженні експертом, за
дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального
провадження, речових доказів, матеріалів, інших об’єктів, осіб із метою встановлення
фактичних даних та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Найбільш поширеним видом судової експертизи є криміналістична.
Криміналістична експертиза ‒ це лабораторне дослідження об’єктів з метою
встановлення їхнього фактичного стану; можливості проведення певних дій; обставин, за
яких були проведені дії; невидимих слідів зашифрованого змісту; групової належності
об’єктів або їх тотожності. Така експертиза вимагає застосування спеціальних
криміналістичних знань. Її об’єктами можуть бути тексти та підписи на документах,
відбитки печаток і штампів, сліди рук, ніг, знарядь злому та інструментів, транспортних
засобів, зброї, боєприпасів та ін. Залежно від об’єктів дослідження криміналістичні
експертизи поділяються на почеркознавчу, технічну експертизу документів, трасологічну,
експертизу зброї та слідів і обставин її використання (судово-балістичну) та ін.
Судово-медичні експертизи поділяються на експертизи трупа, живих осіб, речових
доказів. Завдання їх полягає у встановленні причини смерті, характеру та ступеня тяжкості
тілесних ушкоджень, визначенні групової належності й походження різних виділень
організму людини та вирішенні інших питань, що вимагають застосування судово-медичних
знань.
Експертиза обов’язкова: для встановлення причин смерті; для встановлення тяжкості
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й характеру тілесних ушкоджень; для визначення психічного стану підозрюваного за
наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; для
встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо
злочинів, передбачених ст. 155 КК; для встановлення віку особи, якщо це необхідно для
вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а
іншим способом неможливо отримати ці відомості; для визначення розміру матеріальних
збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним
правопорушенням.
Згідно з чинним законодавством України експертиза у кримінальному провадженні
проводяться у випадках, коли для з’ясування обставин, що мають значення для провадження,
необхідні спеціальні знання (ч. 1 ст. 242 КПК). До спеціальних знань належать будь-які
знання та уміння об’єктивного характеру, отримані внаслідок вищої професійної підготовки,
наукової діяльності, досвіду практичної роботи, що відповідають сучасному науковому і
практичному рівню.
Під час експертизи істотні для провадження факти можуть встановлюватися за
відсутності слідчого (або суду). Ця особливість дає змогу пояснити, чому законодавець
встановив систему додаткових процесуальних гарантій, дотримання яких покликано сприяти
достовірному, повному та об’єктивному встановленню фактів експертом і всебічній
перевірці його висновків слідчим і судом. Експертизу слід проводити тільки тоді, коли в
цьому є дійсна необхідність, коли без відповіді експерта на деякі питання неможливо
встановити істину у провадженні. Недопустимо проводити експертизу для вирішення
питань, що потребують таких спеціальних знань, які не виходять за межі професійної
підготовки слідчого, прокурора або судді, тобто експерту не можна ставити вирішення
питань правового характеру.
Експертиза проводиться в період досудового розслідування або судового розгляду в
кримінальному провадженні на підставі відповідного процесуального документа ‒ ухвали
слідчого судді (суду). Залучення експерта є процесуальною дією, тому її проведення можливе лише у відкритому кримінальному провадженні. Ані сторона обвинувачення, ані
сторона захисту не мають права самостійного залучення експерта, лише шляхом подання
відповідного клопотання до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної
юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Під час судового розгляду суд за
клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав,
передбачених ст. 242 КПК, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи
експертній установі, експерту або експертам. Суд має право своєю ухвалою доручити
проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам незалежно від наявності
клопотання, якщо: 1) суду надані кілька висновків експертів, які суперечать один одному, а
допит експертів не дав змоги усунути виявлені суперечності; 2) під час судового розгляду
виникли підстави, передбачені ч. 2 ст. 509 КПК (підстави проведення стаціонарної
психіатричної експертизи стосовно особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння); 3)
існують достатні підстави вважати висновок експерта (експертів) необгрунтованим чи таким,
що суперечить іншим матеріалам справи або він викликає інші обґрунтовані сумніви в його
правильності.
Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих
її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності
України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної
влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого
самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та
забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності
України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження
конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних
осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Від 14 березня 2022 р. набрав чинності наказ Міністерства юстиції України “Про деякі
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питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану” № 1138/5, за яким:
1) зупинено проведення планових перевірок діяльності атестованих судових експертів,
що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, позапланових
контрольних перевірок діяльності судових експертів та перевірок відповідності робочого
місця, розпочатих відповідно до Інструкції про особливості здійснення судово-експертної
діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих
експертних установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011
р. № 3505/5, на період до останнього календарного дня (включно) місяця, в якому буде
припинено чи скасовано воєнний стан.
Зупинення перериває термін проведення перевірок та не потребує прийняття будьяких додаткових рішень з боку Міністерства юстиції України як державного органу, що
здійснює контроль за організацією діяльності судових експертів, та його міжрегіональних
територіальних органів;
2) перенесено проведення планових перевірок діяльності атестованих судових
експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, які мали
розпочатися у період з 24 лютого 2022 р., відповідно до скоригованого графіка перевірок;
3) зупинено з дня введення в Україні воєнного стану перебіг строків розгляду заяв та
документів, поданих до Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві
юстиції України відповідно до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну
комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2015 р. № 301/5;
4) продовжено строк дії свідоцтв про присвоєння кваліфікації судового експерта
фахівцям, які до введення воєнного стану в Україні подали заяви та документи для
проходження атестації в Центральній експертно-кваліфікаційній комісії при Міністерстві
юстиції України з метою продовження строку дії свідоцтв, а також свідоцтв про присвоєння
кваліфікації судового експерта, строк дії яких закінчується у період дії воєнного стану, або
протягом одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану;
5) зобов’язано фахівців протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного
стану вжити заходів щодо продовження строку дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації
судового експерта у порядку, визначеному Положенням про Центральну експертнокваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів,
затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2015 р. № 301/5.
У разі невжиття фахівцями заходів щодо продовження строку дії свідоцтва про
присвоєння кваліфікації судового експерта протягом трьох місяців з дня припинення чи
скасування воєнного стану в Україні, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового
експерта вважається недійсним згідно з вимогами абзацу п’ятого пункту 4 розділу V
Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції
України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 3 березня 2015 р. № 301/5.
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Орел В. А.
старший викладач
Полтавський університет економіки і торгівлі
ЮРИДИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ В ЗАКОНОТВОРЧОСТІ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Право є найкращим винаходом людства, найважливішим регулятором суспільних
відносин. Воно “оживає” у випадках, коли його найважливіші аргументи (юридичні норми)
реалізуються у поведінці суб’єктів правовідносин. Водночас право має базуватися на
принципах справедливості і розумності, а його норми – бути обґрунтованими,
переконливими, вміщувати належну мотивацію тощо. У процесі нормотворчості важливе
місце посідає юридична аргументація, яку можна визначити як неупереджений процес
логічного і мовного доведення тієї чи іншої думки з використанням характерних елементів –
тези, аргументу, форми (демонстрації), і яка має на меті досягнення правового результату.
Юридична аргументація як самостійний напрям досліджень сформувалась під
впливом різних концепцій і шкіл в 70-х рр. ХХ ст. Втім розробка її проблем важливого
значення набуває раніше. У нашому дискурсі, на прикладі законотворчості
Західноукраїнської Народної Республіки (далі – ЗУНР), пояснюється, що українське право у
період існування національної держави мало серйозне наукове підґрунтя, логічну структуру,
високий рівень юридичної техніки, в якій використовувалась юридична аргументація.
Законотворчий процес у ЗУНР був покладений на парламент – Українську Національну
Раду (далі – УНРада), яка видавала статути, проклямації і закони. Слід зауважити, що її
діяльність постійно переривалася та затримувалася у зв’язку із польською агресією.
У період існування ЗУНР поширювалися наступні типи джерел права відповідно до
походження (за М. Луцьким): нормативно-правова база, сформована Українською
Національною Радою ЗУНР; австрійське імперське законодавство; норми традиційних прав
та звичаїв. За юридичною силою вони класифікуються наступним чином: 1) конституційне
законодавство; 2) “органічні закони ЗУНР”; 3) процедурні закони; 4) законодавчі акти про
права особи та їх реалізацію; 5) закони, які врегульовували соціально-економічні, культурноосвітні й інші сфери суспільного життя [3, с. 33-34].
Право доби ЗУНР, зокрема конституційне та міжнародне, вміщує низку напрямів
юридичного аргументування: щодо необхідності створення власної держави та належного її
уконституювання; щодо доцільності застосування норм австрійського законодавства; щодо
важливості об’єднання УНР та ЗУНР; щодо діяльності делегатів від ЗУНР у роботі Паризької
мирної конференції та інші.
Одним із найперших документів, виданих УНРадою був “Статут Української
Національної Ради, прийнятий у Львові 18 жовтня 1918 року” [1, с. 92], в якому зазначалися
її функції як “Конституанти”, доводилося право на самовизначення українського народу на
його етнографічній території. Аргументація в цьому тексті доволі скромна. Однак тодішні
політики розуміли, що найближчі сусіди – представники польського народу теж
переживають драматичний момент боротьби за самовизначення, отож потрібно належним
чином окреслити українські “границі”.
До проголошення Конституанти у спробах відновлення власної держави поляки мали
широку підтримку на міжнародній арені. У боротьбі проти українців, які мали таку ж мету,
доносами та інтригами поляків була спровокована теза про те, що українці є москвофілами, а
Східна Галичина – польська земля. Тому українським парламентарям у Відні доводилося
чути відмовки, нібито українська спільнота співчуває і допомагає Росії. Ситуацію було вкрай
важко “вирівняти”, українцям доводилося шукати серйозну аргументацію на користь
лояльності до австро-угорської влади.
В якості одного із аргументів було наведено Маніфест “До всіх народів
цивілізованого світу!”, виданий Загальною українською радою 12 травня 1915 р., який
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визначав подальшу долю українського народу – досягнення державної самостійності на
звільнених від влади Російської імперії землях та проголошення національно-територіальної
автономії Галичини і Буковини у складі Австро-Угорщини [3]. Звичайно, в плани поляків не
входила самостійність Наддніпрянської України, адже вони прагнули відновлення кордонів
Речі Посполитої станом на 1772 р.
Водночас згадувалися задекларовані 1848 р. в ході “весни народів” ідеї поділу
Галичини за національним принципом та розширення національно-політичних і культурних
прав українців.
Наступним документом УНРади стала “Проклямація Української Національної Ради
від 19 жовтня 1918 року” [1, с. 93], яка вже більш детально визначила межі “одноцілої
української території”, які уконституйовувались як українська держава. На наступний день
частина делегатів від УНРади виїхали до деяких українських міст, щоб оголосити населенню
новину про отримання українськими землями державності. Інша частина делегатів вирушила
до Відня, щоб провести переговори з австрійською владою.
На думку вченого Б. Тищика, причина у тому, що “старше” покоління українських
політиків було прив’язане до традицій австрофільства, однак обставини вимагали рішучіших
кроків. Пояснюючи таку поведінку галицьких політиків і керманичів, відомий державний
діяч ЗУНР К. Левицький пізніше писав, що оскільки Україна “була слаба і не вказувало на те,
що цим шляхом створиться дійсно Соборну Україну,... тому частина наших політиків
думала, що злука з Австрією може дати нам захист перед імперіялістичним напором
найближчих сусідів” [6, с. 135].
Зрештою, не отримавши відповіді з Відня, через тиждень бездіяльності УНРада
починає активніше діяти задля зміцнення української державності. Рішучим кроком стала
Відозва Української Національної Ради від 1 листопада 1918 р. з промовистою назвою
“Український народе!” [1, с. 94]. Відозви УНРади, як вид нормативно-правового акта,
викладалися у формі звернення до населення. До 13 листопада 1918 р. відозви мали
конституційний характер і визначали основний вектор розвитку внутрішньої та зовнішньої
політики держави. Текст документа містив патріотичні заклики до розбудови своєї держави у
різних напрямах (адміністративному, правовому, військовому тощо).
Також у відозві декларувалося практичне застосування австрійських законів до часу
прийняття власного законодавства: “Аж до видання законів Української Держави
обов’язують дотеперішні закони, на скільки вони не стоять у противенстві до основ
Української Держави” [1, с. 94].
Якою ж була аргументація доцільності рецепції норм австрійського законодавства у
правову систему ЗУНР, як засобу до ефективного становлення та розвитку національної
державності? Такий підхід, як зазначає М. Кобилецький став “однією з гарантій забезпечення
стабільності держави, оскільки ліквідація старого законодавства і відсутність нового могли
призвести до правового нігілізму та анархії в державі” [4, с. 33].
Новоствореній державі, як стверджує М. Луцький, окрім захисту національних
кордонів, потрібний швидкий і активний правотворчий процес, який повинен був
забезпечити стабільний політичний лад та суспільно-політичний розвиток. Військова агресія
з боку Польщі, спричинила те, що основою національного законодавства ЗУНР, закономірно
стала рецепція австрійського законодавства [4, с. 32].
Фундаментом державо- і правотворення ЗУНР став “Тимчасовий основний закон про
державну самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської монархії” [1, с. 96].
Зауважимо, що основний закон, будучи логічно структурованим та систематизованим, не
містить мотивації прийняття і загальних положень, а отже і належного рівня аргументації.
Історичній події, відомій під назвою “Акт злуки Української Народної Республіки і
Західноукраїнської Народної Республіки 22 січня 1919 р.” або “Акт соборності 1919 р.”
передувало прийняття ряду документів (Передвступний договір від 1 грудня 1918 р., Ухвала
Української Національної Ради ЗУНР від 3 січня 1919 р., Універсал Директорії Української
Народної Республіки від 22 січня 1919 р. та ін.).
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Передвступний договір містив чітку аргументацію його прийняття та визначав
подальший статус УНР і ЗУНР. Остання заявляла про “непохитний намір злитися в
найкоротшім часі в одну велику державу з Українською Народною Республікою” [2, с. 247].
Фактично договір припинив існування ЗУНР як самостійного державного утворення.
Ухвала УНРади, що проголошувала “з’єднання з нинішнім днем Західноукраїнської
Народної Республіки з Українською Народною Республікою в одну, одноцільну, суверенну
Народну Республіку”, викликала величезний резонанс в суспільстві.
Обнародування двох вищезазначених документів відбулося у м. Києві 22 січня 1919 р.
Виголошені аргументи були позитивно сприйняті українцями: “Однині воєдино зливаються
століттям одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна
Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна.
Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина
незалежна Українська Народна Республіка. Однині народ Український, визволений могутнім
поривом своїх власних сил, має змогу об’єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів
будувати нероздільну, самостійну Державу Українську на благо і щастя всього її трудового
люду” [1].
Чільне місце в правовій спадщині ЗУНР досліджуваного періоду є законопроєктна
діяльність. Заслуговують на увагу два конституційні проєкти тогочасного генія правової
думки проф. С. Дністрянського: “Устрій Галицької Держави. Перший Проєкт тимчасових
основних законів, виготовлений у віденському Парламенті професором, доктором
Дністрянським 1918 року для покликання в життя "Галицької Держави" та “Конституція
Західно-Української Народної Республіки” [5, с. 423]. Тексти цих проєктів свідчать про
високий рівень використання юридичної аргументації С. Дністрянським. В яких він, як
прихильник концепції національної держави, переконливо доводить право української нації
на самовизначення та надання українцям широкого спектру прав.
Отже, ЗУНР здійснювала активну законодавчу діяльність, яка базувалася на
найсучасніших наукових доктринах та відповідала тодішнім європейським взірцям.
Нормативно-правові акти створювалися з урахуванням правових традицій українського
народу, мали високий рівень юридичної техніки, вміщували сильну аргументацію їх
прийняття. Однак, в умовах польської агресії, законодавча діяльність УНРади гальмувалася
військовими діями та переїздами урядових установ.
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ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПОВЕДІНКОЮ ОСІБ,
ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З
ВИПРОБУВАННЯМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТАКИХ ОСІБ
Нагляд за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням,
протягом іспитового строку здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за
місцем проживання засудженого, а стосовно військовослужбовців ‒ командирами військових
частин.
До соціально-виховної роботи із засудженими, звільненими від відбування покарання
з випробуванням, можуть залучатися працівники органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, а також громадські об’єднання, релігійні та благодійні організації.
Уповноважений орган з питань пробації:
– веде облік засуджених протягом іспитового строку;
– роз’яснює засудженим порядок виконання обов’язків, покладених на них судом;
– здійснює нагляд за засудженими;
– вживає заходів з припинення порушень судових рішень;
– організовує першочергові заходи з виявлення засуджених, місцезнаходження яких
невідоме;
– звертається до відповідних правоохоронних органів щодо розшуку засуджених,
місцезнаходження яких невідоме;
– здійснює інші повноваження, передбачені КВК України та Законом України “Про
пробацію”.
У разі призову засудженого на строкову військову службу до військового комісаріату
надсилається копія вироку, а в необхідних випадках до неї додаються інші документи, які
потрібні для здійснення контролю за поведінкою засудженого за місцем проходження
служби.
Звільнені від відбування покарання з випробуванням зобов’язані: виконувати
обов’язки, які покладені на них судом; повідомляти уповноважений орган з питань пробації
про зміну місця проживання; з’являтися за викликом до зазначеного органу.
У разі якщо засуджений з незалежних від нього обставин не може виконати обов’язок
(обов’язки), покладені на нього судом, уповноважений орган з питань пробації направляє до
суду обґрунтоване подання про зміну таких обов’язків.
Іспитовий строк обчислюється з моменту проголошення вироку суду.
Після закінчення іспитового строку засуджений, який виконав покладені на нього
обов’язки та не вчинив нового злочину, за поданням уповноваженого органу з питань
пробації звільняється судом від призначеного йому покарання, нагляд припиняється і
засуджений знімається з обліку в зазначеному органі.
Якщо засуджений не виконує обов’язки, встановлені КВК України, Законом України
“Про пробацію”, а також покладені на нього судом, або систематично вчиняє
правопорушення, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про його
небажання стати на шлях виправлення, уповноважений орган з питань пробації вносить до
суду подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і
направлення засудженого для відбування призначеного покарання.
Подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і
направлення засудженого для відбування призначеного покарання вноситься до суду після
застосування уповноваженим органом з питань пробації до засудженого письмового
попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і
направлення для відбування призначеного покарання.
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У разі невиконання засудженим, звільненим від відбування покарання з випробуванням,
обов’язків, визначених законом та покладених на нього судом, систематичного вчинення
правопорушень, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання
стати на шлях виправлення, уповноважений орган з питань пробації застосовує до нього
письмове попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і
направлення для відбування призначеного покарання.
Систематичним вчиненням правопорушень, що тягнуть за собою адміністративні
стягнення і свідчать про небажання стати на шлях виправлення, є вчинення засудженим
протягом іспитового строку трьох і більше таких правопорушень.
Письмове попередження про скасування звільнення від відбування покарання з
випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання
застосовується у разі невиконання засудженим хоча б одного з обов’язків, визначених
законом та покладених на нього судом, за відсутності об’єктивних обставин, що фактично
позбавляють засудженого можливості їх виконувати і документально підтверджені.
У разі вчинення засудженим адміністративних правопорушень, що тягнуть за собою
накладення адміністративних стягнень, із засудженим проводиться індивідуальна
профілактична бесіда.
У разі відмови судом у задоволенні подання про скасування звільнення від відбування
покарання з випробуванням повторне направлення до суду такого подання здійснюється після
застосування до засудженого повторного письмового попередження про скасування
звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування
призначеного покарання.
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ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
Побудова правової держави та реальний захист громадян не можливі без чіткої
ефективної роботи юристів. Щоб правозахисна діяльність юристів відповідала концепціям
українського суверенітету, забезпечувала діяльність державних установ у правовому
просторі, сприяла подоланню стереотипів патерналізму в правосвідомості людей необхідна
змістовна виховна та самовиховна робота з формування правової культури майбутніх
юристів.
Зміст правового виховання – це найскладніше питання в системі правового виховання
та навчання, оскільки тут потрібно визначити, які правові знання і в якому обсязі слід
подавати.
Правове виховання – це систематична і цілеспрямована діяльність державних органів
та громадських організацій, юридичних закладів, що має формувати у майбутнього юриста
правову свідомість та сумлінне ставлення до законів нашої держави.
Правова культура – це насамперед шанобливе ставлення до права.
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Кожна людина, якій властива правосвідомість, наділена правовою культурою. Це
особа, яка має певний рівень правової культури, знає чинне законодавство, їй притаманне
шанобливе ставлення до права, вона поводиться згідно з наявними позитивними оцінками
права. Отже, правова культура – це єдність правових знань, оцінок та поведінки. Володіти
правовою культурою – це не лише самому дотримуватися вимог юридичних норм, а й
оцінювати правомірність вчинків інших осіб, щоб спрямувати особисті дії на попередження
або припинення правопорушень.
Юридична енциклопедія визначає правову культуру як систему духовних і
матеріальних цінностей права, що є складником загальної культури й охоплює всю
сукупність найважливіших ціннісних компонентів правової реальності в її розвитку, є однією
з категорій загальнолюдських цінностей і невід’ємним компонентом правової держави.
Для оцінки власних дій та вчинків інших необхідно мати достатній загальний та
правовий освітній рівень. Наприклад, правова культура працівника – це міра оволодіння ним
системою юридичних знань, переконання у соціальній цінності права, правильне
застосування норм права, а на практиці – грамотне тлумачення юридичних законів. Низький
рівень правової культури на підприємствах, в установах, в індивідуальній юридичній
діяльності призводить до порушень планової, фінансової, трудової дисципліни, до
зловживань, хабарництва, злочинів, заподіює пряму шкоду економіці країни, окремим
особам і конкретній людині.
Правова культура юриста визначається сукупністю таких елементів: висока
індивідуальна правосвідомість, знання і розуміння права, переконання у позитивності та
справедливості правових вимог, нетерпимість до порушень законності, звичне та грамотне
виконання правових вимог.
Першим з елементів правової культури особи (юриста) є висока індивідуальна
правосвідомість (система понять, поглядів, уявлень та почуттів про юридичне право, а також
про діяльність, пов’язану з цим правом). Якщо йдеться про правосвідомість юриста, то вона
має бути професійною.
Юрист повинен знати та глибоко розуміти чинне законодавство, щоб його не
порушувати. Однак знань і розуміння нормативно-правових актів ще не достатньо для
правильної їх реалізації. Юрист має поважати Закон. Але виховання поваги до закону без
глибокого переконання у правильності і справедливості його вимог неможливе. Тому
юридичному працівникові необхідно обов’язково мати таке переконання.
Кращому вихованню і формуванню юриста має сприяти державна комплексна
програма правового виховання молоді.
Більше уваги слід приділяти правовому вихованню студентів і курсантів юридичних
закладів. Варто запроваджувати диференціальну подачу навчального матеріалу;
використовувати кожну можливість для зустрічі з практичними юристами; знайомити з
дисциплінарною, адміністративною та кримінальною практикою щодо недотримання вимог
законів юристами; формувати стійкі навички позитивної поведінки через багаторазове
повторення; аналізувати відповідні справи кримінального, адміністративного, цивільного
характеру, оцінювати дії як правопорушників, так і осіб, відповідальних за розгляд справ і
прийняття рішень, тощо.
При підготовці юридичних кадрів питання юридичної освіти є ключовими, і вони
тісно пов’язані із заходами організаційно-правового характеру. Соціуму та державі необхідні
юридичні кадри концептуально нової формації, які виховані і орієнтовані суто на захист прав
і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства і держави. Можна сміливо
стверджувати, що саме такий підхід повинен лежати в основі системи юридичної освіти в
нашій державі.
Правова культура юриста спрямована на примноження цінностей права. Адже
духовно-інтелектуальні здібності особи-юриста сприяють розвитку правової системи. Для
особи-юриста потрібна юридична творчість, глибокі знання про право, через те, що
перебування лише на позиціях юридичного позитивізму означає деформацію культури.
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Щоб правозахисна діяльність юристів відповідала концепціям українського суверенітету,
забезпечувала діяльність державних установ у правовому просторі, сприяла подоланню
стереотипів патерналізму в правосвідомості людей необхідна змістовна виховна та самовиховна
робота з формування правової культури майбутніх юристів.
Отже, юрист має бути нетерпимим до фактів порушення законності. Він повинен
виконувати вимоги Закону і добиватися цього від інших осіб. Правове виховання майбутніх
юристів краще здійснювати у спеціально організованих умовах, що забезпечують концентрацію
інтелектуальної активності.
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Чернівецький кооперативний фаховий коледж економіки і права
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Зміст управління в секторі охорони довкілля передбачає низку управлінських
функцій, які слід поділити на загальні, такі як прогнозування, планування, координація,
організація, екологічний контроль, нагляд, облік, і спеціальні, такі як стандартизація,
нормування, видача ліцензій, ліміти на природокористування, екологічні моніторинги тощо.
Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища” детально не
визначені поняття і зміст цих функцій. Закон передбачає лише необхідність розробки
державних екологічних програм (ст. 6), а також короткострокове та довгострокове
прогнозування змін навколишнього природного середовища (ст. 22) [2].
Слід виділити функції екологічного планування, прогнозування та програмування у
сфері охорони довкілля. Екологічне прогнозування та планування здійснюють у різних
формах. Основними з них є проектна територіально-планувальна та комплексно-програмна.
Сьогодні прогнозування забезпечується через екологічний моніторинг і спеціальні
дослідження, в основі яких лежать перспективи розвитку екосистем. Екологічне ж планування
реалізують у межах екологічних програм розвитку. Програмування забезпечується розробкою
комплексу заходів через побудову ієрархічної системи мети та завдань.
Якісне і своєчасне планування забезпечує раціональність використання й охорону
природного ресурсного потенціалу. Планування здійснюється на всіх рівнях – від підприємства
до країни загалом.
Однією з функцій управління у сфері охорони довкілля є нагляд і контроль. За
допомогою контролю підвищується ефективність інших функцій управління. Контроль
передбачає втілення в життя законів і правових актів, спрямованих на забезпечення
раціонального природо використання й охорони довкілля, дає можливість виокремити
прогалини в правовому середовищі, недоліки в організації робочих процесів, пов’язаних із
охороною довкілля [1, с. 109].
Функція екологічного контролю передбачає діяльність уповноважених органів
виконавчої влади, яка спрямована на забезпечення дотримання вимог законодавчої бази
щодо охорони довкілля. Залежно від системи органів, що здійснюють екологічний контроль,
виділяють державний, відомчий, виробничий і громадський [3, с. 96].
Функція координації у сфері охорони довкілля передбачає забезпечення відповідності
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дій згідно з вимогами екологічної безпеки регіону й узгодження зусиль громадян, бізнесу та
держави у досягненні мети та завдань.
Одна з надважливих функцій державного управління в галузі охорони довкілля – це
державний облік. Державний облік є хронологічним, систематичним або комбінованим
нагромадженням, групуванням та узагальненням інформації щодо стану навколишнього
середовища, динаміки його змін, джерел впливу[1, с. 122].
Важливою функцією органів державного управління у сфері охорони довкілля є
функція екологічного моніторингу (спостереження, збір, обробка, передача, збереження й
аналіз інформації щодо стану довкілля з одночасним прогнозуванням його змін і розробкою
науково обґрунтованих рекомендацій, які необхідні у прийнятті рішень).
Також, ще однією важливою функцією у системі охорони довкілля є проведення
екологічної експертизи. Екологічна експертиза передбачає науково-практичну діяльність
державних органів, різних еколого-експертних формувань. В її основі лежить проведення
екологічних досліджень, аналіз та оцінка передпроектних і проектних об’єктів.
Функція стандартизації і нормування в системі охорони довкілля передбачає аналіз
діяльності органів влади, яка спрямована на забезпечення єдиних вимог, правил і нормативів
у використанні природних ресурсів. Екологічний стандарт є сукупністю науково
обґрунтованих нормативно-технічних документів, що включають екологічні вимоги та
правила, обов’язкові для виконання. Основна мета екологічних стандартів ґрунтується на
визначенні понять і термінів, що використовуються в екологічній діяльності:
– режим використання та відтворення природних ресурсів;
– методи контролю за станом навколишнього природного середовища;
– заходи щодо запобігання негативного впливу забруднення природного середовища
[3, с. 100].
Екологічним нормативом є сукупність встановлених державними органами гранично
допустимих показників можливого впливу на стан навколишнього природного середовища.
Нормативи направлені на:
– екологічну безпеку;
– гранично допустимі викиди в навколишнє природне середовище.
Така важлива функція, як лімітування, у сфері охорони довкілля є фактичним проявом
функції нормування та здійснюється для формування обмежень, насамперед, у використанні
природних ресурсів. Ліміти, зазвичай, визначаються органами влади, що видають ліцензії в
системі природокористування. Ліцензування в галузі охорони довкілля ґрунтується на видачі
або анулюванні органами влади відповідних документів (дозволів, ліцензій), які юридично
засвідчують право суб’єкта на здійснення діяльності [1, с. 130].
Слід відзначити, що дослідження дає змогу зробити висновок про складність і
різноманітність функцій державного управління у сфері охорони довкілля, які визначають
основні напрями діяльності відповідних спеціалізованих органів, що здійснюють управління в
цій сфері. Реалізація цих функцій спрямована на забезпечення цілеспрямованих, організуючих і
регулюючих впливів відповідних суб’єктів державного управління на сферу охорони довкілля.
Основними напрямами здійснення таких функцій є: охорона довкілля; екологічна
безпека; природокористування. У широкому розумінні діяльність спеціалізованих органів у
цій сфері полягає у здійсненні конкретних дій на користь охорони навколишнього
природного середовища на основі законодавчо визначених правил і норм. Уніфікація
визначених функцій управління у сфері охорони довкілля відкриває спектр нових
перспективних досліджень у цьому напрямі, які мають бути спрямовані на розкриття нових
функцій згідно з ново поставленими завданнями.
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ДИСКУСІЙНІСТЬ У РОЗУМІННІ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ “ЗАБОРОНА”
У сучасній гуманітаристиці, на жаль, уніфіковане трактування ключового терміна
“заборона” відсутнє. Не сформована й досі різноспрямованість характеристик [1]. Їхня
неуніфікованість хоча й ґрунтується на концепті “недозволеності”, “табуювання”, все-таки
увідповіднює ті сфери і галузі, в яких у правовому відношенні і досі існують недогляди щодо
уніфікованості та диференційованості кримінальної, адміністративної, цивільної чи
міжнародно-правової заборон на етапі унормування трудових відносин.
Великий тлумачний словник сучасної української мови так трактує поняття
“заборона”: це “наказ не робити чого-небудь” [2, с. 376]. Згадане значення трактується як
“взагалі яка-небудь заборона”, однак, зауважено: “у переносному значенні”. Вважаємо, що
поняття заборони формувалося ще в первісному суспільстві на ґрунті значення “табу”. Тому
осмислювати її семантику варто починати із етимології табу.
“Табу (від полінезійського слова tapu або tabu, що означало заборона) – це негативні
приписи (категоричні заборони) на різні дії людей, порушення яких повинно спричинити
відповідні санкції”. Виникнення їхнє повʼязане із регламентуванням і регулюванням життя
індивідів і груп (родини, роду, племен та ін.). Поява табу сформована “на соціальній,
магічній і релігійній основі в період існування первісного суспільства.
Однак найскладнішою сферою є узус права.
В адміністративному праві заборона віднесена до прийомів, які методологічно
формують правове регулювання: це приписи, зміст яких полягає у покладенні прямих
юридичних обовʼязків не чинити тих чи інших дій в умовах, передбачених правовою
нормою.
Оскільки заборони покладені в основу регулювання суспільних відносин, то вони
стосуються не лише адміністративного права, але й інших його сфер. Однак заборони
методологічно правильно розглядати в єдності із приписами, заборонами та дозволами.
Причому цю просту сукупність варто оцінювати у відповідній єдності – в пропорційно
кількісному вимірі [3].
Межі диференціювання адміністративного і кримінального права встановлені
відповідно до спрямованості і характеру відповідних заборон.
З іншими галузями права – митним, правоохоронним, сільськогосподарським,
підприємницьким таке розмежування складне через відносини, які регулюються методами як
адміністративного, так і названих видів права.
Про важливість самого поняття заборона у законодавчій і правозастосовній діяльності
свідчить і дискусія відомих учених у галузі кримінального права.
Кримінально-правова політика, на думку авторитетного вченого Ю. В. Бауліна, у
правовій державі займає особливе місце з метою протидії злочинності [4].
Чи заборона виступає одним з елементів системи заходів кримінально-правового
характеру? Дослідники виокремлюють “негативну (ретроспективну) і позитивну
(перспективну) кримінальну відповідальність, норми якої проявляються 1) в усвідомленому
дотриманні кримінально-правової заборони чи виконанні свого кримінально-правового
обовʼязку або здійсненні ним свого субʼєктивного права”. Така думка В. К. Грищука.
Привертає увагу те, що заборона спричиняє позитивну (перспективну) кримінальну
відповідальність: вона являє собою форму приписів та їх реалізації у кримінальному законі,
що виявляється в усвідомленому дотриманні субʼєктом кримінально-правової заборони чи
виконання ним свого субʼєктивного права, передбаченого законом.
Припинення позитивної кримінальної відповідальності, за твердженням дослідника
В. К. Грищука, теж передбачає застосування поняття заборони. Йдеться про фактори:
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1) припинення чинності кримінального закону, який встановлює певну заборону;
2) невиконання субʼєктом кримінально-правової заборони чи покладеного на нього
обовʼязку.
У дискусії двох вчених, як бачимо, заборона виступає регулятором суспільних
відносин, а також мірою вияву свободи субʼєктів цих відносин.
Однак, Ю. В. Баулін вважає, що з моменту набрання чинності кримінальним законом
ніяких кримінально-правових відносин не виникає, як і не існує кримінально-правових заборон”.
“Заборони не вчиняти певні дії чи бездіяльність передбачені у т. зв. охоронювальних нормах
регулятивного приватного і публічного права”. Тобто, кримінальний кодекс України “нічого не
забороняє, не встановлює кримінально-правових заборон, а лише містить описання вичерпного
переліку видів суспільно небезпечної поведінки, що визнаються державою в якості злочинів
(склади злочинів) [4, 5].
Отже, така дискусійність у розумінні трактування заборон досі поки що не вичерпана.
Термінологічна недостатність дефініції “заборона” підтверджує неоднозначність її
семантики, виявленої у філософському, лінгвістичному, правовому, психологічному та ін.
дискурсах. Це свідчить про величезну потенційну змістову сутність функціонального
поняття.
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Заклад Вищої освіти “Університет Короля Данила”
ПРАВОВІ ТРАДИЦІЇ СИНОНІМ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
Долаючи обмеження, які правовий позитивізм сам на себе наклав, внутрішній самопис
права заміняється описом у межах зовнішньої (соціо-історичної, соціологічної чи культурноантропологічної) структури. Зустрічаючись сьогодні, на початку ХХІ ст. з періодичною
роботою з переписування підручників, натхненних класичним зразком “Основних правових
систем сучасності” Рене Давида ‒ французького ученого, одного з найбільших фахівців з
порівняльного правознавства та юридичної географії світу. Професора Паризького
університету. Читав лекційні курси в Кембриджському, Колумбійському, Мюнхенському,
Тегеранському та інших університетах., ми опиняємося перед подвійним вибором: або
прийняти ослаблений позитивізм Р. Давида, оглядаючи рiзнi правовi сім’ї, або взяти за
вихідний пункт ширшу соціо-історичну конструкцію. Відповідно до поширеної тенденції
вибір другого варіанту знову ж ставить перед вибором двох шляхів: або обґрунтовувати свій
підхід, спираючись на культуру як на природний деномінатор права, або, розкриваючи
коріння різних (правових) культур, починати дослідження через власне (правові) традиції.
Узагальнюючи цінні здобутки декількох десятиліть, присвячені новому глобальному
синтезу порівняльних досліджень, О. В. Кресін (Керівник центру порівняльного
правознавства, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН, доктор юридичних наук,
професор Ю. М. Оборотов, кандидат юридичних наук, доцент Ю. П. Лобода) у своїх
напрацюваннях взяли на себе завдання розгляду і філософського осмислення різних
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традицій, які збереглись і продовжують існувати в нашому різноманітному правовому світі
[1, с. 333]. Насправді вони склали карту правових цивілізацій, які можна типізувати, що
існують нині в певній взаємодії одна з іншою. Після завершення загалом всеохоплюючого
аналізу їх проголошеною метою було осмислення сили традицій, що лежать в основі
правових конструкцій як складових інтелектуальної скарбниці й соціального досвіду
людства, їх здатності до змiн, оновлення і об’єднання з іншими традиціями, з одного боку, й
стійкості їх відмінностей і синергії традицій, сформованих рiзними видами логіки в їх
розвитку і функціонуванні, з іншого.
Без перебільшення, усі три праці полонять, незчисленними повчальними дискурсами і
концептуальними розробками, що стосуються також окремих питань (не лише обробки
великої кількості літератури та фактологічної інформації щодо права, розвитку ідей,
різноманіття культур тощо, але також і їх аналітичної обробки), а також пропонують
надзвичайно захоплююче читання. Читач може знайти найбільш інтегративну презентацію
видів права і правового мислення в оглядах хтонічної, талмудичноï, романо-германської,
мусоль-манської традицій, традиції загального права, індуїстської й азійської. Все це
здiйснене у відповідний предмету спосіб, але читається як есе і справляє глибоке враження,
сповнене чарівною філософією, так що читач насолоджується зустріччю з найкращими
рисами українського стилю
історико-правового письма, що демонструє не лише
нередукований культурно-історичний контекст, але також й колективний вплив
інтелектуальних і моральних традицій на доктринальні й практичні, наповнений вірою і
орієнтований на цінність вирішення проблем [2, 3].
У той самий час можуть виникати підозри, що насамперед за допомогою
есеїстичності авторських і незвичних способів відкриття, що заохочують новими
перспективами, старий позитивістський опис правових сімей поширюється на дослідження
правових традицій. Висновки авторів об’єднано в одному уніфікованому погляді.
Починаючи з аналізу традиції як такої, взятої як вихідне джерело межі уяви, зазначені
розвідки знайомлять з традиціями, що лежать в основі різноманітних правових установлень,
шляхом тематичного розгляду конкретних ситуацій (які за змістом фактично є окремими
дослідженнями), задля того, щоб дійти до ґрунтовних міркувань про співмірність
відмінностей і стійкість різноманіття. Дослідження в цілому є новаційними, однак вони не
може переконати нас, що відомі вчені дійсно перевершили культуралістсько обґрунтований
історико-порівняльний ідеал, творячи поза стилем позитивістського опису, пов’язаного з
працею Рене Давида. Зокрема Ю. П. Лобода у своїй монографії у вступній та заключній
главах визначає силу традицій за допомогою переконливих роздумів [3, с. 87]. Однак, спроба
автора окреслити панораму, яка б представляла все різноманіття правових установлень у
нашому сучасному світі як похідну від визначених правових традицій, не розкриває
характеристики традицій, які б не могли бути простеженi за допомогою того, що ми
звичайно називаємо правовими сім’ями. В підсумку, його зацікавлене у виявленні правових
культур як традицій, а категоризація різноманіття правових установлень в якості різних
традицiй хоча й може бути багатообіцяючою з огляду на дійсно дивовижні нововведення, на
питання про те, як і в якому відношенні, чому і з якими результатами запроваджуються нові
концепти, не містить. Точніше, праця без пояснень обмежується нарисом мапи поступового
урізноманітнення правового розвитку, зберігає мовчання навіть щодо критики (більш
імпліцитної, аніж очевидної) категорії “правова сім’я”. Більше того, питання про те, є чи ні
правова традиція синонімом правової культури, і як вони пов’язані, залишаються без
відповідей.
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АДВОКАТУРА ЯК ІНСТИТУТ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ
Орієнтація розвиненості України в XXI ст. спрямована на ствердження фундаменту
правового громадянського суспільства. Як відомо, відмінною сферою, для найкращої
розвиненості суспільства в його повсякденному житті є громадянське суспільство. В
громадянському суспільстві індивід, особа, людина є центральним аспектом цього
суспільства, держава при здійсненні свого впливу (за допомогою права) має прислухатися до
окремих інтересів та побажань кожного індивіда [1, с. 278].
Конституція України закріпила право кожного на професійну правничу допомогу як
одне з найважливіших конституційних прав людини і громадянина. У випадках,
передбачених законом, така допомога надається безоплатно і кожен є вільним у виборі
захисника своїх прав. Законодавство чітко визначає, що для надання професійної правничої
допомоги в Україні діє адвокатура.
Адвокатура в Україні існує для забезпечення права на захист від обвинувачення та
надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.
Конституційне призначення адвокатури значно вужче громадянської потреби в ній, оскільки
зобов’язує адвокатуру діяти лише в напрямку забезпечення права на захист від
обвинувачення та правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних
органах. проте, адвокатура у своєму розвитку від цих форм діяльності і сьогодні активно
забезпечує надання правової допомоги суспільству не лише в цих сферах, а й значно ширшій
аудиторії [2, с. 225].
Незалежність інститут адвокатури гарантується законодавством. Основоположні
засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні
визначаються законом. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а
також захист від кримінального обвинувачення.
Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових
спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних
спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які
визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена [3].
Надання кваліфікованої юридичної допомоги професійною адвокатською спільнотою
є гарантією захисту громадськості. Тому можливість отримання особою правової допомоги є
важливим благом у будь-якому цивілізованому суспільстві.
Правова допомога як ідея, предмет правового регулювання, а також вид професійної
діяльності набуває реального значення та справжньої соціальної цінності в умовах розбудови
правової держави та триваючих євроінтеграційних процесів. Право громадян на отримання
кваліфікованої правової допомоги, в тому числі право користуватися послугами адвоката, як
процесуальна гарантія перебувають у тісному зв’язку з правом на захист і правосуддя.
Правова допомога постає в якості конституційної гарантії, а не безпідставної
декларації про правовий захист і передбачає можливість участі адвоката в конституційному,
кримінальному, адміністративному, цивільному судочинстві з метою захисту прав та
законних інтересів свого довірителя.
Необхідність діяльності інституту адвокатури визнається та закріплюється на
конституційному рівні, оскільки адвокатура як інститут демократичного суспільства є
гарантом захисту прав та інтересів громадян. Історично, саме адвокатура покликана бути
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захисником громадських інтересів. Згуртована та об’єднана духом справедливості адвокатська
спільнота, діяльність якої базується на принципах гуманізму, законності, незалежності від
державного та іншого втручання, здатна знайти шляхи затвердження партнерських відносин і
збалансувати інтереси громадянського суспільства та держави [4, с. 46].
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SPECIFICS OF MIGRATION PROCESSES OF UKRAINIANS IN THE EU
Following Russia’s military invasion of Ukraine on 24 February 2022, the EU responded
rapidly and showed solidarity in action by helping people in need. This included direct
humanitarian aid, emergency civil protection assistance, support at the border, as well as granting
protection to those fleeing the war and entering the EU [1].
For the first time in its history, the European Union activated the Temporary Protection
Directive setting the legal rules to help manage the mass arrival of people. In parallel, the European
Commission quickly began to coordinate with EU countries to gather information about the
situation on the ground and to prevent trafficking in human beings. The preparation of a common
policy on asylum, including common European arrangements for asylum, is a constituent part of the
European Union’s objective of establishing progressively an area of freedom, security and justice
open to those who, forced by circumstances, legitimately seek protection in the European Union [2].
The EU Migration Preparedness and Crisis Blueprint collects important information, such as
the arrivals of refugees, to properly stir migration management response. Drawing from past
experience in managing migration, it soon became clear that EU countries would not have
appropriate capacity to process asylum applications lodged by the high number of people fleeing the
war [4]. Тhis is especially true of European capitals, which are themselves multinational and in
need of shelter for migrants from previous waves.
Cities are already on the frontline of receiving and integrating those forced to flee their
homes. Although there is an unhelpful lack of reliable statistics in this area, it is generally
acknowledged that the majority of the world’s refugee population are now in urban areas, and cities
are also playing an increasing role in accommodating people displaced within their own countries.
To explain the provisions of the Temporary Protection Directive and the Council
implementing Decision in the context of granting temporary protection to people fleeing the war in
Ukraine, on 21 March 2022 the Commission issued Operational guidelines. The guidelines are not a
legally binding document but address the practical aspects to help EU countries in implementing the
Directive and the Council implementing Decision.
The Commission adopted in 2020, as an integral part of the Pact proposals, a
recommendation for an EU Migration Preparedness and Crisis Blueprint. Its objective is to provide
an operational framework for monitoring and anticipating migration flows and migration situations,
building resilience, as well as organising a situational response to a migration crisis [1].
434

Starting early January 2022, the Commission has been working very closely with the European
External Action Service, relevant EU agencies and Member States under the framework of the
Migration Preparedness and Crisis Blueprint Network to establish an overview of the level of
preparedness for a potential crisis. Since the beginning of the war in Ukraine, the Network has been
meeting twice a week and communicating continuously on daily shared situational awareness reports, so
as to ensure a coordinated contingency response to the migration challenges triggered by such events.
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ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ САНКЦІЇ ЯК ЗАСОБУ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Про правові санкції згадується у багатьох правових дослідженнях. Головним
завданням таких глибоких досліджень завжди було і залишається гарантування законності
господарської діяльності та захист правопорядку.
Санкція як господарсько-правова категорія знайшла своє закріплення в законодавстві
з прийняттям Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року. Згідно із ст. 217 ГК
України господарськими санкціями є заходи впливу на правопорушника у сфері
господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі
економічні та/або правові наслідки [1].
Слово “санкція” може позначати різні поняття. Як правило, це – “найсуворіша
постанова”. Ми часто розуміємо санкцію як частину норми права. Проте санкція – це також
захід впливу на протиправну поведінку. Крім цього санкція – це дозволена поведінка з
метою заходу впливу.
З точки зору трьохелементної структури правової норми, про санкцію висловлюються
по-різному. До прикладу, одні науковці вважали, правова норма має лише два елементи:
гіпотезу і диспозицію. Інші ж стверджували, що санкції потрібні не у кожній нормі права.
Ми ж погоджуємось з думкою тих, хто стверджує про необхідність санкції як
обов’язкової частини правової норми, без якої норму можна вважати неповною.
Застосування такої санкції гарантується державою, і така санкція застосовується у випадку
порушення правила поведінки.
Важливо підкреслити, що враховуючи логічне розуміння структури правової норми,
саме санкція як обов’язковий третій елемент забезпечує належне виконання правила
поведінки, адже особа, що застосовує правову норму апріорі розуміє наслідки невиконання, застосування санкції. У випадку ж відсутності санкції, дехто може собі уявити, що правило ж
можна і не виконувати, бо відсутнє покарання. І якщо правило буде не виконане, і покарання
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за це не наступить, то можна буде зіштовхнутись із тотальними правопорушеннями. Саме
тому ми погоджуємось із тими авторами, які санкцію вважають обов’язковою у структурі
правової норми.
Саме ця точка зору, вважаємо, є вкрай важливою. Адже правова норма, що має
неповний склад (лише диспозицію та гіпотезу) у більшості її застосування приречена на
невиконання. Оскільки відсутність санкції у правовій нормі, так би мовити, “дає право” не
виконувати правило поведінки, оскільки за його невиконання не встановлено
відповідальності – негативного наслідку, який настане у випадку порушення правової норми.
Тому саме у сфері господарської діяльності правова норма може мати силу лише при
наявності санкції, в іншому випадку можна посилатись лише на норми моралі. А мораль, як
відомо, у кожного своя. У той час як закон – один для всіх.
Зважаючи на “розкиданість” структури правової норми, чинне господарське
законодавство сьогодні складне у застосуванні. Часто правові норми із гіпотезою та
диспозицією містяться, до прикладу в господарському кодексі а господарсько-правова
санкція за невиконання того чи іншого правила поведінки – зовсім в іншому нормативноправовому акті. Саме через це суттєво утруднене практичне застосування господарськоправових норм. І Саме ця проблема, мала б братись до уваги в процесі вдосконалення
господарського законодавства.
Проте у цьому дослідженні ми акцентуємо увагу на санкції не як на елементі правової
норми, а як на примусовому заході, що буде застосований до правопорушника у випадку
вчиненого правопорушення.
Своєю чергою, на практиці не рідко зустрічаються випадки, коли господарськоправові санкції вважаються правовими засобами відповідальності, що не зовсім узгоджується
з положеннями господарського кодексу [2].
Інколи можна зустріти думку, що всі негативні наслідки, які здатні примусити
боржника виконати своє зобов’язання слід називати санкціями.
Однак В. Н. Хоменко зазначає, що санкція має сприйматись більш широко, як із
врахуванням особливостей постраждалої сторони та органу, котрий застосовує цю санкції,
так із врахуванням усіх функцій, які вона виконує [85, с. 50].
Проте, найбільш влучно про це сказав В. К. Мамутов, який вважає, що в науці
господарського права переважає визначення санкції як заходу відповідальності, заходу
примусового впливу на інтереси правопорушника, як наслідку, передбаченого законом
(договором) у разі невиконання його приписів. За такого розуміння санкція і господарськоправова відповідальність – різні поняття. А також можна чітко розгледіти стимулюючу
функцію господарської санкції задля належного виконання зобов’язань та досягнення
економічних результатів [3, с. 865].
Безперечно заслуговує на увагу твердження, що господарська санкція і господарськоправова відповідальність різні поняття оскільки діють поза межами одна одної [40].
Враховуючи це виокремлюють різні ознаки господарсько-правової санкції. Так
називають специфічні ознаки саме господарсько-правової санкції та загальні ознаки, що є
спільними для категорій як господарсько-правової відповідальності, так і господарськоправової санкції [4].
З іншого боку часом можна зустріти думку, що господарська санкція це форма
господарської відповідальності. Проте для узагальнення санкція навіть може сприйматися
видом господарсько-правової відповідальності.
Правовим засобом відповідальності (формою реалізації відповідальності і одночасно
мірою відповідальності) у сфері господарювання В. С. Щербина визначає господарські
санкції. Науковець слушно підкреслює, що господарсько-правова санкція є визначеною законом або договором мірою (масштабом, величиною) відповідальності особи правопорушника.
Це гранична величина майново-примусового впливу на правопорушника, який може застосувати до нього кредитор або відповідний орган (господарський суд, уповноважений
державний орган тощо) [5, ст. 316].
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Аналізуючи спільне та відмінне між господарсько-правовою санкцією та
господарсько-правовою відповідальністю, наведемо їх спільні та відмінні ознаки. До
спільних ознак віднесемо такі:
1) застосовуються за об’єктивні дії чи бездіяльність правопорушника;
2) створені для гарантії захисту прав і законних інтересів усіх учасників
господарських відносин;
3) господарсько-правові санкції як правило виступають заходом господарськоправової відповідальності.
Окремо слід підкреслити, що заходи господарсько-правової відповідальності
застосовуються у випадку наявності всього складу господарського правопорушення лише у
випадку стягнення збитків. Тоді стає необхідним довести: протиправні дії/бездіяльність,
наявні збитки та причинний зв’язок між протиправними діями та збитками, що виникли, а
також вину. У більшості випадків застосування господарсько-правових санкцій діє принцип
“презумпції вини” суб’єкта господарювання.
Список використаних джерел
1. Господарський Кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 436, зі змінами та доповненнями //
Відомості Верховної Ради України. 2003. №18. № 19 20; №21 22. Ст. 144. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1574.
2. Про стягнення додаткової вартості різниці фактично спожитої та договірної величини
споживання електричної енергії : Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від
20.06.2007 по справі № 4/20. URL: http:// www.ligazakon.ua
3. Хозяйственное право : Учебник. Ин-тут экономико-правовых исследований НАН Украины;
Авт.:В. К.Мамутов, Г. Г.Знаменский и др.; под ред. Мамутова В. К. Киев : Юринком-Интер, 2002. 912 с
4. Бучинська А., Маршевська Д. Оперативно-господарські санкції як різновид господарських санкцій.
Підприємництво господарство і право. № 3/2018, Ст. 35-39.
5. Щербина В. С. Господарське право : підручник. 6-те вид., перероб. і допов. К. : Юрінком Iнтер,
2013. 640 с.

Гентош Р. Є.
к.ю.н., доцент
Львівського торговельно-економічного університету
ДИСПОЗИТИВНІСТЬ У РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
Видатний римський юрист Ульпіан критерієм розмежування права на публічне та
приватне вважав інтерес : “publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod
ad singulorum utilitatem : sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim”, тобто
“публічним правом ми називаємо те, яке стосується стану всієї Римської держави, приватним
те, яке стосується інтересів приватних осіб: для певної публічної користі, для певної
приватної” [1, 21]. Безпосередньо у нормах римського права такий поділ відображений не
був. Отже, Ульпіан розмежував публічне та приватне право суто на теоретичному рівні,
вказуючи на найбільш істотну відмінність між ними
Разом з тим, дослідниками римського права висловлюється думка, що під поняттям
“публічне право” в деяких випадках римські юристи розуміли норми, що мають безумовно
обов’язкову силу та не можуть бути змінені за згодою приватних осіб [1, 4]. А приватне
право є сферою, безпосереднє втручання регулятивної діяльності держави в яку обмежене.
“Воно є простором автономії окремих осіб…, які можуть захищати або не захищати свою
власність, подавати позов або не подавати, визначати зміст договору угодою сторін…” [1, 5].
Слід зазначити, що Закони ХІІ таблиць містили таку норму : “cum nexum faciet mancipiumque
uti lingua nuncupassit ita jus esto” [1, 5]. Тобто, коли особа вчиняє договір позики або набуває
власність, то її усні розпорядження хай будуть правом.
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Отже, для римського приватного права була характерна автономія окремих осіб,
насамперед, можливість суб’єкта діяти на власний розсуд, встановлювати правила поведінки
за взаємною згодою, що істотно відрізняла його від публічного права. Якщо розглядати цей
аспект римського приватного права у сучасному розумінні, то можна стверджувати, що для
нього була характерною диспозитивність. Незважаючи на те, що цей термін походить від
слів латинської мови, ні у римському праві, ні у працях римських юристів він не
використовувався. Цей термін почав вживатися набагато пізніше. У працях дослідників
римського приватного права застосовувався термін “диспозитивна норма”. Так, В. М.
Хвостов одним з видів норм римського приватного права вважав диспозитивні норми.
Автономія особи мала місце лише у приватному праві. Норми публічного права не
могли бути змінені угодою приватних осіб. Як відзначав відомий римський юрист та
державний діяч Папініан : “Jus publicum privatorum pactis mutari non potest” (“Публічне право
не може бути змінене за домовленістю приватних осіб”) [1, 5].
Один із дослідників римського права В.М. Хвостов, аналізуючи поділ права на
публічне та приватне, вважав, що визначення Ульпіана виражене незрозуміло. На його
думку, для держави однаково важливим є існування як тих норм, що визначають устрій
держави та органів державної влади, так і тих норм, що регулюють приватні інтереси та
відносини між окремими особами [2, 21]. Якщо до створення норм права взагалі державу
активно спонукає загальнодержавний інтерес, то самому регулюванню та охороні підлягають
вже різні окремі приватні інтереси. Вони є пасивним матеріалом, що підлягає нормуванню зі
сторони права [2, 21]. Останні інтереси можуть бути поділені на дві категорії. Одні з них є
настільки важливими для держави, що вона привласнює їх лише сама собі. Ці інтереси
належать усій державі, всьому суспільному союзу і нікому з приватних членів державного
союзу окремо вони належати не можуть. Так, наприклад, інтерес захисту держави від ворогів
стосується і окремих підданих, але держава розглядає його як інтерес, що належить
виключно їй. Такий інтерес є державним або публічним. Ті норми, які призначені для
регулювання інтересів, що привласнюються державою, належать до публічного права.
Відносини, які виникають з приводу подібних інтересів між державою та окремими його
членами, є публічно-правовими відносинами. Іншу категорію становлять інтереси, що
належать окремим приватним особам. Ці інтереси можуть належати і державі, однак вона як
носій цих інтересів виступає у ролі та в статусі приватної особи. Такі інтереси іменуються
приватними або цивільними [2, 22].
Називаючи відносини між приватними особами з приводу приватних інтересів
цивільно-правовими, В.М. Хвостов вказував на те, що цивільно-правові та публічно-правові
відносини відрізняються за своїм внутрішнім укладом. При нормуванні цивільно-правових
відносин право звичайно задовольняється тим, що забезпечує учасникам однакову сферу
влади та в подальшому надає можливість детально врегулювати відносини на вільний розсуд
учасників [2, 22]. Отже, цивільне право дає порівняно багато простору волі приватних осіб .
Тобто, звертається увага на диспозитивність як особливість приватного права, яка надає
можливість учасникам цивільно-правових відносин визначати свою поведінку “на вільний
розсуд”. Публічні інтереси належать державі, а також усьому суспільному союзу; якщо
держава доручає дбати про задоволення цих інтересів приватним особам, то ці приватні
особи є представниками або органами самої держави, а не носіями своїх власних інтересів.
Тому держава більш-менш чітко та детально вказує шлях, якого повинні дотримуватися ці
особи при захисті публічних інтересів, біль-менш чітко регулює спосіб дій цих органів та
залишає мало простору на їх вільний розсуд.
Дослідивши норми римського права, В. М. Хвостов фактично вказав на два різні
підходи до врегулювання суспільних відносин, що у нормах римського права виражалося у
застосуванні диспозитивного та імперативного методів. Для приватного права була
характерною диспозитивність правового регулювання, яка надавала учасникам приватноправових відносин можливість визначати свою поведінку на вільний розсуд, встановлювати
правила поведінки за взаємною згодою, а для публічного права, навпаки, була характерна
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імперативність правового регулювання, що залишає мало вільного простору для учасників
публічно-правових відносин визначати свою поведінку на власний розсуд.
Диспозитивність у римському приватному праві проявлялась і на стадії захисту
суб’єктивного цивільного права. Захист за допомогою норм приватного права здійснювався
державою тільки на вимогу заінтересованої особи, права якої були порушені, в межах
заявлених вимог [4, 6].
У ХІ-ХІІ ст. в країнах Європи розпочалася рецепція (з лат. reseptio – означає
відновлення дії, запозичення, переробка, засвоєння) римського права. Як відзначають науковці,
вона відбувалася в три етапи. Перший – характеризується переважно вивченням римського
права в окремих міських центрах Італії; другий – розширенням рецепції на території ряду
держав і практичне застосування римського права в діяльності суддів-практиків; третій –
ґрунтовнішою та повнішою переробкою концепцій і норм, засвоєння досягнень римської
правової системи [3, 14-15].
Отже, на особливості правового регулювання відносин, в яких відбувається реалізація
приватного інтересу, вказував ще відомий римський юрист Ульпіан. Для римського
приватного права була характерна автономія окремих осіб, насамперед, можливість суб’єкта
діяти на власний розсуд, встановлювати правила поведінки за взаємною згодою, що істотно
відрізняла його від публічного права. Незважаючи на те, що термін “диспозитивність”
запозичений з латинської мови, ні в римському праві, ні у творах римських юристів він не
застосовувався.
Перші норми, які визначали диспозитивні засади правового регулювання вже були
закріплені у відомій пам’ятці правової культури Стародавнього Риму – Законах ХІІ таблиць,
які визнавали правом усні розпорядження особи. У римському праві диспозитивність
стосувалась лише відносин, в яких відбувалась реалізація приватних інтересів. Норми
публічного права не могли бути змінені за домовленістю сторін. Отже, диспозитивність була
характерною лише для приватного права.
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ГОСПОДАРСЬКЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ‒ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ
Господарським визнається зобов’язання, що виникає між суб’єктом господарювання
та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених
цим Господарським кодексом України, в силу якого один суб’єкт (зобов’язана сторона, у
тому числі боржник) зобов’язаний вчинити певну дію господарського чи управлінськогосподарського характеру на користь іншого суб’єкта (виконати роботу, передати майно,
сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб’єкт
(управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов’язаної сторони
виконання її обов’язку. Основними видами господарських зобов’язань є майновогосподарські зобов’язання та організаційно-господарські зобов’язання [1].
Під змістом господарського зобов’язання розуміється сукупність суб’єктивних прав і
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суб’єктивних обов’язків його учасників. Сторони можуть за взаємною згодою
конкретизувати або розширити зміст господарського зобов’язання в процесі його виконання,
якщо законом не встановлено інше.
Законодавство встановлює, що господарські зобов’язання можуть виникати:
 безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює
господарську діяльність;
 з акту управління господарською діяльністю;
 з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не
передбачених законом, але таких, які йому не суперечать;
 внаслідок заподіяння шкоди суб’єкту або суб’єктом господарювання, придбання
або збереження майна суб’єкта або суб’єктом господарювання за рахунок іншої особи без
достатніх на те підстав;
 у результаті створення об’єктів інтелектуальної власності та інших дій суб’єктів, а
також внаслідок подій, з якими закон пов’язує настання правових наслідків у сфері
господарювання.
Припинення господарського зобов’язання ‒ завершальна стадія існування
зобов’язання. Припинення зобов’язання відбувається при наявності певних юридичних
фактів, передбачених законом або договором, які називаються підставами або способами
припинення зобов’язань. Деякі з них не залежать від волі учасників зобов’язального
правовідношення, інші ж, навпаки, є наслідком дій самих учасників зобов’язання. Також
підстави припинення зобов’язань мають неоднакову сферу дії: окремі з них діють лише
відносно одного виду зобов’язань і передбачені в нормах, які регулюють саме даний вид
зобов’язань, а інші стосуються припинення всіх або більшості зобов’язань і у своїй
сукупності утворюють загальні підстави припинення зобов’язань [2].
Умовами припинення господарських зобов’язань можна назвати:
 виконання, проведене, здійснене належним суб’єктом, належному суб’єкту,
належним способом, в належному місці, належним предметом і в належний строк;
 зарахування зустрічної однорідної вимоги;
 у разі поєднання управненої та зобов’язаної сторін в одній особі;
 за згодою сторін;
 через неможливість виконання.
 в інших випадках, передбачених законодавством України.
Варто зауважити, що господарське зобов’язання припиняється також у разі його
розірвання або визнання недійсним за рішенням суду. У випадку, якщо всі умови
господарського зобов’язання виконані належним чином, то воно припиняється якщо
виконання прийнято управненою стороною. Також можливе припинення зобов’язання за
згодою сторін, зокрема угодою про заміну одного зобов’язання іншим між тими самими
сторонами, якщо така заміна не суперечить обов’язковому акту, на підставі якого виникло
попереднє зобов’язання. У випадку виникнення певних обставин, за які жодна з його сторін
не відповідає, що унеможливлюють виконання зобов’язання ‒ таке господарське
зобов’язання теж припиняється.
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ДОГОВІР БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ: ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
У зв’язку з тенденцією збільшення сфер та обсягів будівництва, а також кількості
поданих документів (декларацій) на початок будівельних робіт, актуальним сьогодень
залишається договір будівельного підряду як юридичний механізм домовленості про
здійснення будівництва об’єкта.
Правове регулювання будівельного підряду здійснюється главою 61 ЦК України [1],
Законами України “Про інвестиційну діяльність” [2], “Про регулювання містобудівної
діяльності”, “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності”,
“Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та
житлового будівництва”, “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при
будівництві житла та операціях з нерухомістю”, “Про основи містобудування”, “Про
ліцензування видів господарської діяльності”, “Про доступ до об’єктів будівництва,
транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж”, постановами
КМУ від 01 серпня 2005 р. № 668 “Про затвердження Загальних умов укладення та
виконання договорів підряду в капітальному будівництві”, від 01 березня 2006 р. № 240 “Про
затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для
застосування”, від 20 грудня 2006 р. № 1764 “Про затвердження Технічного регламенту
будівельних виробів, будівель і споруд”, від 19 серпня 2015 р. № 698 “Про затвердження
Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду”, наказами Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
16.05.2011 р. № 45 “Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на
будівництво об’єктів”, від 06.11.2017 р. № 289 “Про затвердження Переліку об’єктів
будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються” та
багатьма іншими.
Згідно приписів ст. 875 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник
зобов’язується збудувати і здати у встановлений строк об’єкт або виконати інші будівельні
роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов’язується надати
підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектнокошторисну документацію, якщо цей обов’язок не покладається на підрядника, прийняти
об’єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду
укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції
(технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд,
виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов’язаних з
місцезнаходженням об’єкта.
Отже, сторонами договору будівельного підряду є: у взаємних договорах – замовник
об’єкту будівництва та їх виконавець – підрядник, а в багатосторонніх договорах – крім
замовника і підрядника, можуть бути й інші виконавці замовлення (проектні організації,
постачальники устаткування, банки, субпідрядники тощо). Замовником може виступати
інвестор (кредитори, вкладники, покупці) або за його дорученням інші фізичні та юридичні
особи, а підрядником можуть бути юридичні та фізичні особи, які одержали у встановленому
порядку право (ліцензію) на здійснення будівельної діяльності, або посередницькі,
управлінські, консультаційні та інші організації, які здійснюють пошук безпосередніх
виконавців.
Якщо замовник та інвестор є різними особами, функції замовника доручаються
посередницьким, управлінським компаніям. Повноваження інвестора і замовника в цьому
разі мають бути чітко розділені. Інвестор може залишити за собою право вирішення
основних питань будівництва об’єкта: визначення ціни і строків здачі в експлуатацію.
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Повноваження інвестора і замовника розмежовуються, як правило, шляхом укладення між
ними договору або іншої угоди [2].
Підрядник, в свою чергу, це – юридична особа будь-якої форми власності, яка укладає
договір підряду (контракту) на будівництво (проектування) об’єктів, відповідно до
визначених у ньому умов виконує передбачені договором підряду роботи та передає їх
замовнику. Підрядник має право доручити виконання окремої роботи третім особам –
субпідрядникам. Це право поширюється на всі типи договорів підряду, а не тільки на
договори підряду в капітальному будівництві. В такому разі підрядник залишається
відповідальним перед замовником за результат роботи і виступає перед замовником як
генеральний підрядник, а перед субпідрядником – як замовник.
Предметом договору будівельного підряду є кінцевий результат діяльності підрядника
(субпідрядника), тобто відповідний об’єкт будівництва – сукупність приміщень і споруд або
окремі приміщення і споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом шляхом
виконання підрядником доручених йому робіт. Умова щодо предмету договору може
визначатися найменуванням самого договору.
Говорячи про сторони договору будівельного підряду необхідно чітко окреслити коло
їх прав та обов’язків. Одночасно ряду обов’язків підрядника кореспондують певні права
замовника. Так, підрядник повинен виконати роботи відповідно до проектної документації.
Якісне виконання замовлення передбачає його відповідність вимогам законодавства України,
державних та галузевих стандартів, будівельних норм, технічних умов, умов договору тощо.
Другим обов’язком підрядника є виконання роботи у встановлений договором строк.
При цьому, необхідно наголосити на необхідності дотримання підрядником і строків початку
роботи і строків закінчення роботи і проміжних строків. Відповідно до ст. 849 ЦК України,
якщо підрядник не розпочинає своєчасно виконання договору або виконує роботу настільки
повільно, що закінчення її до визначеного строку стає явно неможливим, замовник має право
відмовитися від договору та вимагати відшкодування завданих збитків.
За загальним правилом, підрядник зобов’язаний виконати роботу зі своїх матеріалів і
своїми засобами, якщо інше не передбачено умовами договору. Підрядник несе
відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів. У договорі, що передбачає
виконання роботи з матеріалів замовника, крім інших умов мають бути передбачені норми
витрат матеріалів, строки повернення залишків та основних відходів. Відповідно підрядник
зобов’язаний вжити всіх заходів для того, щоб забезпечити збереження наданого йому
замовником майна, та несе відповідальність за втрату або пошкодження цього майна, що
сталася з його вини (ст. 841 ЦК України).
Підрядник зобов’язаний також надати замовникові звіт про використання матеріалів
замовника, якщо це передбачено та повернути їх залишок, повідомити замовника про
виявлені в процесі будівництва та не враховані проектною документацією роботи і
необхідність у зв’язку з цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису. У разі
неодержання від замовника в розумний строк відповіді на своє повідомлення підрядник
зобов’язаний зупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, завданих цим зупиненням,
на замовника. Якщо підрядник не виконав такого обов’язку, то він позбавляється права
вимагати від замовника плату за виконані додаткові роботи і права на відшкодування
завданих цим збитків, якщо не доведе, що його невідкладні дії були необхідними саме в
інтересах замовника, зокрема, у зв’язку з тим, що зупинення роботи могло призвести до
знищення або пошкодження об’єкта будівництва.
Наступним обов’язком підрядника є надання замовникові інформації про роботу, що
ним виконується (ст. 868 ЦК України). Стаття 861 ЦК України передбачає обов’язок
підрядника передати замовнику разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації
або іншого використання предмета договору, якщо це передбачено договором або характер
інформації є таким, що без неї неможливе подальше використання результатів роботи для
цілей зазначених у договорі. Інформаційні обов’язки зумовлені тим, що робота за договором
підряду виконується за завданням замовника (ч.1 ст. 837 ЦК України) та нерідко з його
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матеріалів (ч.1 ст. 840 ЦК України), отже, якість виконаної роботи може залежати й від
самого замовника. Таким чином, підрядник зобов’язаний своєчасно попередити замовника
про неякісність або непридатність матеріалів, одержаних від нього, а також попередити про
те, що додержання вказівок замовника загрожує міцності та можливості виконувати роботи.
Підрядник зобов’язаний відмовитися від виконання роботи за договором і стягнути завдані з
вини замовника збитки, якщо використання недоброякісних чи непридатних матеріалів або
додержання вказівок замовника загрожує життю та здоров’ю людей чи призводить до
порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки фізичних осіб та інші вимоги
(ч.2 ст. 848 ЦК України). У разі використання для будівельних робіт неякісного матеріалу,
або наявності недоліків в роботі з вини підрядника, він зобов’язаний своєчасно їх усунути за
свій рахунок.
Щодо обов’язків замовника, то законодавець визначив для нього наступні вимоги:
своєчасно надати підрядникові будівельний майданчик у разі нового будівництва або
забезпечити фронт робіт на об’єктах, що підлягають реконструкції або технічному
переоснащенню; передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей
обов’язок не покладено на підрядника; прийняти роботу, виконану підрядником відповідно
до умов договору; оплатити виконану підрядником роботу після здачі всієї роботи, якщо
інше не встановлено законом або договором; сприяти підрядникові у виконанні роботи у
випадках, в обсязі та в порядку встановленому законом або договором будівельного підряду;
у разі необхідності консервації будівництва з незалежних від сторін обставин замовник
зобов’язаний оплатити підрядникові виконані до консервації роботи та відшкодувати йому
витрати, пов’язані з консервацією об’єкта.
Замовник в силу предмету договору будівельного підряду здійснює контроль та
нагляд за будівництвом, а також має право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення
недоліків, які виключають можливість використання об’єкта для визначеної в договорі мети,
і яке не може бути усунуто підрядником, замовником або третьою особою. Підрядник, в
свою чергу, має право: не починати роботу, а розпочату роботу припини, якщо замовник не
надав матеріалу, устаткування або річ, яка підлягає переробці, і цим самим створив
неможливість виконання договору (ст. 851 ЦК України); на дострокове виконання роботи за
згодою замовника (ч.2 ст. 854 ЦК України); на ощадливе ведення робіт за умови
забезпечення належної їх якості (ст. 845 ЦК України); на відмову від договору будівельного
підряду з правом відшкодування збитків, якщо замовник не зважаючи на своєчасне
попередження у відповідний строк не замінить неякісний або непридатний матеріал, не
змінить рішень про спосіб виконання робіт.
Підрядник має право вимагати відшкодування завданих йому збитків, включаючи
додаткові витрати викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи або
підвищенням цін на роботу, які настали внаслідок невиконання замовником свого обов’язку
зі сприяння підрядникові у виконанні роботи, якщо обсяг та порядок такого сприяння були
обумовлені договором (ст. 850 ЦК України). Підрядник має право продати результат роботи,
а суму виторгу з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести на депозит
нотаріальної контори на ім’я замовника, якщо інше не встановлено договором, коли
замовник протягом одного місяця ухиляється від прийняття виконаної роботи за умови
дворазового попередження його підрядником (ч.5 ст. 853 ЦК України).
Щодо компетенції генерального підрядника, то він зобов’язаний збудувати
передбачений договором об’єкт відповідно до проектно-кошторисної документації,
забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до будівельних норм і
правил, провести індивідуальне випробування змонтованого ним устаткування, взяти участь
у комплексному випробуванні устаткування, здати робочій комісії закінчені об’єкти
будівництва, підготовлені до випуску продукції і надання послуг, а також забезпечити разом
із замовником і субпідрядними організаціями введення їх у дію у встановлені строки.
Генеральний підрядник має забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт згідно з
графіком, складеним з урахуванням норм тривалості будівництва і узгодженим із
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замовником та субпідрядними організаціями. Він повинен координувати дії усіх учасників
будівництва, його рішення з приводу виконання затверджених планів і графіків виробництва
будівельно-монтажних робіт є обов’язковими для всіх учасників будівництва не залежно від
їх відомчої належності.
Підрядник зобов’язаний за свій рахунок усунути дефекти, допущені з його вини у
виконаних роботах, якщо їх виявлено протягом гарантійного строку. Підрядник, який веде
будівництво житлових будинків, зобов’язаний за свій рахунок усунути дефекти, допущені з
його вини, якщо їх виявлено протягом дворічного гарантійного строку з дня прийняття
житлового будинку в експлуатацію (незалежно від виду робіт). Права генерального
підрядника полягають у тому, що він може вимагати від замовника безумовного виконання
всіх покладених на нього правилами та іншими нормативними актами, а також договором
обов’язків і створення належних умов для здійснення будівельно-монтажних робіт. Гарантії
якості в договорі будівельного підряду визначаються ст. 884 ЦК України.
Загалом, правовідносини у сфері будівництва за своїм характером часто виникають з
приводу масштабних, різносторонніх, тривалих і особливо складних робіт. Вони
передбачають участь субпідрядників як будівельних організацій, що здійснюють
вузькоспеціалізовані роботи і зосереджуються на будівництві об’єктів певного типу (житлові
будинки, комунікаційні системи, інженерні споруди). Спеціалізація й визначає той об’єм
роботи, який генпідрядник може доручити субпідрядній організації.
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ПРАВОВІ ЧИННИКИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В умовах посилених складнощів розвитку української економіки визначення
ресурсних можливостей повинно стати пріоритетним напрямком стратегії будь-якого
суб’єкта підприємницької діяльності. Це завжди відзначалося представниками теорії
економічного зростання та підтверджується практикою господарювання.
Сільське господарство завжди було і залишається найважливішою галуззю будь-якої
держави. Більшість регіонів України мають виражений аграрний характер, тому стан
ресурсного забезпечення діяльності аграрних підприємств впливає на природний,
економічний, людський і етнокультурний потенціал країни.
Одним з вагомих чинників впливу на ресурсне забезпечення сільськогосподарських
підприємств є державна підтримка.
Так, позитивним результатом 2020 року для аграрної галузі України є перезавантаження
державної підтримки українського АПК. Зокрема, Урядом і Парламентом підтримано ряд
напрацьованих спільно з аграріями законодавчих ініціатив щодо вдосконалення державної
підтримки, закріплено в правовому полі функціонування Державного аграрного реєстру,
визначені пріоритети державної підтримки на наступні роки і виплачено аграріям усі 4 млрд.
грн. підтримки [1].
Однак треба зазначити, що фінансовані програми підтримки не виконуються в
повному обсязі. У 2019 році з 5,9 млрд. грн. освоєно тільки 1,5 млрд. грн., тобто третину.
Отже кошти не використовуються, обсяги підтримки не збільшуються [2].
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У 2016 році був прийнятий Закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України”. Планувалося на підтримку аграрного сектору протягом 5 років виділяти не менше
1% від ВВП, яке формувалося виробленою аграріями продукцією. Оскільки сільське
господарство приносить Україні близько 20% ВВП – кошти це немалі. Однак уже 2019 року
цю норму вилучили. Тобто держава систематично обмежує виділення коштів із бюджету на
підтримку галузі [2].
Співпраця держави та аграрної галузі базується на трьох принципах:
1. Прозорості.
2. Прогнозовані.
3. Справедливості.
Всі ці принципи закладені в прийнятому на початку листопада 2020 року проекті
Закону України №3295 “Про державну підтримку сільського господарства України”. Цей
документ удосконалює державну підтримку і визначає пріоритети на наступні роки. Крім
того, цей документ закріплює на законодавчому рівні функціонування онлайн платформи –
Державного аграрного реєстру, який забезпечить аграріям спрощений доступ до програм
державної підтримки та публічність її розподілу. Такий інструмент збільшить кількість
одержувачів держпідтримки, спростить взаємодію між державою та сільгоспвиробником,
запровадить програми таргетованої державної підтримки з можливістю виконання усіх
процесів через електронні інструменти [1].
Зокрема, вже впроваджено пілотне функціонування аграрного реєстру, який охоплює
понад 50 об’єднаних територіальних громад по всій Україні. Проєкт реалізується у
координації з Держгеокадастром, Міністерством юстиції та за сприяння проєкту Світового
Банку й ЄС “Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні”, а також
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).
Законом України “Про державну підтримку сільського господарства України”
передбачається для виробників більш лояльні умови для кредитування. Позитивним
аспектом було прийняття Проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо ставки ПДВ з операцій із постачання окремих видів сільськогосподарської
продукції. Даним документом передбачається зниження ставки ПДВ з 20% до 14% за
поставку пшениці, жита, ячменю, вівсу, кукурудзи, сої, льону, ріпаку, соняшнику та інших
олійних культур [2].
Ще одним важливим аспектом ресурсного забезпечення діяльності аграрних
підприємств є використання пестицидів і агрохімікатів.
Законодавчі та нормативні вимоги, які визначають національні рамки політики в
галузі регулювання використання пестицидів, представлені такими Законами України:
– “Про пестициди і агрохімікати” (редакція від 13.02.2020 р);
– “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” (редакція
від 04.10.2018 р);
– “Про захист рослин” (редакція від 05.04.2015 р);
– “Про охорону навколишнього природного середовища” (редакція від 18.12.2019 р).
Існуюча законодавчо-нормативна база в основному забезпечує правове регулювання
використання пестицидів в Україні, але вимагає суттєвої модернізації та перегляду в зв’язку
з новими викликами і відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Великі обсяги світового ринку пестицидів призводять до появи на ньому
контрабандних, контрафактних, підроблених та фальсифікованих пестицидів. За різними
оцінками, на світовому ринку частка контрафактної продукції пестицидів становить близько
15%, а в Україні – від 20 до 30%.
Недосконалість національного законодавства, корупція, відсутність досвіду в боротьбі
з обігом пестицидів, а також загальна складна економічна ситуація роблять Україну
вразливою для використання незаконних засобів захисту рослин.
Гострою проблемою агровиробництва є також недостатність ресурсного потенціалу для
забезпечення інноваційного розвитку. Багато підприємств аграрної спрямованості використовують
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застарілі технології та сорти рослин, неефективні методи і способи виробництва. Це призводить до
збільшення собівартості, низького рівня конкурентоспроможності виробленої продукції, зниження
темпів розвитку підприємств.
Одним з методів для вирішення даних проблем є застосування і розвиток практики
аграрних записок.
У багатьох випадках невеликим українським агровиробникам важко отримати доступ
до традиційних інструментів кредитування через відсутність активів для прийнятного
застави. Аграрні розписки вирішують проблему і дозволяють виробникам використовувати
майбутній урожай як заставу, щоб своєчасно залучати фінансування і інвестувати у
виробництво.
На початку 2020 року у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування та звернення
аграрних розписок, який зробить цей інструмент ще більш доступним для вітчизняних
агровиробників [3]. У законопроекті запропоновано визнати природу розписки як
неемісійної цінного паперу, а також дозволити її звернення у формі електронного документа.
Це спростить порядок видачі, обігу та припинення аграрних розписок і робить інструмент
більш доступним ще більшому колу агровиробників.
Це прогресивний крок, оскільки вся інформація буде проходити через об’єднані
державні реєстри, що скорочує час на оформлення аграрної розписки, не потрібно приходити
до нотаріуса, завчасно виготовляти паперові документи. І саму процедуру здешевлює [3].
Таким чином модернізований законопроєкт дозволить кредиторам надавати
сільгоспвиробникам ресурси, забезпечені заставою майбутнього врожаю, і таким чином
покращувати їх доступ до фінансування для підвищення продуктивності агровиробництва.
Ще одним напрямком, який дозволить аграрну галузь вивести на новий рівень,
включити в ланцюжок більш високих технологій і значно розширити можливості
використання ресурсного потенціалу, є біоекономіка.
Україна повинна взяти курс на біоекономіку, поєднавши потреби життєздатного
українського сільського господарства, продовольчу безпеку та стале використання
поновлюваних ресурсів. Необхідність розвитку біоекономіки в Україні обумовлена не тільки
економічними факторами, але і соціальними, екологічними та навіть політичними аспектами.
Значна частина агропродукції, яка експортується, могла бути перероблена в Україні з
високою доданою вартістю, зокрема, кукурудза і пшениця методом вологого помелу, а
продукти переробки ‒ крохмалі, корми та біоетанол гарантовано, як сирий товар, продані на
зовнішніх ринках. Перероблена кукурудзяна олія могла б запустити лакофарбову
промисловість України, 90% продукції якої імпортується через відсутність сировини для її
виробництва в нашій країні.
Інвестиції в біоекономіку дозволили б здійснювати підтримку 0,5 млн. існуючих
робочих місць та створити 85 тис. нових високооплачуваних робочих місць [4].
Основними проблемами, що стримують розвиток біоекономіки в Україні, є [4]:
• відсутність комплексних підходів до розвитку біоекономіки;
• недосконале законодавче регулювання та стимулювання розвитку біоекономіки;
• недосконалість механізмів комерціалізації розробок;
• незахищеність інтелектуальної власності;
• недостатнє фінансування biotech розробок;
• низька інноваційна активність підприємств;
• відсутність необхідних елементів інфраструктури;
• інноваційна інертність органів місцевого самоврядування;
• відсутність фахівців.
Таким чином за результатами дослідження можна дійти висновку, що стан правових
чинників в аграрному секторі має багато загроз щодо ресурсного забезпечення діяльності
аграрних підприємств. Тому необхідною умовою підвищення ефективності використання
ресурсного потенціалу аграрних підприємств є виконання завдань за такими напрямками:
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 підвищення ефективності виробництва сільгосппродукції за рахунок впровадження
ресурсозберігаючих технологій, що забезпечують скорочення матеріальних і трудових
витрат;
 поліпшення якості продукції для підтримки її конкурентоспроможності на
внутрішньому і зовнішньому ринках;
 зміцнення сировинної бази агропромислового виробництва;
 модернізація діючих і розвиток нових конкурентоспроможних виробництв;
 цифровізация діяльності підприємств аграрного сектору;
 розвиток селекції і генетики для потреб стійкого сільського господарства;
 збереження, відновлення і підвищення родючості, раціональне використання
сільгоспземель;
 створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в аграрному секторі.
Проте вирішення даних питань має супроводжуватися чітким правовим
забезпеченням та державною підтримкою аграрної галузі.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРИВАТНОГО
ВИКОНАВЦЯ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Підвищення ефективності виконавчого провадження і перехід до змішаної моделі
виконання судових рішень, у тому числі завдяки введенню інституту приватних виконавців,
слід вважати позитивними кроками на шляху до запровадження європейських стандартів
виконавчого провадження [4, с.176]
Відповідно до ст. 16 Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове
виконання судових рішень і рішень інших органів” приватним виконавцем може бути
громадянин України, уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового
виконання рішень у порядку, встановленому законом [1].
Приватний виконавець є суб’єктом незалежної професійної діяльності, тому державне
регулювання діяльності приватного виконавця полягає в тому, що Міністерство юстиції
України формує та реалізує державну правову політику в сфері організації примусового
виконання рішень; забезпечує підготовку приватних виконавців та підвищення їхньої
кваліфікації; визначає вимоги до офіса приватного виконавця; забезпечує діяльність
Кваліфікаційної комісії приватних виконавців та Дисциплінарної комісії приватних
виконавців; формує Єдиний реєстр приватних виконавців України, визначає порядок його
ведення; встановлює форму та порядок подання приватними виконавцями інформації про
здійснення ними діяльності; здійснює контроль за діяльністю приватних виконавців та
визначає порядок здійснення контролю за діяльністю приватного виконавця; здійснює інші
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повноваження, передбачені цим та іншими законами (ст. 17 ЗУ “Про органи та осіб, які
здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”) [1].
Відповідно до ст. 18 цього закону приватним виконавцем може бути громадянин
України, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє
державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не
менше двох років та склав кваліфікаційний іспит.
Відповідно до ст. 5 ЗУ “Про вищу освіту” другий (магістерський) рівень вищої освіти
відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає
здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за
обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або
професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань
інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності [2].
Існують певні обмеження, щодо осіб, які не можуть бути приватними виконавцями. До
них відносяться ті, які не досягли відповідного віку, не мають вищої юридичної освіти, не
володіють мовою та не мають відповідного стажу роботи у галузі права; особи які визнані
судом обмеженими у цивільній дієздатності або є недієздатними; особи які мають не зняту або
не погашену в установленому законом порядку судимість; особи які вчинили корупційне
правопорушення або порушення, пов’язане з корупцією, – протягом трьох років із дня
вчинення; особи яким за порушення вимог законодавства анульовано свідоцтво про право на
зайняття нотаріальною чи адвокатською діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), яких позбавлено права на здійснення
діяльності приватного виконавця, – протягом трьох років із дня прийняття відповідного
рішення; особи які звільнені з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з
державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з притягненням
до дисциплінарної відповідальності, – протягом трьох років із дня звільнення [1].
Також, приватний виконавець під час здійснення своєї діяльності не може займатися
іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, діяльності арбітражного
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), інструкторської та
суддівської практики із спорту та роботи в органах Асоціації приватних виконавців України)
або підприємницькою діяльністю.
Відповідно до ст. 5 ЗУ “Про виконавче провадження” приватний виконавець здійснює
примусове виконання рішень, передбачених ЗУ “Про виконавче провадження”, крім: рішень
про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у
побаченні з дитиною; рішень, за якими боржником є держава, державні органи, Національний
банк України, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні
підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі
яких перевищує 25 відсотків, та/або які фінансуються виключно за кошти державного або
місцевого бюджету; рішень, за якими боржником є юридична особа, примусова реалізація
майна якої заборонена відповідно до закону; рішень, за якими стягувачами є держава, державні
органи; рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини; рішень,
які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності; рішень про
виселення та вселення фізичних осіб; рішень, за якими боржниками є діти або фізичні особи,
які визнані недієздатними чи цивільна дієздатність яких обмежена; рішень про конфіскацію
майна; рішень, виконання яких віднесено цим законом безпосередньо до повноважень інших
органів, які не є органами примусового виконання; інших випадків, передбачених ЗУ “Про
виконавче провадження” та ЗУ “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання
судових рішень і рішень інших органів” [3].
Протягом першого року зайняття діяльністю, приватний виконавець не може
здійснювати примусове виконання рішень, за якими сума стягнення становить двадцять та
більше мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті.
Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір здійснювати
діяльність приватного виконавця, та вирішення питання щодо надання права на здійснення
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діяльності приватного виконавця при Міністерстві юстиції України утворюється
Кваліфікаційна комісія приватних виконавців.
Особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до подання
заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту зобов’язана пройти навчання і
стажування приватного виконавця. Загальний строк такого навчання і стажування не може
перевищувати трьох місяців. Від проходження стажування приватного виконавця
звільняються особи, які мають стаж роботи державного чи приватного виконавця, адвоката,
нотаріуса, арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не
менше одного року або помічника приватного виконавця не менше двох років [3].
Про проходження навчання, стажування приватного виконавця видається свідоцтво,
строк дії якого становить один рік. Кваліфікаційна комісія проводить кваліфікаційний іспит
протягом трьох місяців з дня надання допуску особі до складення кваліфікаційного іспиту.
Особі, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, Міністерство юстиції України на підставі
відповідного рішення Кваліфікаційної комісії протягом 10 днів з дня складення
кваліфікаційного іспиту видає посвідчення приватного виконавця. За видачу посвідчення
приватного виконавця особа, яка склала кваліфікаційний іспит, вносить плату в розмірі однієї
мінімальної заробітної плати. Посвідчення про право на здійснення діяльності приватного
виконавця видається без обмеження строку його дії. Особа, яка все ж не склала
кваліфікаційний іспит, має право скласти його повторно не раніше ніж через шість місяців.
Одним із найбільш важливих наслідків реформування сфери виконавчого провадження
організаційного характеру стала так звана “приватизація” виконавчого провадження, що
призвела до введення змішаної системи виконавчого провадження і появи поряд із
державними виконавцями інституту приватних виконавців [4, с.180]. Тому на основі аналізу
чинного законодавства про правовий статус приватного виконавця можна зробити висновок,
що вимоги які ставляться до особи, яка хоче стати приватним виконавцем є необхідними для
здійснення такої професійної діяльності та передбачають зобов’язання бути незалежними,
керуватися верховенством права і діяти виключно відповідно до закону.
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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПУБЛІЧНОЇ ОБІЦЯНКИ
ВИНАГОРОДИ БЕЗ ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ
Зобов’язання з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу виникає на
підставі односторонніх дій – публічної обіцянки винагороди та виконання оголошеного завдання.
Обіцянка винагороди є публічною, якщо вона сповіщена у засобах масової інформації або іншим
чином невизначеному колу осіб. Як зазначає Є. О. Рябоконь, сама по собі об’ява про винагороду за
здійснення певних дій свідчить лише про заінтересованість даної особи у певному результаті і
зобов’язання виплатити винагороду в разі його досягнення. У даний момент зобов’язання щодо
виплати винагороди ще не існує і не може існувати. Обіцянка винагороди виступає лише
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необхідною юридичною передумовою його виникнення. Таким чином, для появи обов’язку щодо
сплати винагороди необхідно, щоб настали два юридичних факти: 1) публічне оголошення про
сплату винагороди; 2) досягнення результату, визначеного в оголошенні [1, с. 956].
Згідно з ч. 1 ст. 1144 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 [2] (далі – ЦК
України) особа має право публічно пообіцяти винагороду (нагороду) за передання їй
відповідного результату (передання інформації, знайдення речі, знайдення фізичної особи
тощо). Якщо в нормах ЦК України вживається термін “особа”, то це поняття вживається у
значенні фізичні та юридичні особи. Підтвердженням цього є ч. 1 ст. 2 ЦК України, де
вказується, що учасниками цивільних відносин є фізичні та юридичні особи (далі – особи).
Отже, право на публічну обіцянку винагороди мають фізичні та юридичні особи. Держава
Україна також володіє правом на публічну обіцянку винагороди, але здійснює вона це право
не безпосередньо, а опосередковано – через систему державних органів (наприклад,
Президент України, Кабінет Міністрів України тощо), які діють від її імені. Також право на
публічну обіцянку має і територіальна громада.
Фізична особа, яка самостійно від власного імені публічно обіцяє винагороду, має
володіти необхідним обсягом цивільної дієздатності відповідно до загальних норм ЦК
України. Малолітні особи віком до 14 років не можуть самостійно здійснювати право на
публічну обіцянку винагороди, але від імені малолітнього та в його інтересах цим правом
можуть скористатись його законні представники (батьки, усиновлювачі, опікуни).
Неповнолітні особи віком від 14 до 18 років можуть вільно розпоряджатись своїм
заробітком, стипендією або іншими доходами, тому вони мають право самостійно від
власного імені публічно обіцяти винагороду, але в межах власних доходів. Фізична особа,
цивільна дієздатність якої обмежена, може здійснити право на публічну обіцянку винагороди
лише за згодою піклувальника. Недієздатна особа не має права публічно обіцяти винагороду,
але від імені недієздатної особи та в її інтересах цим правом може скористатись її опікун.
Всі юридичні особи незалежно від форми власності володіють правом на публічну
обіцянку винагороди.
Закон не дає спеціальної назви сторонам зобов’язання з публічної обіцянки
винагороди без оголошення конкурсу, як це, наприклад, властиво договірним зобов’язанням
(продавець та покупець, наймодавець та наймач, підрядник та замовник тощо). Тому
виходячи зі змісту глави 78 ЦК України сторонами зобов’язання з публічної обіцянки
винагороди без оголошення конкурсу є особа, яка публічно обіцяла винагороду, та особа, яка
виконала завдання першою.
Об’єктом зобов’язання із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу є
винагорода (нагорода), яку сплачує особа, яка публічно обіцяла винагороду, за передання їй
відповідного результату. Публічна обіцянка винагороди передбачає надання особі, яка
передала відповідний результат, обумовлене заохочення. У ч. 1 ст. 1144 ЦК України
закріплено такі види заохочення: 1) винагорода; 2) нагорода. Під винагородою слід розуміти
конкретну грошову суму в гривнях або її грошовий еквівалент в іноземній валюті за
офіційним курсом відповідної валюти на день платежу. Нагорода становить собою будь-яку
реальну цінність, зокрема: речі, майнові права, інше майно тощо. Так, нагородою можуть
бути цінні папери, права на використання об’єктів авторського права і промислової
власності.
Зміст зобов’язання із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу
становлять права та обов’язки сторін. У сповіщенні публічної обіцянки винагороди особа
зобов’язана визначити завдання, строк та місце його виконання, форму та розмір винагороди.
У разі публічної обіцянки винагороди завдання, яке належить виконати, може стосуватися
разової дії або необмеженої кількості дій одного виду, які можуть вчинятися різними
особами. Отже, зміст завдання складає разова дія або необмежена кількість дій одного виду.
У разі публічної обіцянки винагороди для виконання завдання може бути встановлений
строк (термін). Якщо строк (термін) виконання завдання не встановлений, воно вважається
чинним протягом розумного часу відповідно до змісту завдання.
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Закон дозволяє особі, яка публічно обіцяла винагороду, змінити завдання та умови
надання винагороди. У такому випадку особа, яка приступила до виконання завдання, має
право вимагати відшкодування збитків, завданих їй у зв’язку із зміною завдання. Якщо у
зв’язку зі зміною умов надання винагороди виконання завдання втратило інтерес для особи,
яка приступила до його виконання до зміни умов, ця особа має право на відшкодування
понесених нею витрат.
Правові наслідки виконання завдання: 1) особа, яка публічно обіцяла винагороду
(нагороду), зобов’язана виплатити її; 2) якщо завдання стосується разової дії, винагорода
виплачується особі, яка виконала завдання першою;
3) якщо таке завдання було виконано кількома особами одночасно, винагорода
розподіляється між ними порівну.
Зобов’язання у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди припиняється у разі:
1) закінчення строку для передання результату; 2) передання результату особою, яка першою
виконала завдання. Особа, яка публічно обіцяла винагороду, має право публічно оголосити
про припинення завдання. У цьому разі особа, яка понесла реальні витрати на підготовку до
виконання завдання, має право на їх відшкодування.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ
СПОРІВ ТА КОНФЛІКТІВ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОГО ВТОРГНЕННЯ ТА ВІЙНИ
Соціально-економічні умови економіки України потребують постійної уваги на
кризисних ситуаціях у соціально-трудових відносинах в трудових колективах підприємств
країни в умовах зовнішнього вторгнення та війни. Метою публікації є обґрунтування
необхідності існування посередницьких інституції для подолання та запобігання виникнення
соціально-трудових спорів та конфліктів в умовах зовнішнього вторгнення та війни. 17
листопада 1998 року відповідно до Закону України “Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)” [1.] та на виконання Указу Президента України, з метою
сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових
спорів (конфліктів), їх прогнозування та своєчасного вирішення було створено нову
державну структуру – Національну службу посередництва і примирення (НСПП). До цього
жоден державний орган не виконував подібних функцій медіації і створення НСПП
засвідчило прагнення України до побудови моделі державного устрою сучасного зразка.
Таким чином, національна служба посередництва і примирення існує вже 24 роки [2].
Наприклад у 2021 році НСПП [3.] сприяла вирішенню 370 колективних трудових спорів
(конфліктів) (3 – на національному, 4 – на галузевому, 5 – на територіальному, 358 – на
виробничому рівнях), безпосередніми учасниками яких стали понад 1,6 млн працівників
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7758 суб’єктів господарювання. Найбільшу кількість КТС(К) було зареєстровано, зокрема,
на підприємствах, в установах, організаціях Львівської (71), Закарпатської (50),
Хмельницької (41), Тернопільської (28), Волинської (26) та Харківської (21) областей; серед
видів економічної діяльності: на підприємствах, в установах, організаціях бюджетної сфери –
167 (на 43% більше порівняно з 2020 роком), добувної промисловості і розроблення кар’єрів
– 37 (на 73% більше, ніж у 2020 році), транспорту (35), державного управління (27),
машинобудування (16). Загалом, упродовж 2021 року Службою проведено 4428 примирних
процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню,
зокрема 4136 узгоджувальних зустрічей, 290 засідань примирних комісій та 2 засідання
трудових арбітражів. За результатом заходів, вжитих НСПП у ході сприяння вирішенню
КТС(К) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати
в сумі 853,3 млн грн або 60% від загальної суми боргу (1 млрд 425,9 млн грн), що стала
основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій. В ефективній роботі
Відділення НСПП у Полтавській області сприяють позаштатні фахівці НСПП, а саме: 12 осіб
трудових арбітрів (арбітром є співавтор тез), 5 осіб незалежних посередників НСПП та в
кожному районі області створені та діють інформаційно-консультаційний центри НСПП, які
приймають активну участь у здійсненні моніторингу стану соціально-трудових відносин
колективів підприємств, установ, організацій області в умовах зовнішнього вторгнення та
війни.
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СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ ПРЕЗУМПЦІЇ ‒ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ
В умовах суспільно-політичної трансформації українського суспільства особливого
значення набуває створення ефективної правової системи, що включає в себе підвищення не
тільки якості законів та інших нормативних правових актів, а й їх ефективності та
наближення до потреб українського суспільства. Процес реформування правової системи в
Україні потребує кардинальних змін у правозастосовній діяльності. Саме зараз,
вітчизняними науковцями та законодавцями особлива увага приділяється питанням
створення надійної та дієвої системи законодавства, яка відповідала б положенням і нормам
Конституції України, міжнародним стандартам та сучасним потребам українського
суспільства.
Одним із напрямків цього процесу має бути з’ясування базисних понять, що
безпосередньо пов’язані із створенням і реалізацією правових норм, формуванням
належного, та такого що відповідає реаліям юридичного мислення. Це безпосередньо
стосується правових та соціальних презумпцій.
Сучасний етап наукових досліджень вказує на існування великої кількості дефініцій
правових презумпцій. Розглядаючи логічну природу презумпцій, вчені виділяють їхні
основні ознаки:
 презумпції є узагальненнями індуктивного характеру; вони відображають
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“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 [1, с. 14].
В. К. Бабаєв, відзначає, що при формуванні презумпції в основному використовується
індуктивний метод – конструювання судження ведеться від конкретного до абстрактного [1,
с. 16]. І з цим варто погодитися, адже презумпція базується на розрізнених фактах і життєвих
ситуаціях, що мають властивість повторюватись.
Оскільки право не тільки вказує на необхідну поведінку в суспільстві, але й
практично регулює її, то обов’язок визнати презюмований факт встановленим є
відображенням дії презумпції, її динамічною суттю. Визначаючи презумпцію припущенням,
яке закріплене в нормах права, ми бачимо утверджену статику цього явища та багатогранні
латентні правові можливості.
Сучасний етап наукових досліджень вказує на існування великої кількості дефініцій
правових презумпцій. Великий енциклопедичний юридичний словник визначає правові
презумпції як “закріплені правовими нормами припущення про вірогідність настання
певного юридичного факту” [2, с. 704]. Словник української мови обґрунтовує, що
презумпція ‒ це закріплене в законі припущення про існування певного факту, реальність
якого вважається істинною і не потребує доказів [3, с. 533].
Аналізуючи різні визначення правових презумпцій, можна зробити висновок, що їхні
автори, в основному розглядають це як явище, що зароджується, функціонує і має
значущість винятково у сфері правового регулювання суспільних відносин, а з іншими
сферами життєдіяльності пов’язане досить опосередковано. Проте, норми права, у яких
закріплені правові презумпції, входять у єдиний комплекс соціальних норм і тому не можуть
існувати автономно.
Варто зупинитись на розмежуванні соціальних та правових презумпцій, виділити
основні риси, якими характеризуються правові презумпції, у порівнянні із соціальними.
Першим розмежувальним елементом, безсумнівно, є нерозривний зв’язок правових
презумпцій із нормами права. Правовою презумпція може бути лише у випадку її прямого
або непрямого закріплення в нормах права. Пряме закріплення в нормах права означає, що
презумпція чітко сформульована в цій нормі, де одночасно визначені можливі шляхи її
спростування. Наприклад, ст. 62 Конституції України закріплює презумпцію невинуватості:
“Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному
покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним
вироком суду” [4]. Тут ми бачимо і припущення, що складає основу презумпції, і умови, при
дотриманні яких презумпція спростовуватиметься. Такий підхід закріплення правових
презумпцій повинен переважати, адже саме право вимагає конкретики і чіткості в
нормативних формулюваннях. Однак, не слід відкидати й можливість непрямого закріплення
презумпцій, коли норма права прямо не вказує на певну презумпцію, але про її існування
можна зробити логічний висновок зі змісту правової норми. Таке відображення презумпцій
часто є доцільним, і не знижує ефективності правового регулювання.
Можливість прямого або непрямого закріплення правової презумпції в законодавчих і
правозастосовчих актах помічена практично всіма дослідниками правових презумпцій. А
головне – обґрунтовано безпосередній зв’язок правової презумпції з нормою права, що є її
характерною та необхідною ознакою.
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 правозастосовчого 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
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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
соціальні відносини. Вони можуть набути вагомої значимості не тільки у юриспруденції, але
й в інших соціальних інституціях.
Та у випадку, якщо соціальна презумпція спростовуватиметься дуже часто, то виникає
сумнів у її істинності і значимості, що може стати наслідком її поступового відмирання.
Правова презумпція діє інакше: незалежно від кількісного співвідношення фактів її
підтвердження чи спростування, це не впливатиме на усвідомлення необхідності цієї
презумпції і не стане передумовою обмеження її застосування. Таким чином, спростування
припущень має різні наслідки для існування правових і соціальних презумпцій.
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РІВНІ ПРАВОСВІДОМОСТІ ПРАВНИКІВ
Критерії високого та низького рівнів правосвідомості можна визначати з різних
позицій – права, моралі, політики. Так, з позицій моралі професійна діяльність правника
оцінюється в категоріях “добра” і “зла”, “справедливості” чи “несправедливості”; з позицій
права – правомірна вона чи протиправна. Зрештою, йдеться про соціальну цінність
професійної діяльності та поведінки юриста, моральні норми, зразки, еталони та моделі,
закріплені в них. Поведінка чи діяльність, що порушує загальноприйняті правила, є
аморальною чи антисоціальною й свідчить про низький рівень правосвідомості.
Тривалий час у вітчизняній науці основна увага приділялася вивченню шляхів
подолання професійних деформацій правників, профілактиці зловживанням службовим
становищем, тобто боротьбі за підвищення рівня правосвідомості. Разом із тим, не менш
важливе питання – аналіз і вивчення професійної діяльності правника з високим рівнем
правосвідомості. Відповідно, щоб дати визначення високому рівню правосвідомості,
потрібно відрізнити його від низького.
На нашу думку, відмінність тут полягає, насамперед, в усвідомленому прагненні
дотримуватися принципів права, законів та інших нормативно-правових актів. Конституція
України й інші законодавчі декрети встановлюють межі свободи людини в формі юридичних
прав і свобод. На основі цього, ми пропонуємо таку класифікацію рівнів правосвідомості:
‒ високий рівень характеризується дотриманням правником у своїй професійній
діяльності всіх законодавчих норм;
‒ середній рівень характеризується дотриманням більшої частини законодавчих норм;
‒ низький рівень, відповідно, відображається в ігноруванні та свідомому порушенні
законодавчих настанов.
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Зазначимо, що визначення меж високого та низького рівнів правосвідомості залежить,
значною мірою, від правових принципів. Наприклад, в період перебування України у складі
радянського союзу діяв принцип “дозволено тільки те, що дозволяє закон”. Чого не дозволяв
закон, те оцінювалось як заборонена (протиправна) поведінка чи діяльність. В сучасних
умовах набув чинності інший принцип: “дозволено все, що не заборонено законом”. Цей
принцип розширив межі правомірної поведінки, й, відповідно, змінив змістову складову
правосвідомості.
Серед інших критеріїв визначення рівнів правосвідомості правників відмітимо такі:
наявність / відсутність в діях особи шкоди, соціальної небезпеки, що, в свою чергу,
можуть як визначатися, так і не визначатися законодавством. Наявність шкоди в діях особи
свідчить про порушення суб’єктивних прав і законних інтересів інших суб’єктів суспільних
відносин. Тому відсутність порушення таких прав, свобод і інтересів є відображенням
високого рівня правосвідомості;
виконання / невиконання своїх службових обов’язків у повній мірі. Такі обов’язки, як
правило, закріплюються в нормативно-правових актах, тому цей критерій конкретизує норми
законодавчих актів. Разом із тим, можуть бути обов’язки, не закріплені в нормативноправових актах.
Більшість спеціалістів вважають, що рівень правосвідомості правника визначається
якістю його професійної діяльності: відповідає чи не відповідає вона правовим приписам,
суперечить чи ні нормам права.
Підсумувавши ознаки високого рівня правосвідомості, констатуємо, що:
1) високий рівень правосвідомості юристів – це один із найважливіших елементів їх
професійної культури, яку можна визначити також мірилом його професійної
компетентності;
2) рівень правосвідомості визначає ділову надійність, здатність успішно й
безпомилково здійснювати конкретну правоохоронну діяльність як у звичайних умовах, так і
в екстремальних, нестандартних ситуаціях;
3) на особистому рівні професіоналізм обумовлюється певними досягненнями в
процесі службової діяльності, високим рівнем сформованості професійної і духовної
культури у всій її досконалості.
Відповідно, правосвідомість юриста повинна базуватися на принципах: верховенства
права; відповідності законодавства України міжнародним нормам з питань охорони,
забезпечення прав і свобод людини і громадянина як основного обов’язку правової
демократичної держави; законності; рівності перед законом; оптимального залучення
громадськості до охорони правопорядку і боротьби зі злочинністю; гласності; поваги до
особи; соціальної справедливості.
Шляхи формування високого рівня правосвідомості фахівців-юристів полягають, на
нашу думку, у практиці позитивної моделі правових відносин. Під “позитивною моделлю”
ми маємо на увазі ту, яка спирається на перераховані вище принципи поваги до громадян та
законів України.
Враховуючи зарубіжний досвід, одним із ефективних методів такої професійної
практики вважаємо створення при юридичних ВНЗ України юридичних клінік, де студенти
під керівництвом досвідчених викладачів і практичних працівників застосовують свої
теоретичні знання, надаючи правові послуги малозабезпеченим верствам населення.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
15 березня 2022 Верховна Рада України ухвалила Закон “Про організацію трудових
відносин в умовах воєнного стану” (законопроєкт № 7160). Закон поширює чинність на
трудові відносини усіх працівників, роботодавцями яких є юридичні та фізичні особи,
зокрема і підприємці. КЗпП не проводить різниці між фізичними особами роботодавцями, не
робить її і закон № 7160.
Закон буде діяти протягом усієї тривалості воєнного стану незалежно від того, скільки
він буде тривати. Він матиме перевагу перед КЗпП щодо юридичної сили. Більше того, на
період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і
громадянина, передбачені статтями 43, 44 Конституції України.
З поміж основоположних особливостей організації трудових відносин в умовах
воєнного стану варто відзначити наступні.
Укладення трудових договорів на період дії воєнного стану (ст. 2 Закону):
Трудові договори за згодою сторін укладаються у будь- якій формі: усній або
письмовій. Тобто, обов’язковість укладення письмових трудових договорів, перелік яких
визначено ст. 24 КЗпП на час воєнного стану скасовано.
Випробування при прийнятті на роботу може встановлюватися для всіх осіб без
обмежень, встановлених ч. 3 ст. 26 КЗпП України.
Унормовано можливість укласти строковий трудовий договір з новими працівниками
на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника у
разі фактичної відсутності працівників, які внаслідок бойових дій:
– евакуювались в іншу місцевість;
– у відпустках;
– у простої;
– тимчасово втратили працездатність, доля яких тимчасово невідома.
Законодавчі зміни торкнулися переведення працівника на період дії воєнного стану,
що допускається лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших
обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови
людей. Переведення здійснюється без згоди працівника, крім переведення на роботу в
місцевість де є активні бойові дії та допустиме, якщо робота не протипоказана працівникові
за станом здоров’я, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній
заробіток за попередньою роботою.
Щодо зміни істотних умов праці, варто підкреслити, що на період дії воєнного стану
норми статті 32 КЗпП України про двомісячний строк попередження працівника про зміну
істотних умов праці, не застосовуються.
Глибокому аналізу було піддано питання розірвання трудового договору з ініціативи
працівника на період дії воєнного стану (ст. 4 Закону) та з ініціативи роботодавця (ст. 5
Закону).
Працівник може звільнитися “за один день” з причин ведення бойових дій в районі, де
розташоване підприємство, загрози для життя і здоров’я працівника без завчасного
двотижневого попередження. Винятком є ситуації, коли працівник залучений до суспільно ‒
корисних робіт, або до виконання робіт на об’єктах, віднесених до критичної
інфраструктури.
За нових законодавчих норм в період воєнного стану роботодавець може звільнити
працівника під час тимчасової непрацездатності, під час відпустки, крім відпустки у зв’язку з
вагітністю, пологами та доглядом за дитиною.
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Датою звільнення є перший робочий день, наступний за днем закінчення тимчасової
непрацездатності, зазначений у документі про тимчасову непрацездатність, або перший
робочий день після закінчення відпустки. Можливо звільнення без погодження профспілки,
стаття 43 КЗпП не застосовується, крім звільнення працівників, обраних до профспілкових
органів.
Також варто звернути увагу на змінах обліку часу роботи та відпочинку, зокрема,
норми робочого часу 60 годин на тиждень замість 40 годин, як встановлено статтею 50 КЗпП
України, збільшення скороченої тривалості робочого часу до 50 годин та інших норм згідно
ст. 51 КЗпП України.
Важливим є наголос на можливості роботодавця в односторонньому порядку
встановлювати шестиденний робочий тиждень, але за певних умов, а також змінювати час
початку і закінчення роботи без попередження працівника за 2 місяці.
Акценти зроблені на оплаті праці та умовам звільнення роботодавця від
відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, можливості
призупинення окремих положень дії колективного договору.
Новим інструментом регулювання трудових відносин є призупинення дії трудового
договору (ст. 13 Закону).
Продовжуючи тему відпусток в період воєнного стану, варто звернути увагу на нових
правилах і тривалості відпустки відповідно до Закону та окреслити випадки, в яких може
бути відмовлено у наданні відпустки під час воєнного стану. (ст. 12 Закону).
Не дивлячись на те, що Закон врегулював ключові питання трудового законодавства у
воєнний час, реалізація положень Закону часто викликає багато питань через відсутність
детальних роз’яснень та практики. Ймовірно, що строк дії воєнного стану буде невдовзі
продовжений. Відповідно, працівникам та роботодавцям необхідно враховувати вищезазначені
зміни та слідкувати за роз’ясненнями та рекомендаціями державних органів, а також
подальшими змінами трудового законодавства.
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДІЯ СІТІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
З кожним роком ІТ-сектор в Україні стрімко зростає. За офіційними даними у 2020-21
роках кількість ІТ-компаній у країні зросла на 22% – з комп’ютерними послугами, на 10% – з
інформаційними. Саме тому стимулювання розвитку української IT-індустрії шляхом
створення більш гнучкого правового та податкового поля є передумовою залучення
іноземних інвестицій, що, в свою чергу, дозволить створити більш прозорі та конкурентні
умови ведення бізнесу [4].
Як відомо, в Україні більшість працівників сфери IT, особливо розробники,
формально перебувають зі своїми компаніями не у трудових правовідносинах. Спеціалісти
залучаються фактичними роботодавцями у якості підрядників зі статусом ФОП за
господарсько-правовими договорами. Прийняття Закону України “Про стимулювання
розвитку цифрової економіки в Україні” від 15.07.2021 № 1667-IX [2] є одним із етапів
створення нових можливостей ведення бізнесу в ІТ-індустрії в Україні.
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Даний Закон визначає правові засади набуття та втрати статусу резидента Дія Сіті. ІТкомпанія зможе обирати чи ставати їй резидентом Дія Сіті, чи залишатися на існуючій
моделі функціонування.
Минулий рік став чи не найактивнішим у плані розвитку законодавства, пов’язаного з
ІТ-технологіями. Найбільш очікуваною та обговорюваною подією року стало прийняття
Закону Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (Закон про Дія Сіті) –
спеціального правового режиму для технологічних компаній в Україні [2].
Правовий режим Дія Сіті – сукупність правових норм, якими визначаються права та
обов’язки особи, що виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із зверненням про
набуття, набуттям та втратою статусу резидента Дія Сіті, а також особливості регулювання
відносин за участю резидента Дія Сіті і щодо участі у його статутному капіталі.
Даний режим встановлюється на необмежений строк, але не менш як на 25 років з дня
внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті, протягом яких держава
гарантує стабільність його умов, визначених Законом Про Дія Сіті та законами України, що
визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, а також додержання прав і
законних інтересів резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців [2].
Основним суб’єктом за цим законом є резидент Дія Сіті. Участь у Дія Сіті є
добровільною та можлива лише для юридичних осіб, які створені та діють відповідно до
законодавства України. Для резидентства важливо дотримуватися правил кваліфікованого
доходу, зокрема, компанії-резиденти мають займатися принаймні одним із дозволених видів
діяльності у сфері ІТ й отримувати від нього кваліфікований мінімум доходу на рік.
Резидентство в Дія Сіті має забезпечити не тільки більш вигідні та гнучкі умови
ведення бізнесу, зокрема гнучке залучення українських ІТ-фахівців, а й, що найважливіше,
вигідне оподаткування.
Резиденту Дія Сіті пропонують на вибір три форми залучення ІТ-фахівців:
– трудовий контракт;
– гіг-контракт;
– цивільно-правовий договір (лише для фізичних осіб-підприємців).
На тлі змін у формах залучення ІТ-фахівців, запропонованих Законом про Дія Сіті,
логічними видаються ініціативи законодавця щодо визначення ознак трудових відносин.
Перспектива появи ознак (критеріїв) трудових відносин важлива для ІТ-індустрії, адже на
цей час переважна її частина (приблизно 90 %) залучає ІТ-фахівців саме у формі ФОП. Щодо
останньої спроби в цьому напрямі, то 9 лютого було зареєстровано законопроєкт № 5054
“Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття
трудових відносин та ознак їх наявності” (далі – Законопроєкт № 5054) [5]. Але це окрема
тема для обговорення.
Адже сьогодні чинною залишається норма ч.3 ст. 3 КзПП України, яка передбачає, що
дія КзПП та законодавства про працю не поширюється на відносини між гіг-спеціалістами та
резидентами Дія Сіті, визначені Законом України “Про стимулювання розвитку цифрової
економіки в Україні” [1].
До прийняття Закону про Дія Сіті оформлення відносин з відкриттям ФОП на
“працівника” стало звичною практикою IT-компаній. І більшість прийнятно ставляться до
відносин в такому форматі.
Але є і зворотна сторона – та невелика кількість працівників сфери IT, яка готова на
зменшення заробітної плати на розмір ПДФО та військового збору, але бажають бути
оформленими за правилами КЗпП України, вкрай важко знаходить порозуміння з
роботодавцями, які звикли працювати виключно за моделлю “працівник-підрядник ФОП”.
З точки зору держави, Дія Сіті – це, у першу чергу, боротьба з так званими,
прихованими трудовими відносинами. Дія Сіті разом з гіг-контрактами, на думку уряду,
мають зменшити практику оформлення працівників, як фізичних осіб-підприємців.
Компаніям, які оберуть режим Дія Сіті пропонується практично аналогічне оподаткування у
відносинах з працівниками та посилений контроль за останніми. IT-компаніям також
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“гарантується захист” від безпідставних перевірок органів контролю.
З введенням в дію норм Закону про Дія Сіті з’явився третій варіант – гіг-контракт.
Оформлення відносин за гіг-контрактом дає можливість проводити податкові відрахування
так, начебто працівник є підприємцем на 3-й групі спрощеної системи оподаткування. Однак,
до звичних 5% додаються 1,5% військового збору. Працівник за гіг-контрактом, у свою
чергу, отримує ті самі “гарантії” за КЗпП України [6].
Особливістю гіг-контракту є мікс положень характерних одночасно і для трудових, і для
господарських правовідносин. Гіг-контракт формалізує і легалізує гібридні за своєю суттю
відносини, які фактично існують і зараз – між працівниками та роботодавцями сфери IT.
Щодо безпосередньо переваг і недоліків гіг-контрактів для українського IT, то слід
зазначити наступне:
Переваги:
– на відміну від господарсько-правового та цивільно-правового договору, гіг-контракт
і правила Закону про Дія Сіті надають працівникам соціальні гарантії: право на лікарняний,
відпустку, тощо;
– відрахування ЄСВ здійснюється роботодавцем та за кошти роботодавця, а не гігконтрактером, як це було б у моделі з ФОП;
– гіг-спеціаліст, на відміну від ФОП, не зобов’язаний вести бухгалтерський облік та
самостійно звітувати до податкової – за гіг-контрактом роботодавець виступає податковим
агентом і самостійно проводить нарахування ПДФО та військового збору, а також подає у
податкову звіти за всіх гіг-контрактерів (звісно, де-факто це реалізовано і у моделі з ФОП,
коли бухгалтер компанії супроводжує всіх “працівників-ФОП-ів”, але чи безпечно
передавати стороннім особам право розпоряджатися своїм ЕЦП?);
– формально (практично ж, в залежності від ситуації на ринку праці), гіг-контрактер,
так само як і роботодавець, має право диктувати свої умови та наполягати на їх закріплені у
гіг-контракті.
Недоліки:
– незважаючи на формальну “свободу договору” і за винятком позицій рівня “senior”,
наймані працівники навряд чи зможуть нав’язувати IT-роботодавцям свої умови гіг-контрактів, а
відповідно з ними будуть укладатися типові контракти з переважно жорсткими умовами;
– гіг-контракти передбачають тісну інтеграцію NCA та NDA договорів та, теоретично,
деякі обмеження свободи зміни роботодавця;
– на відміну від нинішньої моделі з ФОП із винагороди гіг-контрактера відраховується
1,5 % військового збору.
Також слід звернути увагу на особливі правила оподаткування резидентів Дія Сіті,
зокрема:
- спеціальний податковий режим “Дія Сіті” визначений в окремому нормативноправовому акті – Законі України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” № 5376 від 14.12.2021 р. [3];
- так зване Корпоративне оподаткування, відповідно до якого залежно від фінансової
стратегії компанії резиденти Дія Сіті можуть обирати чи платити податок на виведений
капітал у розмірі 9%, чи податок на прибуток у розмірі 18%.
Оподаткування ж оплати праці фахівця за гіг-контактом буде лише на 1,5% більшим в
порівнянні з ФОП [4].
Трудовий договір

Договір з ФОП

Гіг-контракт

 Податок на доходи фізичних осіб =
18% від розміру заробітної плати.
 Військовий збір = 1,5% від розміру
заробітної плати.
 Єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування = 22%
на суму заробітної плати.

 5% єдиного податку від
розміру доходу (фактично
тієї ж заробітної плати).
 22% ЄСВ від розміру
мінімальної заробітної плати
в Україні.

 Податок на доходи фізичних осіб = 5%
від розміру винагороди.
 Військовий збір = 1,5% від розміру
винагороди.
 Єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування = 22%
на суму мінімальної заробітної плати в
Україні.

459

Дія Сіті передбачає створення спеціального правового режиму, що включає особливі
умови оподаткування доходу працівників і самої компанії. Останнє можливо за умови
вибору альтернативного способу оподаткування доходів компанії – ПнВК (податку на
виведений капітал).
Проте головною особливістю нового Закону є не стільки система оподаткування,
скільки введення гіг-контрактів, як альтернатива залучення підрядників ФОП-ів.
Сподіваємось, що впровадження прозорих та зрозумілих умов роботи бізнесу
сприятиме створенню більш потужного ринку IT-індустрії та привабливих умов для
залучення іноземних інвестицій.
Очікуємо, що режим Дія Сіті все ж таки стане альтернативною моделлю ведення ІТбізнесу та запрацює вже в 2022 році та забезпечить визнання саме тривалих трудових
відносин, що стимулюватиме розвиток ІТ-індустрії в Україні.
Підтвердженням цього мають служити прогнози Мінцифри, яке сподівається,
що завдяки Дія Сіті темпи росту ІТ-сектора можуть подвоїтися до 40–50% на рік, а доходи
IT-галузі в Україні до 2025 року можуть зрости з теперішніх $6 млрд до $16,5-$17 млрд.
Водночас кількість робочих місць у галузі може збільшитися до 450 тис., а ІТ-індустрія
зможе досягти 10% у ВВП країни (зараз частка становить близько 3,7-4,2%) [7].
Побажаємо нашим ІТ спеціалістам успіхів у нових починаннях.
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Сташко Г. І.
викладач
Чернівецький кооперативний
фаховий коледж економіки і права
РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
ЧЕРЕЗ СТАБІЛЬНІСТЬ ПОДАТКОВОГО ПРАВА
Сучасні податкові правовідносини відбивають стан економічного розвитку та
соціально-історичні особливості української держави, мають відповідати умовам ринкової
економіки та євроінтеграційному вектору. Податкові правовідносини потрібно розуміти, як
особливий різновид суспільних відносин, що виникає з метою забезпечення законних
публічних та приватних інтересів їх учасників через регламентоване нормою права коло
суб’єктивних прав та обов’язків у сфері оподаткування. До системи ознак податкових
правовідносин належать такі: вони є суспільними відносинами; виникають, припиняються
або змінюються на основі принципів та норм права, а також у зв’язку з юридичним фактом
(фактом реальної дійсності); суб’єкти правовідносин пов’язані між собою правами та
обов’язками щодо сплати податків, зборів; мають майновий, публічний характер, чітку
визначеність.
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Природа фінансових правовідносин визначається тим, що вони є владно-майновими, в
яких відносини влади невіддільні від майнових. Тому податкові правовідносини не
будуються як виключно владні, ні тим більш як виключно майнові правовідносини [3, с.
137]. Через імперативні владні веління держава в особі уповноважених органів установлює
податковий обов’язок, визначає перелік майна, що підлягає оподаткуванню і т. д. Без
владних велінь немає обов’язку платника податків сплатити на користь держави кошти, що
становлять, як правило, частину (відсоток) вартості майна, результатів діяльності платника
податків. Таким чином, владна природа податкових правовідносин тісно пов’язана з їх
майновим характером.
Найважливіша особливість фінансових, у тому числі податкових правовідносин
полягає в тому, що вони, є юридичною формою вираження і закріплення фінансових
відносин, які самі, своєю чергою, є формою певних економічних відносин [2, с.34].
Податкові правовідносини є юридичним вираженням економічних відносин, впливають на
суспільні відносини, що склалися на їх основі. Економічні відносини є базовими і становлять
своєрідне “підґрунтя” податкових правовідносин. У зв’язку із цим сутність податкових
правовідносин багато в чому визначається їх економічним змістом.
Сферою виникнення й розвитку податкових правовідносин є податкова діяльність,
яка, своєю чергою, є видом публічної фінансової діяльності. Держава, розподіляючи предмет
відання і компетенцію між органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, забезпечує надходження до бюджетів усіх рівнів податкових платежів і
зборів. Отже, розподіл та використання зазначених коштів не є змістом податкових
правовідносин, хоча і регулюються фінансовим правом. Чітко розподілити чи відокремити
одні фінансові правовідносини від інших можливо, лише використовуючи метод наукової
абстракції, оскільки всі види фінансових правовідносин тісно переплітаються і нерозривно
пов’язані між собою. Податкові правовідносини, відносини державного обов’язкового
страхування, державного кредиту тощо змінюються на бюджетні правовідносини, хоча
“якісної зміни” фактично не відбувається: ті кошти, що надійшли, розподіляються і
направляються на фінансування тих чи інших потреб. Припиняється існування одних
правовідносин, виникають інші, і цей процес є безперервним і нескінченним.
Податкові правовідносини є формою реалізації публічних інтересів, у зв’язку з чим
вони є, по суті, публічно-правовими відносинами. Це випливає з того, що податкові
правовідносини виникають на основі реалізації норми податкового права, що є засобом
реалізації в першу чергу інтересів держави, усього суспільства [2, с.196]. У податковому
обов’язку платника податків утілений публічний інтерес усіх членів суспільства. З
публічним характером податку і фіскальним суверенітетом держави пов’язані законодавча
форма встановлення податку, обов’язок і примусовість його стягнення, однобічний характер
податкових обов’язків [1, с. 209]. Сплата податків задовольняє інтереси всіх членів
суспільства. У зв’язку з тим, що обов’язок сплачувати податки розповсюджується на всіх
платників як безумовна вимога держави, податковий обов’язок має публічно-правовий, а не
приватноправовий характер. Виникнення, зміна і припинення податкових правовідносин
завжди пов’язані безпосередньо з законом (чи іншим нормативним актом). З одного боку, ця
ознака характерна і для інших видів правовідносин, тому що всі вони виникають і
розвиваються на основі норм права. Але з іншого, вказівка на цю обставину дозволяє
повніше розкрити специфіку податкових правовідносин. Держава з огляду на важливість цих
відносин регулює їх шляхом видання саме закону – акта, що має найвищу юридичну силу.
Під гарантіями, як правило, розуміють систему умов, засобів та способів, які
забезпечують фактичну реалізацію прав, свобод і обов’язків суб’єктів, охорону та надійний
їх захист. Без гарантій права, свободи й обов’язки суб’єктів перетворюються на своєрідні
“заяви про наміри”, що не мають жодної цінності ні для особи, ні для суспільства [1, с.208].
Державою розроблена система відповідних гарантій, що забезпечує реалізацію її права на
одержання обов’язкових платежів від платників податків. Гарантованість податкових
правовідносин полягає у застосуванні уповноваженими державними органами жорстких
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заходів примусу до порушників податково-правових норм.
Узагальнюючи вищевикладене, можемо визначити податкові правовідносини як вид
масових, гарантованих державою фінансових правовідносин, що завжди є комплексними
владномайновими, грошовими відносинами, заснованими на податковоправових нормах,
мають конфліктний характер і виникають лише у сфері утворення фінансових ресурсів
держави й лише на підставі закону. Учасники податкових правовідносини (публічні й
приватні) наділені суб’єктивними правами та несуть юридичні обов’язки, пов’язані із
законним обмеженням права власності платників податків у зв’язку зі сплатою податків і
зборів до бюджету.
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Львівський торговельно-економічний університет
о. ЮРІЙ КМІТ – ЩИРИЙ РОБІТНИК НА НИВІ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА
З кінця XVIII ст. українська інтелігенція спрямовувала свої зусилля на створення у
Галичині національної школи. Шкільна освіта пов’язувалася з греко-католицькою церквою,
школи відкривали при церквах і монастирях, де викладачами були переважно дяки. Навчали
дітей письма, читання, початків арифметики. Згодом початкове шкільництво повністю
залежало від галицької місцевої влади, яка намагалася його полонізувати, позбавити права
дітей навчатися рідною мовою.
Освітні діячі того часу дуже добре розуміли, що національна школа, національне
виховання виростають із традиції, які коріняться в культурі, характері, привичках народу.
Українська школа не могла вирости з австрійської, російської чи польської традиції. А тому
міцні знання про внутрішній світ, звичаї і ментальність українського народу, його історію,
видатних історичних постатей, творців науки та культури становили основу національного
виховання учнів. Навчання рідною мовою, своєрідне шкільне приладдя, ікони, картини,
краєвиди, портрети і погруддя славних українців у шкільних класах і коридорах, українська
шкільна бібліотека, написи з відповідними гаслами, народні співи, ручні роботи на тему
народних мотивів, участь у народних святах – ось все те, чого ніяка чужа школа українській
дитині дати не могла.
Серед найважливіших завдань виховання шкільної молоді відомий педагог Петро
Біланюк виділяв: формування добрих звичок, характеру, залучення дітей до громадського
життя і спільної праці, плекання народної свідомості і культури. Найголовнішою метою
виховання, на його думку, є характер, важливим чинником формування якого є праця. “Без
праці нема характерів, так як без світла нема життя”.
Іван Франко наголошував на ролі батьків у вихованні дітей, вважаючи її однією з
головних основ родинного щастя. В листі до Ольги Рошкевич від 20 вересня 1878 року він
писав: “Діти повинні швидше вчитися читати, рахувати, мислити ніж молитися”.
Ідея створення української національної школи сягає своїм корінням у далеке минуле
і має багату історію. Її активно вивчали українські вчені Галичини, про що свідчить Хроніка
Історико-філософічної секції Наукового товариства ім. Шевченка, складена Іваном
Крип’якевичем у 1938–1939 роках.
Серед матеріалів до історії галицького шкільництва особливо виділяються ті, що
зібрали, за оцінкою І. Франка, “щирі робітники на ниві нашого письменства”. До таких він
зараховував Юрія Кміта (1872–1944) – українського католицького священика, письменника,
автора проповідей та оповідань із бойківського життя. Останній подав до друку такі
матеріали, як: “Народна сільська школа в Галичині 1810-1824 рр.”, “Матеріали до народного
шкільництва в Перемиській єпархії 1801-1821 рр. з поглядом на розвиток шкільництва в
Галичині у 1772–1800 рр.” та “Підручник методики Івана Лаврінського 1837 р.”.
Характеризуючи стан народної сільської школи у Галичині в 1810–1824 роках, Ю.
Кміт писав: “В сих матеріялах кидаються в очи ще отсї дві річи: байдужість населення до
школи і мертва, бездушна формалістика шкільних керманичів”. Саме з цих матеріалів
довідуємося, що на основі розпорядження губернії від 18 квітня 1821 року 5 травня того ж
року консисторія звернулася до парохів із проханням передати деканам наступні дані про
місцевість, рід школи (міська, сільська, тривіальна чи парохіяльна), прізвище дяка чи
органіста, джерело утримання школи – з шкільного фонду, за рахунок держави, за рахунок
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домінії, за рахунок громади – грішми і натурою.
Аналізуючи духовну атмосферу в селі Жовтанці Перемиської єпархії Куликівського
деканату в 1824 році, Ю. Кміт звернув увагу на те, що громадська старшина і церковні
провізори проганяли людей із шинків і власних помешкань до церкви і костелу. Парох
нерідко вимагав для неслухняних догани, а то й арешту або тілесних покарань. Як бачимо,
про школу тут мова не йшла. І діялося це в селі, де працювали найдіяльніші люди щодо
розвитку освіти. Що ж тоді в інших місцях, запитував Ю. Кміт, де духовні особи дбали лише
про себе, а не про те, як залучити до школи? “При візитаціях більше пильновано зверхніх
форм, як от протоколів, каталогів і т.д., ніж самого навчання... Ся формалістика вбивала діло
в самих починах; вона мабуть викликала антагонізм між дяко-вчителями, вченими по
“інструкції” і тими що не хотіли нагинатися до формальностей”. Серед деканальних актів в
Яворові він знайшов прохання любачівських міщан, датоване 11 липня 1827 року щодо
навчання дітей у школі рідною мовою. Цей документ, як зазначав І. Франко, свідчив про те,
“як національне почутє будилося у нас наслідком самого тиску абсолютизму та
покривдження руського обряду й руської мови”. Про дискримінацію українського
вчительства на національній основі свідчить також відомий факт про те, що 20 листопада
1837 року суд у Вісничі виправдав учителя Дзюбека як такого, що не вчиняв ніякого
злочину, проте губернія не скасувала йому заборону працювати на педагогічній ниві.
У 1837 році архідиякон Іван Лаврівський (1773–1846) – професор університету,
ректор Львівської греко-католицької духовної семінарії, професор Богословського інституту
у Перемишлі, видав перекладений із німецької мови Підручник методики для учителів
тривіальних і парафіяльних шкіл. Один примірник названої праці відшукав Ю. Кміт і
передав для публікації в четвертому томі “Українсько-руського архіву”, який видавала
Історично-філософічна секція Наукового товариства ім. Шевченка.
Текст підручника, що складається з 40 методичних рекомендацій, написаний язичієм і
тому важкочитабельний. Виокремимо рекомендації, які й сьогодні не втратили своєї
актуальності, сформулювавши їх сучасною українською мовою. У вступі автор обґрунтовує
корисність підручника, підкреслюючи, що засвоєння знань із молодих років сприятиме
розвитку у дітей душевних якостей, ясного пізнання явищ і доброго розсудку. Все це зробить
їх досконалими, моральними, побожними, цнотливими, розумними і толерантними. Добре
навчання і виховання є потрібним і корисним не тільки для окремих осіб, а й для всього
краю, бо з навчених і вихованих дітей виростуть добрі рільники, ремісники, торговці,
рукодільники, судді і фахівці інших професій.
Навчати дітей і давати їм добре виховання повинні родичі і публічні учителі. Батько і
мати є найближчими, Богом наставленими учителями і вихователями своїх дітей. Вони
повинні словами і власним прикладом навчати дітей богобоязливості, побожності,
справедливості, доброго сумління, цнотливості, ретельності та інших позитивних рис. Якщо
окремі батьки не матимуть можливостей або бажання взяти на себе святий обов’язок
виховання дітей, то цим займуться публічні учителі.
Автор підручника розмежовує два поняття – виховання і навчання. Виховання
розглядає як турботу про дітей, щоб сили їх душі і тіла розвивалися гармонійно; навчання –
як удосконалення розуму шляхом освіти. Навчання дає людині потрібну і корисну
інформацію, сприяє удосконаленню розуму; виховання служить гармонійному розвитку душі
і тіла, доводить моральні і духовні сили молоді до повної досконалості. Загалом навчання і
виховання виконують одну мету – формують особистість.
Рівень навчально-виховного процесу залежить не тільки від вибору навчальних
предметів і порядку їх викладання, а в найбільшій мірі від методу навчання. Той, хто не
застосовує в навчальному процесі доброго методу, не досягне успіху, скільки б інформації не
давав учням. І, навпаки, більше користі від навчання учителя, який дає дітям менше
інформації, зате уміє доступно пояснити те, що сам добре знає. Головна мета навчання
полягає в тому, щоб розвинути у дітей і удосконалити силу мислення, щоб заохотити їх до
набуття знань. Шкідливим є той метод, коли учням рекомендують вивчати напам’ять багато
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текстів. У такому випадку у них сила пізнання і сила мислення приглушена. З таких учнів
формуються особистості, які вміють багато дискутувати навколо порожніх проектів, проте
користі від таких балачок мало.
Учитель повинен старатися, щоб дати необхідні знання більшій частині учнів, не
випускаючи з-під уваги інших одиноких дітей. Доброю поведінкою учитель викликатиме у
дітей прихильність до себе, бажання відвідувати школу й успішно навчатися. У відносинах із
учнями учитель має бути доброзичливим. Особливо важливим для дітей є початок навчання.
В цей час їх не можна перевантажувати завданнями, адже це може відштовхнути від бажання
вчитися.
Починати навчати дітей потрібно від пояснення простих явищ і поступово переходити
до складніших, від малого обсягу інформації до більш обширного. Не можна перетворювати
навчальний процес у забаву, адже це сповільнюватиме інтенсивність навчання, відбиватиме
охоту до праці, шкідливо впливатиме на працездатність дітей.
Наука стає цікавою для дітей за умов:
1) якщо діти зрозуміють важливість і корисність предмета;
2) якщо наукові знання доносяться до дітей живою і цікавою мовою;
3) якщо учитель об’єктивно оцінює відповіді дітей, стимулюючи тим самим їхню
працю, і залучає до виправлення помилок інших учнів;
4) якщо учитель ставить дітям нестандартні запитання, які вироблятимуть увагу і
заставлятимуть мислити.
Смисловий спосіб викладання будь-якої науки потрібний не тільки дітям, а й
дорослим. Кожен знає, яка велика різниця між тим, що сам побачив, і тим, про що почув від
інших. Якщо самого предмета, про який йдеться, показати не можна, то необхідно детально
описати його, порівнявши з іншими подібними предметами. Вивчення предмета повинно
проходити таким чином, щоб спонукати дітей ставити запитання, наприклад: Що це за
предмет? Де використовується? З чого зроблений? Чим відрізняється від інших предметів?
Практична наука утверджується шляхом застосування відповідних правил, шляхом запитань
і відповідей, які приводять дітей у душевний стан самодіяльності і досконалості, порівняння,
судження і заключення.
Навчання перестає бути зрозумілим і корисним, якщо учитель розповідає учням не те,
що передбачено навчальною програмою, а те, що йому на голову приходить. Розумний
навчитель повинен слідкувати за тим, щоб якась другорядна інформація не зашкодила
висвітленню основної теми.
Розмовна або діалогічна форма навчання проводиться шляхом запитань і відповідей.
Ця форма може бути двоякого характеру: коли предмет вивчають по частинах (аналітична) і
коли його розглядають у цілості (синтетична). Така форма навчання є кращою для засвоєння
знань дітьми, особливо у тих випадках, коли вони ще не досягли певного рівня зрілості.
Учитель повинен ставити дітям питання чітко і зрозуміло. Важкі запитання приглушують у
дітей силу мислення і відбивають охоту до відповіді. Запитання повинні бути короткими, бо,
чим вони коротші, тим їх легше зрозуміти. Запитання повинні бути доречними, щоб можна
було дати на них однозначну відповідь, щоб вони стимулювали мислення. Запитання можна
ставити різним способом, але в будь-якому разі потрібно остерігатися штучних запитань, бо
це не принесе користі.
За добру відповідь учитель повинен учня похвалити. Не можна від учня домагатися
відповіді такими словами, якими відповідав би сам учитель. Якщо відповідь учня є
недостатньо повною, вчитель повинен поставити додаткові запитання, які б вивели учня на
правильну відповідь. Якщо відповідь учня є неправильною, учитель не повинен впадати в
істерику, кричати і лаяти учня або ж сміятися над ним. Якщо сміятися будуть інші учні,
необхідно поставити їм таке запитання, на які вони не змогли б відповісти. Це й покаже
недоречність їхньої поведінки.
Учитель має звертати увагу дітей на різні предмети, що їх оточують, правильно
називати їх властивості, пояснити, з чого складаються. Наприклад, книжка. Звідки взявся
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папір для її виготовлення, хто виготовив тощо. Методичні рекомендації звертають увагу на
створення умов, за яких учень продуктивно працюватиме над засвоєнням знань. Без уваги
учня на те, про що говорить учитель, жодні його зусилля будуть даремними. Необхідно
прибрати усі предмети, які могли би відволікати учнів під час уроку.
Автор підручника звертає особливу увагу на таку важливу складову педагогічної
науки, як пам’ять. Він поділяє її на три категорії: речову, словесну і речово-словесну. Речова
пам’ять – це та, коли учень запам’ятовує окремі речі, не завжди звертаючи увагу на їх
словесну характеристику. Словесна пам’ять проявляється в запам’ятовуванні слів, не завжди
чітко пов’язуючи їх із окремими речами. Речово-словесна пам’ять – найкраща, вона поєднує
дві попередніх.
Підручник не рекомендує учителю заставляти дітей вивчати напам’ять тексти, зміст
яких вони не розуміють; такий засіб є шкідливим, адже відбиває охоту від справжнього
навчання. Очевидно, вивчати напам’ять окремі тексти потрібно, адже такий засіб розвиває
пам’ять. Проте величина і складність тексту має відповідати віковим категоріям і розумовим
здібностям учнів. Автор підручника порівнює пам’ять із магнітом, який втрачає свою силу,
якщо йому не давати навантаження, звертає увагу на повторення вивченого матеріалу як
засобу закріплення знань. Для кращого запам’ятовування рекомендується прочитати текст
декілька разів перед тим, як лягти спати, або лежачи в ліжку, а ранком його ще раз
повторити. Кращому засвоєнню матеріалу сприятиме також переписування тексту в
окремому зошиті.
Зазначимо лише, що надзвичайно гострою проблемою українського шкільництва була
на той час підготовка кваліфікованих, добре вишколених учительських кадрів, які би вміли
користуватися названою методикою. Такий учитель, за словами відомого освітянина Василя
Пачовського, “мусить бути дослідником, громадянином, людиною на весь ріст в кожнім ділі,
в кожнім слові, бо він сповняє місію апостола. Він має творити нових людей, він формує
через своїх вихованців родину, місто, громадянство, цілу націю”.
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ФІЛОСОФІЯ І РАЦІОНАЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Епоха Нового часу започаткувала парадигму раціональності, яка повинна була
вирішити всі актуальні питання розвитку людини та суспільства. Разом з виникнення нової
парадигми з’являються і нові суперечності, які невпинно зростали. Сьогодні сучасне
людство не може усвідомити себе без сфери інституціоналізованої науки, яка вже не
контролюється людиною і перетворилася на об’єктивно існуючу соціально-історичну подію,
від якої залежить доля людини.
Вже на початку ХХ ст. з позицій екзистенціалізму, релігійного персоналізму та
методологічного раціоналізму критично осмислюється значення науки для суспільства.
Разом зі зростанням добробуту зростають і небезпеки, які є глобальними і невідкладними.
Екологічні проблеми, зброя масового знищення, катастрофи на атомних електростанціях – це
лише верхівка проблем, до яких причетна наука. Крім позитивних наслідків прогресу
сучасна наука продукує для суспільства цілу низку ризиків глобального характеру. Виникає
нова парадоксальна проблема – гуманізація раціональності.
Парадоксальність системи раціональності в тому, що поряд з чіткими та послідовними
причинно-наслідковими зв’язками її елементів виникають нові суперечливі та амбівалентні
різновекторні негативні явища, подолання яких в межах парадигми раціональності є
неможливим. Існують альтернативні моделі раціональності, які відкрито відкидають
прагматичне відношення до природи. Східні моделі світосприйняття, наприклад, направлені
на усвідомлення універсальних знань щодо гуманістичного розуміння природи. Людина тут
сприймається не як монопольний приватизатор та ненаситний споживач її ресурсів, а як
рівноправний партнер, який усвідомлює власну історичну необхідність гуманістичного
співіснування з нею.
Гуманізація раціональності породжує нове системне поняття “суб’єктивного
благополуччя”, яке свідомо протиставляється матеріальним цінностям. Цим самим
наголошується, що матеріально-економічне благополуччя не є кінцевою ціллю людського
існування. Концепція суб’єктивного благополуччя направлена, в першу чергу, на зміну
світоглядної парадигми соціального розвитку. Таким чином, гуманізація раціональності
передбачає зміну всієї системи ієрархії цінностей та переорієнтацію їх в соціокультурному
напрямку.
Така соціокультурна переорієнтація потребує іншого суб’єкта-виконавця
інтелектуально-гуманістичного спрямування, який би був наділений найвищими владними
повноваженнями. Виокремлення нового постмодерністського суб’єкта раціональності
здійснюється через неприйняття утопічних проектів тотального перетворення світу на основі
єдиної універсальної догматично-детермінованої концепції раціональності епохи Модерна.
Відмова від минулого гранднаративу щодо привілейованого стану “людини розумної” є
першим висхідним кроком до гуманізації раціональності. Але така дія не означає закінчення
процесу. Як показує практика цей процес є перманентний.
Динамічна характер цього процесу вимагає створення сприятливих умов для
постійного діалогу між культурними традиціями різних народів. Виникає проблема рівних
можливостей різних суб’єктів такого діалогу. Але статус “рівних можливостей” заперечує
свободу вибору. Зняття таких суперечностей можливе при визнанні легітимації плюралізму
локальних культурних парадигм. Теоретично така легітимація можлива. Але практика
сьогодення свідчить протилежне. Свобода вибору інколи тлумачиться як свобода у
застосуванні сили (в різних статусах: економічної, політичної, ідеологічної, військової).
Особливість сучасного діалогу між культурними традиціями різних народів в тому,
що культура повинна дедалі більше орієнтуватись на світові загальнолюдські цінності і
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одночасно не втрачати національну колоритність. Важливо враховувати унікальність кожної
національної культури та можливість обирати власну долю відповідно гуманістичних
цінностей.
Абсолютизація раціональності, в якій домінують матеріальні цінності та інші
егоїстичні інтереси в сучасному міжнародному соціумі породжує протиріччя між
культурною традицією і сучасністю, що не дає змогу адаптуватися, не нівелюючи власної
самоідентичності. Це гальмує можливість вибудовувати національну автономію в
діалектичній єдності зі свободою та незалежністю інших націй і народів. Динаміка
прискореного розвитку сучасного соціуму проявляється як боротьба протилежно
спрямованих тенденцій, з одного боку, сприйняття національної ідентичності як
самоцінності, як безпосередньо повноправного партнера, а з іншого – як засобу
підпорядкованого власній (в більшості випадків не завжди гуманній) зовнішній меті.
Пріоритет першої тенденції і активне протистояння другій – основна умова дотримання і
відстоювання гуманістичних ідеалів цінностей.
Сучасний войовничий раціоналізм у контексті осмислення становлення і розвитку
людини та проявів її індивідуальності в суспільстві не може обійти увагою найважливіше з
практичних питань – співвідношення чуттєвого і раціонального в етичній площині. Чи
можна не звертати увагу на тезу, що етика антипод раціональності? Етика в певних
відношеннях принципово відрізняється від раціонального як за об’єктом так і за способом
відображення світу. Однак основна відмінність в тому, що в етиці домінує емоційно-чуттєва
константа. Але така відмінність не лише не протиставляє ці складові, а навпаки – гармонійно
поєднує їх в цілісну систему.
Особливо цінне таке поєднання в практичній площині, тобто воно зумовлює
поведінкову активність людини. Етика постає не просто нормативним принципом, але й
розробляє та вказує на ті вектори які переважно співпадають з векторами гуманного
співвідношення між людьми. Якщо поширення раціональності як парадигми розвитку
людства є об’єктивний процес і не потребує особливої підтримки, то етико-гуманістичний
світогляд завжди був є і буде основним засобом захисту від самознищення людства.
Альтруїзм, який в минулому був лише одним із елементів людських відносин, в наш час
перетворюється в актуальну форму та стратегічний засіб гармонійних відносин між
людиною і природою та людиною і людиною.
Загалом, зростання ролі і значення парадигми раціональності в соціальному поступі
не можна принижувати. Однак і абсолютизація такого одновекторного поступу породжує
лавину ризиків, які безпосередньо загрожують біологічному існуванню соціуму. І поки
людства не створило нічого кращого за концепт гуманізму залишається констатувати, що
лише їх гармонія є найкращою перспективою майбутнього людського існування.
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ВТОМА ЯК НАСЛІДОК НАПРУЖЕНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ
Під втомою розуміють сукупність тимчасових змін у фізіологічному та
психологічному стані людини, які з’являються внаслідок напруженої чи тривалої праці і
призводять до погіршення її кількісних і якісних показників, а також нещасних випадків.
Швидкість наростання втоми залежать від індивідуальних особливостей працюючого,
трудового режиму, умов виробничого середовища. Причини втоми можуть бути
психологічними, фізіологічними, пов’язаними зі способом життя чи вживанням медичних
засобів або процедур. Втома часто стає симптомом багатьох хвороб: діабету, серцевосудинних, артриту, анемії, захворювань щитоподібної залози, апное або ж синдрому
хронічної втоми.
До основних психологічних причин утоми належать монотонність праці,
несприятливий соціально-психологічний клімат у колективі, значна інтенсивність і
тривалість праці, її напруженість через підвищений виробничий ризик та небезпеку, стреси,
депресивні й тривожні стани. Від виду трудової діяльності залежить характер втоми, тому
втома поділяється на фізичну та розумову.
Особливістю фізичної праці є те, що вона викликає фізичне напруження організму
при виконанні роботи. При сильному напруженні продовження роботи стає неможливим, і
виконання її автоматично припиняється, а організм переходить у фазу відновлення
працездатності. Відновлення сил відбувається інтенсивно і у порівняно короткий період
часу.
Втома при розумовій праці виявляється в нервовому напруженні, зниженні
концентрації уваги, погіршенні оперативної пам’яті та логічного мислення, сповільненні
реакцій на подразники. Нервове напруження впливає на серцево-судинну систему,
збільшуючи артеріальний тиск і частоту пульсу, а також на терморегуляцію організму та
емоційні стани працівника.
Ознаками втоми є:
– відчуття знесилення ‒ коли людина відчуває, що не спроможна виконувати звичайні
функції належним чином;
– неуважність та погіршення концентрації;
– погіршення пам’яті;
– уповільнення процесів мислення, зменшення глибини та критичності мислення;
– зниження цікавості до роботи;
– підвищена дратівливість;
– перманентна сонливість;
– реакція серцево-судинної системи ‒ підвищення рівня артеріального тиску та
частоти пульсу.
Усі ці симптоми сповіщають, що саме час зупинитися, відпочити та відновити
втрачені сили. Інакше настає ризик отримати перевтому ‒ сукупність стійких, несприятливих
для здоров’я функціональних зрушень в організмі, після яких вкрай важко повернутися до
норми.
Крім того, внаслідок перевтоми виникає хронічна гіпоксія і порушення нервової
діяльності.
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Ознаками перевтоми є: головний біль; підвищена втомлюваність; хронічна
дратівливість; нервозність; порушення сну; загострення хронічних захворювань; можливе
виникнення артеріальної гіпертензії, виразкової хвороби, ішемічної хвороби серця.
У здорових людей втома виникає через фізичне та психічне навантаження. У цьому
випадку взагалі не йдеться про якусь особливу проблему і втому “лікують” відпочинком.
Дуже важливо відчути момент втоми і вчасно дозволити собі перепочинок.
Для працівників підприємств, зайнятих як розумовою так і фізичною працею дієвими
засобами попередження втоми є:
Повноцінний сон.
Дорослим у 18-60 років рекомендовано спати не менше 7 год на добу, дітям 6-12 років
‒ 9-12 год, а у віці 13-18 років ‒ 8-10 год.
Перед сном намагайтеся знизити рівень емоційного навантаження: не дивіться
“гострих” телевізійних передач або фільмів, не заходьте в соціальні мережі. Кращою
альтернативою стане приємне спілкування з близькими або читання улюбленої книжки.
Правильно організований режим харчування відповідно до вікових потреб та
енергозатрат.
Здоров’я, працездатність, активне розумове та фізичне довголіття значною мірою
залежать від правильного та повноцінного харчування. Саме через їжу людина поповнює
свої енергетичні запаси, а організм одержує різноманітні речовини, необхідні для
нормального функціонування органів та систем.
Регулярне фізичне навантаження.
Будь-яка фізична активність ‒ біг, плавання, катання на велосипеді, ковзанах чи
лижах ‒ принесе заряд бадьорості й позитивних емоцій. Головне, щоб такі заняття були
регулярними.
Відмова від шкідливих звичок.
Куріння та алкоголь, які люди часто застосовують, щоби розслабитися, насправді
виснажують організм, посилюють утому та надзвичайно шкідливі для здоров’я.
Зміна діяльності.
Намагайтеся раціонально розподіляти час роботи й відпочинку. Переключайтеся з
фізичної праці на розумову та навпаки.
Розподіл завдань за пріоритетністю.
За великої завантаженості не соромтеся звернутись по допомогу до колег. На роботі
організуйте нетривалі, бажано активні, паузи, в обідню перерву вийдіть на свіже повітря та
прогуляйтеся пішки 20-30 хв.
Оптимізм та почуття гумору.
Неабияк впливають на здоров’я негативні емоції та душевні переживання.
Намагайтеся вибудовувати взаємини між членами колективу або родини в атмосфері
доброзичливості, порядності, інтелігентності, толерантності та співчуття.
Хобі, оскільки улюблені та цікаві захоплення наповнять день радістю і сенсом.
Таким чином, оскільки немає спеціального медикаментозного лікування втоми, для її
профілактики працівникам фізичної та розумової праці на підприємствах слід ретельно
дотримуватись у своїй діяльності правил загальної гігієни та психогігієни.
Список використаних джерел
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2. Як подолати відчуття втоми і вчасно розпізнати перевтому URL: https://moz.gov.ua/article/health/jakpododati-vidchuttja-vtomi-i-vchasno-rozpiznati-perevtomu.
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ПРАЦЯ ПЕТРА БУБЕЛИ НАД РОЗВИТКОМ
КООПЕРАЦІЇ ЛЬВІВЩИНИ ТА ОДЕЩИНИ НА ПОЧ. ХХ СТ.
Після поразки національно-визвольних змагань початку ХХ століття багато
українських військовиків долучилися до розвитку української кооперації, яка могла би стати
економічною основою для продовження визвольної боротьби. Серед них був і кадровий
офіцер, один з організаторів Листопадового Чину, заступник військового міністра
(держсекретаря) Західної Української Народної Республіки Петро Бубела.
Ще будучи студентом юридичного факультету Львівського університету, яким став
1908 р., П. Бубела – виходець з простої селянської родини, звертав увагу на важке становище
галицького селянства, необхідність допомагати йому, та з цією метою сприяти розвитку
кооперативних організацій, зокрема товариства “Сільський господар”. Він згадував, що у
період навчання, як і вся тодішня студентська молодь, брав участь у культурно-просвітній
роботі серед селянства. Цю роботу переважно проводило студентство, особливо діти селян,
які хотіли принести користь тій верстві, з якої вийшли, організовуючи по селах хатичитальні, гуртки “Сільського Господаря”, тощо. [1, арк. 3]
Так, завдяки П. Бубелі, його брату Семену Бубелі, іншим активним представникам
сільської громади, у родинному селі – Лисиничах, почала діяти філія “Сільського
господаря”. У лисинецькій читальні проводилися збори селян, на яких молодь, зокрема П.
Бубела, виступали з просвітницькими доповідями та рефератами на різні освітні теми.
Подібну організаційну та економічно-просвітницьку працю здійснював у сусідньому селі
Зашків шкільний (по Академічній гімназії) та університетський товариш П. Бубели Євген
Коновалець. Як зазначалося у книзі “Євген Коновалець та його доба”: “П. Бубела так
організував своє село, як Є. Коновалець свій Зашків”. [2, с. 87]
Після перипетій Першої світової війни, національно-визвольних змагань 1917-1920
рр., П. Бубела, опинившись в Одесі 1920 р., розуміючи необхідність підтримки кооперації на
Одещині, як важливої складової частини національно-визвольного руху, продовжив
працювати над її розвитком з метою використання можливостей кооперації у подальшій
боротьбі з радянським режимом.
На Одещині він познайомився з кооператором Топущаком з Балти, запропонувавши
йому організувати в Одесі виробничу артіль, до якої залучити як місцевих мешканців, так і
галичан, що тоді опинилися в Одесі. Для цього потрібні були кошти, які міг надати Топущак.
П. Бубела згадував, як він запросив до себе Топущака, Ліщинського, Лесюка, Василишина і
зробив їм дану пропозицію, мотивуючи тим, що це дасть можливість безробітним галичанам
отримати роботу, а тим, хто мало заробляє – додатковий заробіток. Одночасно артіль мала
служити прикриттям для одеської конспіративної групи антирадянського спротиву. Топущак
погодився, але заявив, що має подумати, бо зараз витягти значну суму грошей з підриємств,
які він мав на Балтщині, і де також працювали галичани – йому важко. На нараді хтось з
присутніх заявив, що цього робити не слід з міркувань конспірації. Топущак грошей не дав і
на цьому справа з організацією виробничої артілі закінчилась. [1, арк. 34]
У 1924-1926 рр. П. Бубела разом з представниками партії українських есерів (УПСР)
Олександром Жуківським (колишнім військовим міністром УНР) та Іваном Штефаном
(колишнім членом уряду УНР, кооперативним працівником, директором “Українбанку”),
обмірковували залучення до національно-визвольної справи кооперативних організацій
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Одещини ‒ “Сільського Господаря”, “Одеської кооперативної спілки”, “Одеського
сільгоспсоюзу”, “Одеської плодоспілки”, “Книгоспілки” та ін.
До одеської конспіративної групи входили такі представники від кооперації, як
Левицький, який представляв “Книгоспілку”, згодом працював в “Україноспілці”), Підпалий
та Попов (представляли “Одеську кооперативну спілку” та “Одеську плодоспілку”) та ін. [1,
арк. 68] У підпільну групу (т. зв. “українську контрреволюційну організацію”) входили
також кооператори Брежицький (представляв промкооперацію), Бондаренко, Глушко, ГубарГриць (представляв в організації товариство “Сільський Господар”), Драчун, Дудник, Цуркан
та ін.
Однак, спроби залучення та використання можливостей української кооперації для
боротьби з радянським режимом й організації руху опору у Південній Україні, на жаль, не
вдалися.
На початку лютого 1931 р. П. Бубела, а згодом й інші члени одеської
“контрреволюційної організації”, були затримані органами одеського оперативного відділу
ДПУ (Державного політичного управління) й засуджений до трьох років таборів. [1, арк. 214]
Сьогодні більшість дослідників схиляється до того, що справа 1931 р. проти одеської т. зв.
“контрреволюційної організації” ‒ філії харківського “Українського Національного Центру”,
на чолі з нібито М. Грушевським, була сфабрикована органами ДПУ з метою організації й
виправдання масштабних репресій проти українців. Однак, не можна також повністю
відкидати і можливості існування реальних спроб боротьби з радянським режимом на півдні
України.
Список використаних джерел
1. Державний архів Одеської області. Ф. 8065. Оп. 2. Спр. 7792.
2. Євген Коновалець та його доба. Мюнхен, 1974.
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ВИЗНАЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ТА ПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛОЗНАВЕЦЬ
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. ІВАН ФЕЩЕНКО-ЧОПІВСЬКИЙ (1884-1951)
Іван Фещенко-Чопівський належить до провідних металознавців XX ст. У міжвоєнне
двадцятиліттях він здобув репутацію найвизначнішого металознавця Польщі. В період
Української революції 1917-1920 рр. був активно заанґажований в діяльність Центральної
Ради, призначався міністром і віце-прем’єром урядів УНР, що дозволило йому творчо
займатися дослідженням української економіки. Народився 20 січня 1884 р. в містечку
Чуднові на Житомирщині в родині поштового службовця, походив зі старого козацького
роду Чопівських, який володів в минулому значними земельними угіддями та розбудував
село Чоповичі там же, на .Житомирщині.
Відповідно до своїх професійних зацікавлень в цьому ж 1903 р. І. ФещенкоЧопівський самотужки вступає на хімічний факультет Київського політехнічного інституту
(КПІ), обираючи початково як професійну спеціалізацію “цукрове виробництво”. Влітку
1908 р. отримує спеціальність інженера-металурга. Долаючи значні труднощі, він за
підтримки свого вчителя професора Василя Іжевського влаштовується в КПІ на посаду
асистента, паралельно осягаючи ретельну дослідну практику на металургійних заводах
південної України. Він ангажується в діяльність української партії соціалістів-федералістів, з
рамен цієї партії, як відповідальний за „господарчий сектор“. В 1917 р. обирається головою
Київської губерніальної ради, а далі й членом Центральної Ради. Враховуючи діловитість та
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глибокі економічно-господарські знання, його призначають керівником промислового
департаменту Генерального секретаріату промисловості та торгівлі.
В 1918 р. в державному кабінеті УНР під головуванням Всеволода Голубовича
І. Фещенко-Чопівський призначається на пост міністра промисловості й торгівлі, де проявив
себе як активний і кваліфікований діяч. В добу Директорії він призначається заступником
міністра народного господарства, а з лютого 1919 р. ‒ міністром і заступником прем’єрміністра в кабінеті Остапенка. Після українсько-польського примирення в 1920 р.
І. Фещенко-Чопівський був покликаний до Варшави на становище голови Української
економічної військово-закупівельної комісії. Проте коротка доба української державності
вступала у свою завершальну фазу. Після українсько-польського примирення й 1920 році
І. Фещенко-Чопівський був покликаний до Варшави на становище голови української
економічної військово-закупівельної комісії.
Здобуття достойної праці українському фахівцеві в період міжвоєнної польської
окупації було важкою, часто нерозв’язною проблемою; особливо. в межах української
етнічної території. До І. Фещенка-Чопівського ‒ вченого високої фаховості, професійна
фортуна була завжди доброзичливою. Завдяки його тісним зв’язкам з колишніми київськими
поляками, зокрема з проф Войцехом Світославським, що незабаром став міністром освіти,
йому, як добре відомому фахівцеві, пропонується посада старшого асистента кафедри
технології металів Варшавської політехніки. Проте вже під час академічного 1922-1923 року
бачимо його в Кракові як організатора кафедри металографії та загальної .металургії в
Гірничій академії. Ця кафедра згодом перетворюється в найважливіший науковий інститут
металургії та термічної обробки при цій же академії. В центрі уваги вченого, ‒ проблеми
дифузії різних елементів в залізі, нікелі, кобальті, міді, яку він вивчив методом поверхневого
насичення. В 1927 році за ці праці отримує докторський ступінь, а в 1931 році ‒ звання
професора. Блискучий педагог та науковий керівник, він формує власну школу, що охопила
близько 50 дипломних робіт великого наукового значення. Практична цінність його робіт
обумовила численні пропозиції металургійної промисловості створення наукових осередків.
Не пориваючи зв’язку з Гірничою академією в Кракові, РІН погоджується у 1929 році
створити і очолити потужний дослідний осередок на металургійному заводі “Фріденсгітте”. З
кінця 20-х років стає постійним радником польських зброєвих. заводів. З 1931 року він
приймає ще більш перспективну (з точки зору дослідних можливостей) пропозицію ‒
створити великий дослідний центр на металургійному концерні “Байльдон”. З 1933 року І.
Фещенко-Чопівський ‒ член-кореспонденг Польської академії наук, дійсний член багатьох
зарубіжних наукових та інженерних товариств, неодноразово очолював делегації Польщі на
наукових конгресах, зокрема, в Бельгії, Франції. Німеччині.
Війна перервала велику творчу діяльність вченого. Після короткої евакуації у
Варшаву, з родиною повертається в Катовіце, де на металургійному заводі “Байльдон” стає
технічним консультантом дослідних лабораторій. Тут він успішно розвинув з важливими
практичними наслідками дослідження, пов’язані з використанням явищ нерівномірності
охолодження чавуну. У зв’язку з великим напливом українських воєнних емігрантів на Захід,
і зокрема в Катовіце.
І. Фещенко-Чопівський з ретроспективи міжвоєнних і навіть післявоєнних десятиліть
постає перед нами як один із найвидатніших металознавців європейського континенту. Він автор
близько 140 наукових праць, опублікованих німецькою, польською, українською, французькою,
російською та англійською мовами з проблем дифузії, стану багатокомпонентних металічних
систем, хіміко-термічної та термічної обробки, легування сталей та їх механічних властивостей.
Найважливішою друкованою позицією в його науковому доробку є тритомна (на 110 сторінок)
монографія “Металознавство” польською мовою, що вийшла протягом 1930-1936 років і яка
зайняла .у нього майже десять років творчої праці. Праці вченого ‒ це значний вклад в теорію
хіміко-термічної обробки, завдяки яким був одним із провідних фахівців світу. Він зробив
системний аналіз подвійних діаграм заліза і понад двадцятьма різними елементами. І. ФещенкоЧопівський створив методологію побудови подвійних та потрійних діаграм стану на основі
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пошарованого дослідження продуктів, що утворюються в приповерхневих об’ємах при хімікотермінній обробці металів. Викликає подив його передбачення, а точніше ‒ закладення основ так
званої кермованої металургії, яка базується на використанні для підвищення механічних
властивостей сталей ефектів супутної термічної обробки охолоджуваного прокату. Людина
великого таланту , і працездатності, він зробив великий внесок у формування польської та
української наукової термінології.
Проблема вивчення спадщини вченого та її використання ще не знайшла свого
розв’язання. Ряд праць, зокрема тритомник, заслуговує на перевидання українською мовою.
Необхідно, щоб львівські дослідники, зокрема члени матеріалознавчої комісії, віддали належне
видатному українському вченому ‒ дійсному членові НТШ Іванові Фещенкові-Чопівському.
Його науковий і громадянський подвиг ‒ це зразок наслідування для наших сучасників, а його
ім’я повинно бути записане золотими буквами в пантеоні відродженої державної України.
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РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ
Революція Гідності стала масштабним протестом у новітній історії України,
боротьбою українського громадянського суспільства за свої права і демократичний
європейський вибір. На ці події в Україні реагувало мистецтво звертаючись своєю мовою як
до політиків, так і громадян у переломні для держави історичні моменти.
Сучасний український художник і арткуратор Олекса Манн з перших днів Майдану
став його активним учасником, але писати картини, які можна вважати як такі, що
передбачали його неминучість митець почав задовго до цих днів. Зокрема, його полотно
“Викликай Бога Революції” з’явилась за два роки до Революції Гідності. Продовженням цієї
теми став триптих “Кондуктор революції” та “Відкрий “коктейль Молотова”. А коли
Революція Гідності стала реальністю, О. Манн став одним із засновників та учасників
“Мистецького Барбакану” – осередку культурного спротиву під час Євромайдану. Одна з
робіт О. Манна – “Нове середньовіччя” – представлена в колекції Національного музею
Революції Гідності у Києві.
Ще один український художник учасник Революції Гідності Василь Корчинський
написав полотно, у якому зобразив події, які в кожного протестувальника чи співчуваючого
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найбільше врізалися у пам’ять. На мою думку, картина митця “Майдан. Революція Гідності” – це
своєрідний переспів української ікони Юрія Змієборця, де зображені два основні символічні
образи – Добро, яке долає Зло. Полотно В. Корчинського насичене символічною колористикою,
де переважає колір болю, крові та перемоги. У той же час борці за свободу, за гідність є єдиною
силою, є світлими особистостями як ті, що живі, так і ті, що вже допомагають як ангели та
спільно долають ворогів-силовиків та ненависну владу у вигляді змія. Тривалість та біль подій
зображених автором можна також зрозуміти за сонцем, яке трансформується у повний та
молодий місяць. Митець показав і оплакування героїв, і вічні символи України – державний герб
та прапор, символ тисячолітнього Києва – храм як втілення духовного і земного буття, а також
символи Революції Гідності – шини, барикади, щити тощо.
Події на Майдані художник та музикант, а також лідер гурту OT VINTA із Рівного,
Юрій Журавель зображав переважно засобом карикатури. Саме 21 листопада, дізнавшись про
рішення Януковича стосовно євроінтеграції, його гурт вийшов на Майдан і заспівав під
банджо пісеньку “Янукович, кович, кович...”. А вже наступного дня гурт OT VINTA дізнався,
як багато людей зібралися на Майдані, і на півдорозі до Рівного повернувся назад до Києва
[1]. Митець став автором шеврону самооборони Євромайдану. Шеврон виконаний в образі
Архангела Михаїла, який своєю постаттю нагадує тризуб: “Я намалював його ще в перші дні
Революції Гідності. Архангел Михаїл зразу став нашим оберегом на Майдані. Потім я став
часто помічати його на шевронах і бойових машинах на фронті російсько-української війни.
Тепер він знову як жовтий скотч ідентифікує своїх, тих кому не байдужа доля України” [2]. А
1 лютого 2014 р. на Європейській площі біля готелю “Дніпро” у Києві була відкрита виставка
робіт Ю. Журавля, де він представив серію від 60 до 70 малюнків у жанрі графіки. Митець
розповідав: “Один раз зловив себе на тому, що я приходжу до дому, починаю малювати, і вже
десь пів на четверту ранку, а я досі в пальто, в ботах сиджу за столом і щось малюю!” [3].
Його карикатури торкалися подій, про які пам’ятає кожен з нас, зокрема про студентів, які
були побиті владою, однак символічно стали довбнею, яка насправді повернулася бумерангом
на Януковича. І ще одна, яка була створена, як казав автор у той сам день, підписана
“Покрашення”, що зображала так звану “елку”. Дух українців, патріотизм та жагу до
читання, а саме дотичності до нових знань, чи прекрасного, зображено ще на одній роботі, де
на купі старих шин під прапором України сидить над книгою хлопчина, можливо вартовий
Євромайдану. Всі ці роботи художника Ю. Журавля вражають, вони наповнені силою,
патріотизмом і критикою тодішньої влади, як наприклад карикатура, на якій силовик
заховався за щитом і від страху біля нього жовта калюжа!
Митець сподівався що ця виставка триватиме до перемоги Революції Гідності і буде
поповнюватися новими роботами. Але 18 лютого 2014 року, коли тривало жорстоке
протистояння між майданівцями і силовиками бійці “Беркуту” її не пощадили та спалили.
Однак мистецькі твори Ю. Журавля не зникли безслідно, їх можна побачити за допомогою
фото та відео, які поширювалися у соціальних мережах та на каналі YouTube [3]. Вони ще раз
нагадують нам хронологію подій часів Революції Гідності. Інші роботи художника
викликатимуть у кожного з нас різні емоції – сатиру і гнів, радість і сум, гордість і біль.
Неможливо також не згадати його картину “Небесна сотня”, яку автор написав 25 лютого
2014 року, коли вся Україна оплакувала своїх героїв.
Марія Діордічук українська художниця, мешканка Києва, яка також через свої полотна
документувала історію подій Євромайдану та Революції Гідності. Маючи сім років вона
виграла свій перший мистецький конкурс, який відбувався в Осло. Тепер її роботи
представлені у приватних колекціях в Аргентині, Японії, США, Канаді та Чехії. Щоб писати
полотна з натури Марія Діордічук жила разом з самообороною Майдану в Українському домі,
перебуваючи у центрі протистояння, або приходила ранесенько на Майдан майже щодня. Її
вразив дух тих людей, які чітко знали свій фронт робіт і розуміли, що в ті складні дні лютого
2014 року можуть не дочекатися нового ранку. Події під час Революції Гідності змінили
спосіб мислення і буття мисткині і навіть, її зовнішність з глянцевого гламуру до простішого
і щирішого. Відомою є її картини: “Ранок на Грушевського”, що написана під враженням
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подій, коли силовики атакували Майдан; “Праотець” – як стверджує сама художниця –
“народилася після знущань “беркутівців” над козаком Гаврилюком” [4]. І хоча у цій картині
ми не побачимо саме його обличчя, художниця символічним зображенням образу предків
хотіла показати зв’язок, кожного з нас зі своїми героїчними прародичами – козаками, які
стояли за свободу ціною свого життя, і сьогодні як янголи допомагають у цій боротьбі. А ще
картина “Невідомість”, в якій мисткиня втілила свої відчуття героїзму боротьби та
невідомості завтрашнього дня. Експозиція Марії Діордічук під назвою “Кольори свободи”,
яка налічувала 12 картин з Майдану, в червні 2014 року була показана в Києві, Львові, а
також у столицях Естонії, Фінляндії та Данії.
Варто згадати ще одного майстра вуличного живопису під час Революції Гідності на
іменння #Sociopath, який у лютому 2014 року розмалював фасад одного з будинків на вул.
Грушевського у Києві. Це трилогія “Ікони Революції”, яка складається з портретів Тараса
Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка. Вони зображені в контексті тогочасних реалій – з
масками на обличчі, таким чином художник підкреслював їхню дотичність та “участь” у цих
подіях. Під їхніми портретами художник написав відповідні часу цитати з їхніх творів. Через
півроку у 2014 році ця трилогія отримала статус пам’ятки історії. Однак через три роки (у
2017) вона була стерта вандалами. Але як стверджував сам автор він проти того, щоб інші
художники відтворювали його творіння: “Ікони Революції” в оригінальному розмірі в одному
екземплярі є у моїй колекції, так само, як і трафарети, якими я створював Трилогію у 2014му. Вони все ще у майданівській сажі...” [5].
Мистецтво ще раз засвідчило, що Євромайдан та Революція Гідності увійшли в історію
України як знак і взірець жертовності, патріотизму та героїзму. Укотре було доведено, що у
найкритичніші та найважливіші періоди нашої історії знайдуться герої, ладні пожертвувати
власним життям заради майбутнього України як незалежної демократичної держави.
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ВИСВІТЛЕННЯ ПОЛЬСЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ
НА СТОРІНКАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ГАЗЕТИ “КУР’ЄР ЛЬВОВСЬКІ”
У 1920 р. польську спільноту Галичини, як і інших земель Польщі, найбільше
турбувало питання польсько-більшовицької війни, яка ставила під загрозу не тільки польську
державність, але й основи її суспільно-політичного устрою, оскільки існувала небезпека, що
більшовицька революція пошириться на Захід [1]. Командири Червоної армії нахвалялися,
що “процокотять підковами” по вулицях Парижа ще до кінця літа. Війна розпочалася в
лютому 1919 р., коли німецька армія залишила окуповані нею протягом Першої світової
війни території колишньої Російської імперії. На той час Ю. Пілсудський виношував ідею
створити федерацію, яка б охопила терени від Фінляндії до Грузії й стала бар’єром на шляху
більшовизму. Скориставшись із безвихідної ситуації армії УНР, польська дипломатія
змусила Директорію піти на переговори, результатом яких став нерівноправний українськопольський договір від 22 квітня 1920 р. Відповідно до цієї угоди за Польщею закріплювалося
право на Східну Галичину, Західну Волинь, Холмщину та Підляшшя. Складовою частиною
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договору була військова конвенція підписана 24 квітня 1920 р. українською стороною з
польським військовим відомством, яка передбачала початок спільних польсько-українських
військових дій проти більшовицьких військ на території України.
25 квітня 1920 р. поляки та українці перейшли в наступ на теренах України. 7 травня
1920 р. союзні війська без боїв увійшли в Київ, Червона армія поспіхом відступала. Однак
місцеве населення зустріло союзні армії без ентузіазму, тож поповнити українські дивізії не
вдалося.[2] Між тим, більшовики сконцентрували великі сили і на початку червня розпочали
контрнаступ у Білорусі, а згодом – і в Україні. 5 червня Червона армія прорвала фронт і стала
просуватися на Варшаву.
Польсько-більшовицька війна викликала гостру дискусію серед польських політичних
та громадських кіл Галичини. Так, “Кур’єр Львовскі” в січні 1920 р. констатував, що над
Польщею нависла страшенна загроза у вигляді більшовицьких військ. Провину за такий
розвиток подій журналісти газети покладали передовсім на недолугу дипломатію Антанти,
яка витратила колосальні гроші на підтримку лише білогвардійського руху, що в кінцевому
підсумку зазнав ганебного фіаско. На думку кореспондентів газети Польщу чекають тяжкі
часи: добровольчі армії Денікіна скоро будуть розбиті. Тоді більшовики кинуть на Польщу
усі свої сили. Вони вважали що, Антанта помилилася, коли послухалася великоруських
патріотів, які запевняли, що вистачить лише гармат та грошей, аби розбити більшовизм та
навести порядок у Росії. Лише ці обставини, на думку газети, змусили Англію та Францію
згадати про Польщу.
Однак і в цьому випадку Антанта відводила ІІ Речі Посполитій неадекватну роль
“сторожового пса” перед входом до Європи, водночас не надаючи їй дієвої військової
підтримки. “Кур’єр Львовскі” наголошував що, найближчим часом польська армія на Сході
лишиться сам на сам із “більшовицькими ордами”.
Журналісти газети “Кур’єр Львовскі” ставилися до Антанти щораз критичніше; це
відображало незадоволення поляків у Галичині східною політикою західних союзників. На
сторінках газети з’явилися звинувачення Англії в тому, що вона веде таємні переговори з
більшовиками, які можуть закінчитись сепаратним мирним договором. Журналісти
констатували: щоб не склалася ситуація, в якій Польща залишиться віч-на-віч із
більшовицькими арміями, польський уряд повинен висунути низку вимог до Антанти і лише
в разі їх виконання продовжити війну. Серед цих вимог “Кур’єр Львовскі” виділив три
найважливіші:1) Польща сама з більшовиками не буде провадити війну. Вся Антанта
повинна воювати з більшовизмом. При цьому захід повинен відшкодувати витрати Польщі,
які пішли на війну до цього; 2) Антанта повинна остаточно вирішити питання Східних і
Західних кордонів Польщі. Вільне місто Ґданськ має якнайтісніше бути пов’язане з Річчю
Посполитою, терени на Сході мають бути остаточно закріплені за нашою країною; 3)
Потрібно підписати тісніший польсько-французько-англійський союз, який має
задовольнити потреби Польщі і захистити її від москалів, німців і чехів.
У вимогах щодо східних кордонів Польщі відобразилося загальне невдоволення
польського населення краю рішенням Верховної Ради Паризької конференції від 25 червня
1919 р. стосовно долі Східної Галичини: її було оголошено підмандатною територією Ліги
Націй, а Польща одержувала лише мандат на управління нею впродовж 25 років за умови
впровадження широкої автономії. Такий стан речей був абсолютно неприйнятний як для
галицьких польських політиків, так і для польського населення; тож польсько-більшовицька
війна, на їхню думку, могла стати аргументом, який би переконав Антанту в доцільності
включити Галичину до складу ІІ Речі Посполитої без жодної автономії для українського
населення. Проте втілити цю ідею в життя не вдалося, втім, рішення Паризької конференції
польська влада послідовно ігнорувала, й автономія краю залишалася голою декларацією.
“Кур’єр Львовскі” також ряснів закликами до самовідданої боротьби з більшовизмом,
адже Червона армія несла загрозу всім верствам польського народу. Цієї боротьби, на думку
журналістів, не повинен був уникнути жоден поляк. Польська армія при цьому виступала
захисником ідеалів свободи цілої Центрально-Східної Європи, що її прагнули за всяку ціну
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поневолити більшовики. Передумови майбутньої перемоги “Кур’єр Львовскі” бачив у перевазі
польського свободолюбного духу над рабського ментальністю солдат Червоної армії, які
виконували накази командирів лише зі страху бути покараними. Відступ польських військ газета
називала тимчасовим явищем, яке незабаром зміниться переможним контрнаступом, оскільки
більшовики ослаблені громадянською війною і не мають опори серед власного народу. З цього
приводу газета писала, що польська держава є занадто сильною, щоби впасти від ударів
декількох тисяч шабель Будьонного. Половина перемоги – це віра в неї, плюс дух відваги. А все
це – найкращі риси польського народу. Звичайно нам поки що важко. Але ще в гіршому
становищі наш ворог, який не має підтримки у власному народі, мусить вести громадянську
війну, а власну армію тримати в купі кривавим терором. А як відомо, людина може лише
короткий час витримати такі знущання. Лише найменша невдача, і пута більшовицької
дисципліни тріснуть. Отож, долю війни на сході вирішить наша витривалість та сила духу.
“Кур’єр Львовскі” після згоди прем’єра В. Ґрабського на виведення польських військ
за “лінію Керзона” піддав нищівній критиці таку позицію уряду, називаючи її зрадою
національних інтересів, адже Польща втрачала через це Львів та Вільнюс. З цього приводу
газета писала що здавалося, від слова “перемир’я” всі обличчя в Польщі роз’ясняться від
радості і всі з легкістю вдихнуть повітря після 6 років війни. Але сталося інакше – Львів
здригнувся з острахом і недовірою, тому що від пропозицій Ллойд-Джорджа робиться
соромно, а кров стигне в жилах від ганьби. Перемир’я, яке в кожну хвилину може змінитися
на криваві бої, нам пропонують сплатити двома перлинами Польщі – Львовом і Вільнюсом зі
Щецином і Сілезією. У цій статті відбилося глибоке переконання польської меншини Східної
Галичини в тому, що Львів є невід’ємною частиною Польщі.
Тому не дивно, що “Кур’єр Львовскі” з ентузіазмом сприйняв звістку про створення
нового уряду “національного порятунку” на чолі з В. Вітосом, називаючи його, насправді
народним урядом, а не партійно-парламентською комбінацією. На думку газети, саме цей
кабінет міністрів мав урятувати Польщу від загрози, яка стала логічним фіналом незграбної
політики правих партій.
12–15 серпня 1920 р. відбулася вирішальна битва під Варшавою. У важких боях
поляки знекровили противника і 16 серпня розпочали контрнаступ. Восени фронт
стабілізувався на лінії рік Двіни, Случі, Збруча. Польські органи масової інформації
заговорили про “диво над Віслою” приписуючи порятунок Польщі провидінню.
Оцінюючи польсько-більшовицьку війну, польська еліта краю спиралася на традиційні
історичні стереотипи, що Польща є “підмурівком Європи” та захисником цивілізації; воєнний
конфлікт зображався як боротьба з “азійськими ордами”, котрі несли тиранію, смерть та руїну. В
такій ситуації Польщі відводилася роль рятівника свободи народів Центрально-Східної Європи.
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ЕЛЕМЕНТИ ПОЗИТИВІЗМУ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Одним із західноукраїнських мислителів які пропагували новітні течії
західноєвропейської філософії кінця ХІХ – початку ХХ ст. можна сміливо вважати Миколу
Івановича Шлемкевича (М. Іванейка). Беручи до уваги той факт, що він був учнем Шліка, його
цілком можна зарахувати до популяризаторів Віденського гуртка, групи філософів, які
досліджували засади логічного позитивізму.
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Стоячи на позиціях антиметафізики, вони популяризували “принцип верифікації” за
яким науковим знанням слід було вважати лише таке знання, яке можна піддати цьому
принципу, іншими словами перевірити на істинність. У відомому маніфесті під назвою
“Наукова концепція світу. Віденський гурток” представники Віденського гуртка оголосили
власні основоположні ідеї. Серед них: нівелювання метафізики як такої, що позбавлена будьякого змісту, заперечення ролі філософії як деякої універсальної науки. Адже філософія
може бути “корисною” лише у тому випадку, коли потрібно буде аналізувати окремі
моменти у процесі людського пізнання.
Стосовно позиції М. Іванейка у цьому питанні, то не дивлячись на той факт, що
спочатку він відштовхувався від стрижневих ідей німецької феноменології, у подальшому
тим не менше дещо відходить від проблеми верифікації знання. Відкидаючи домінантну роль
філософського методу пізнання, дослідник наголошує на так званому життєвому принципі
різноманітних площин діяльності людини у сфері духовної культури, який і називає
філософією. Така духовна культура сублімує та розкривається в універсальній і
самодостатній індивідуальності.
Насамперед слід зазначити, що науковець має на меті показати схожість філософії
позитивізму і перебуваючою на стадії свого формування українською філософією. У цьому
контексті мислитель пише про багатовекторність як першої, так і другої.
Говорячи про українську філософію він насамперед згадує романтизм Т. Шевченка.
На його думку творчість Т. Шевченка та “напівромантичного народництва” відіграли
важливу роль у становленні науки в Україні. Їх діяльність вчений розглядає як вихідну точку
розвитку історії та філології. В цьому контексті дослідник пише, що “...майже виключно сим
ділянкам присвячений інтерес – показує, що не суто-наукові інстинкти тут верховодили.
Також наївна віра, що справу самостійности нації рішають лінгвістично-історичні досліди –
се також далекий пережиток тієї напів-романтики, напів-позитивізму” [2, с. 247].
Далі М. Іванейко вказує на ще одну рису, яка із деяким запізненням, але все ж
проникає на грунт української культури. Таким фактором є ірраціональний момент та його
роль у формуванні творчих задатків індивіда. Саме між цими двома домінуючими рисами
української ментальності мислитель допускає існування того, що в даному контексті можна
назвати позитивізмом.
За М. Іванейком, існує тенденція концентрації науки на самій собі, на своїх власних
вузьких проблемах. У цьому випадку неможливим буде формування об’єктивного наукового
світогляду чи якогось цілісного погляду на ту чи іншу проблему. Є лише нічим не пов’язані
між собою окремі твердження. Тому тут мислитель пише, що душа людини поділена на
окремі сегменти. Коли потрібно вирішити якусь конкретну проблему людина звертається до
того сегменту, який відповідає саме за цю площину її діяльності. Виникає друга проблема і
людина з легкістю переходить до іншого сегменту душі. Подібний поділ і є однією з
характерних рис позитивізму.
Звертаючись до феномену мистецтва критик зазначає, що сьогодні в українців
відношення до нього також суто “позитивістичне”. Пересічний українець лише зрідка
береться за прозу чи вірші, а про вплив літератури на формування внутрішніх чинників
становлення індивіда не може бути жодної мови.
Не кращі справи і в релігійній площині де спостерігаються напружені взаємини
церкви і держави. З другого боку доволі невизначеним є ставлення широкої маси людей до
релігії. В цьому контексті М. Іванейко говорить про деяку залишкову потребу людей
святкувати та виконувати низку обрядів.
Прагнучи дати відповідь на запитання про суть нашої філософії М. Іванейко
наголошує, що дослідники практично відразу будуть поставлені перед такою проблемою, а
саме: співвідношення апріорних та апостеріорних знань. Науковець зазначає, що філософські
проблеми неможливо розв’язати у формі простого силогізму. У царині філософії усе значно
складніше. Для того, щоб знайти перший щабель від якого можна буде у подальшому
відштовхуватися, потрібно “витягти” його з підсвідомості, дати йому науково обґрунтоване
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визначення і лише тоді починати критичний аналіз. Дослідник зауважує, що як правило
філософія тієї чи іншої нації формувалася через міф, поезію тощо. Як приклад мислитель
звертається до Стародавньої Греції. Філософія Сократа стала можливою завдяки його
попередникам, які допомогли мислителю вийти на проблему людини. В цьому контексті
можна називати багато прикладів, але, повернувшись до української культури, М. Іванейко
констатує, що процеси які могли б відіграти роль культурного “фундаменту” для філософії
сьогодні знаходяться у зародковому стані, адже українську філософію в силу її “молодості”
наразі складно підвести під деякий тип чи напрям. Можна говорити лише про те, щоб
відшукати якісь окремі схожості, спільні погляди, вектори тощо.
Відтак можемо зробити висновок про багатовекторність українця. Саме така його
характеристика виступає каталізатором позитивістичних процесів. Адже позитивізм постійно
прагнув позбавитися будь-яких “чужих” привнесень з боку віри, ірраціональних моментів з
тим, щоб мати змогу сконцентруватися суто на “чистій” науці. Вчений зауважує, що така
схожість позитивізму і української філософії не лежить на поверхні, її потрібно зуміти
вичленувати із загального тла динамічної філософії, яка постійно розвивається та змінюється
і також не спроможна наразі подати цілісної картини світу, звертаючись і до романтизму, і
до ірраціоналізму, і до естетизму.
Висновуючи, хочемо зосередити увагу на таких моментах. По-перше можна з
упевненістю стверджувати, що філософська думка в західноукраїнських землях 20–30-х
років ХХ століття мала своє власне оригінальне “обличчя” і власних оригінальних
мислителів, які доволі упевнено орієнтувалися в основних тенденціях розвитку світової
філософії.
По-друге,
будучи
українськими
філософами,
вони
намагалися
загальнофілософські ідеї екстраполювати на український ґрунт, з метою збагачення саме
вітчизняної філософії.
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ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ЯК ХАРАКТЕРНИЙ СИНДРОМ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
Соціально-економічні та політичні умови сьогодення не завжди сприяють гармонійному
життю людини в суспільстві, а часто навіть є причиною стресів. В результаті спостерігаються
високий рівень невротизації населення, велике число випадків невмотивованої агресії,
психосоматичних захворювань, так званих “хворобами цивілізації”. Прогресуюча дезадаптація
людини в сучасному суспільстві нерідко пов’язана і з емоційним вигоранням людини.
Відповідно до сучасного розуміння, емоційне вигорання являє собою синдром
постійної втоми чи емоційного виснаження, який посилюється з часом.
Особливо схильними до вигорання на роботі є люди, які працюють у сфері “людиналюдина”, тобто ті, чия робота пов’язана з постійним спілкуванням. Переважно до цієї
категорії зараховуються лікарі, педагоги, психологи, соціальні працівники, волонтери,
менеджери, керівники різних сфер та інші.
Так, необхідність постійно бути на зв’язку, вислуховувати інших і говорити самому,
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стежити за важливими новинами, давати вказівки підлеглим або навпаки виконувати
доручення керівництва, намагатися виправдати чиїсь очікування, перевершити конкурентів,
продемонструвати хороші показники ‒ все це призводить до того, що в якийсь момент у
людини просто “розряджаються батарейки”.
Згідно з ВООЗ, існує три основних симптоми емоційного вигорання: почуття
виснаження або втоми: призводить до порушення сну, зниження імунітету, проблем із
концентрацією уваги; інтелектуальна й емоційна дистанція з роботою: відчуття негативу та
цинізму відносно ситуацій, пов’язаних із роботою, відірваність від колективу, відсутність
мотивації, негативне сприйняття реальності; зниження професійної ефективності: відчуття
неспроможності справитися з своїми робочими обов’язками, внаслідок цього з’являються
сумніви у власних здібностях і компетентності.
Відомо, що термін “вигорання” позначений у Міжнародному класифікаторі хворіб, як
наслідок тривалого невирішеного стресу на робочому місці. Багато вчених вважають це
хворобою, але починаючи з травня 2019 року ВООЗ використовує цей термін тільки у
випадках, пов’язаних з роботою, а тому “вигорання” класифікується як синдром. Та супутні
симптоми цього синдрому впливають на стан здоров’я людини та життя загалом. Людина
починає хворіти, послаблюється увага, погіршуються стосунки, з’являються конфлікти,
знижується задоволення від життя.
Як відомо, початок систематичної трудової діяльності, особливо сучасні форми праці,
пов’язані з тривалою психофізичною напругою, освоєнням і використанням складних
технічних пристроїв, можуть породжувати різноманітні психологічні проблеми, здатні
спричиняти негативний вплив на психіку. Серед чинників професійної діяльності, незалежно
від професії, які можуть призводити до емоційної нестабільності, стресу і пов’язаної з ними
дезадаптації, виділяють: перевантаженість роботою; радикальні зміни посадових обов’язків
або умов праці; процес “входження” в нову посаду; підвищену відповідальність за прийняття
рішень; дефіцит часу; недолік повноважень для прийняття рішень; можлива небезпека
роботи для життя і здоров’я співробітника; загроза особистому і професійному авторитету;
необхідність часто йти на компроміс заради кар’єри; незадовільні ділові відносини з
керівництвом, підлеглими, колегами; недолік інформації про оцінку керівниками роботи
працівника; невизначеність посадових завдань і обов’язків; невизначеність посадового
зростання, відсутність можливості зростання; обмеження професійної активності, відсутність
свободи для творчості; відсутність задоволеності результатами професійної діяльності,
зокрема з матеріальної точки зору (низька заробітна плата) та ін.
На сьогоднішній день встановлено, що причинами емоційного вигорання можуть
бути: перфекціонізм; схема самопожертви “згораючи, свічу іншим!”; самокритика, низька
самооцінка; депресивне мислення, невдоволення, хронічне роздратування, фокусування на
тому, що “не так, як би мало бути”; гіпервідповідальність, переживання за те, що “може піти
не так” та ін.
З метою профілактики емоційного вигорання рекомендуються наступні кроки:
розділення роботи та відпочинку; регуляція навантаження; моніторинг рівня енергії;
поповнення енергії та відновлення сил; улюблена робота дорівнює витрата енергії плюс
генерації енергії; здорове харчування (їсти вчасно, збалансовано); здоровий сон (якісна
віднова нашого мозку відбувається під час сну); фізичне навантаження (підберіть собі вид
спорту, який приносить вам задоволення).
Якщо людини опинилася у стані емоційного вигорання необхідно звернутися до
фахівця-психотерапевта. Він з’ясує причини, що лежать в основі емоційного вигорання, які
іноді важко зрозуміти без професійної допомоги. Запропонована ним терапія стане способом
підтримки здорового духу, як і походи до спортзалу, що допомагають тримати себе у гарній
формі.
Отже, емоційне вигорання не лише є ознакою стресу на робочому місці, а й може
стати причиною нових проблем. У зв’язку з цим, крім зміни зовнішніх умов та впливів,
важливо навчити людину методам саморегуляції, що дозволяють знімати психофізичну
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напругу та відновлювати порушені міжособистісні відносини і мінімізувати емоційне
вигорання. Саме тому психогігієна праці повинна зберігати диференційований підхід до
розробки заходів, направлених на збереження психічного здоров’я при різних формах
фізичної, розумової і творчої праці.
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ЦІННОСТІ В СИСТЕМІ БУТТЯ ЛЮДИНИ
Цінність – це поняття, яке вказує на людську, соціальну і культурну значимість явищ і
предметів діяльності. Вона є особливим типом світоглядної орієнтації людини, уявленнями,
які склалися в тій чи іншій культурі про ідеал, моральність, добро, красу. Також це феномен,
який об’єктивно, за своєю природою є благом для людини, спрямованим на утвердженні її в
бутті, реалізації її творчих можливостей.
Формування поняття “цінність” пройшло складний історичний шлях. В античній і
середньовічній філософії ціннісні характеристики включалися в саме життя, розглядалися як
притаманні йому та нерозривні з існуючою реальністю. Дослідження цінностей як таких
стало можливим тоді, коли поняття реальності розщепилося на реальність у власному
розумінні й цінність як об’єкт людських уподобань та прагнень.
Існують різні погляди на природу цінностей – здатності речей задовілняти людські
потреби, бажання, уявлення, які породжують надії людини, очікування, сподівання.
Важливими є питання про: об’єктивний чи суб’єктивний зміст цінностей; існування
красивого, благородного, чесного самого по собі; обумовленість цінностей смаками,
психологічними вподобаннями індивіда.
Сучасна наука послуговується положенням про суб’єкт-об’єктну природу цінностей,
світ яких утворює сама людина. Цінності є предметом потреб та інтересів людини. Цими
предметами виступають речі, явища чи ідеї. Вони належать до психологічних об’єктів, їхні
джерела – наші почуття, ставлення, інтереси.
Розмаїття цінностей передбачає класифікацію за їх суб’єктом. Так, виділяються
цінності індивідуальні, соціальних та професійних груп, національні, загальнолюдські.
Індивідуальними цінностями є життя, щастя, благополуччя, здоров’я, родинний добробут.
Національні цінності охоплюють наступні доброчесності: незалежність, патріотизм, гідність,
мир. У будь-якій сфері людського життя і діяльності функціонує своя система цінностей.
В наш час особливої ваги набувають загальнолюдські цінності. Вони є регуляторами
поведінки всього людства, виступаючи найважливішими критеріями, стимулами й
знаряддями пошуку шляхів взаєморозуміння між людьми. Можна виокремити такі
загальнолюдські цінності: цінність людського життя, добро, справедливість, краса, істина,
свобода.
Фундаментальним з теоретичного погляду є поділ цінностей на предметні та
суб’єктні, що утворюють два полюси всієї сфери ціннісного ставлення людини до світу.
Цінності визначаються як предметні в тому випадку, якщо вони лише зовні виражають
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дійсну потребу людини і є лише “знаками” бажань, векторами споживчих можливостей, які
отримали соціальну санкцію. Суб’єктні цінності – це нормативна форма орієнтації людини в
соціальному та природному середовищі, яка подає їх людині у вигляді готових норм і оцінок.
Природа людини визначає те, що стає цінністю для всіх і для кожного. Цінність
відображає сутнісний рівень буття людини. Людина сприймає навколишню дійсність через
власні смислові життєві установки, завдяки цьому одні властивості та сторони світу стають
яскравішими, привабливішими, інші, навпаки, йдуть у тінь.
Той зріз соціокультурної реальності, який відображається у сприйнятті та
переживанні світу є свого роду ціннісною нішою, в якій живе та чи інша людська
особистість чи соціальна група. Цінності певним чином структурують, організовують наше
сприйняття світу, задають спосіб його переживання. Ніша – певний вид єдності цінностей і
тих проявів, аспектів світу, з якими він вступає у взаємодію і які розкриваються перед
людиною завдяки наявним у ньому “ціннісним перспективам” бачення реальності. Вибравши
собі нішу, людина перестає звертати увагу на інші прояви життя, приховані в ній
можливості. Все інше стає стороннім, нецікавим, невидимим, деформованим, позбавленим
чіткої перспективи.
У людській свідомості ті чи інші цінності існують не самі по собі, а утворюють стійку
систему норм, цілей, ідеалів. Цю систему можна назвати ціннісною парадигмою. В одних
людей парадигма має виключно жорсткий характер, в інших, навпаки, парадигма рухлива,
релятивна, схильна до деформацій.
Цінність є структурою, яка включає в себе мету, емоційну спрямованість,
зацікавленість, але кожен з цих психологічних феноменів сам по собі може і не бути
пов’язаний з цінністю безпосередньо. Мета може бути випадковою, зацікавленість – чисто
зовнішньою. Цінність виникає тоді, коли все це має глибинний зміст. Таким змістом може
бути творчість, слава, почуття соціальної справедливості, честь, прагнення до влади.
Основною формою, у якій функціонують цінності, є ідеали – уявлення про щось
неіснуюче, уявне, досконале, бажане. У змісті ідеалів проявляються такі особливості
цінностей, як надії, сподівання на краще майбутнє, очікування бажаного. Такими є ідеали
всебічно розвиненої особистості або суспільства, у якому будуть задоволені всі розумні
потреби людини. Ідеали як ціннісні установки виконують функцію духовних і соціальних
орієнтирів та як проектування людиною своїх життєвих устремлінь у бажане майбутнє.
Серед усіх ціннісних механізмів людини можна виокремити волю – вияв бажання людини
здійснити свою цілеспрямовану, ціннісно визначену діяльність, спрямовану на досягнення
власної мети.
Цінності не лише націлені у майбутнє. Вони діють також як культурні традиції,
звичаї, усталені норми, завдяки чому забезпечують зв’язок з минулим. Ціннісні уявлення
регулюють поведінку людей і стосовно сучасних їм реалій. Обираючи спосіб
життєдіяльності, порівнюючи запропоновані суспільні моделі розвитку, громадяни
визначають власну програму діяльності. Тільки людині притаманна здатність оцінювати,
надавати значення, свідомо діяти стосовно навколишнього світу.
Цінності, які людина засвоює в процесі життя втілюють у собі особливе ставлення
людей до всього навколишнього у відповідності з їх прагненнями, потребами, інтересами.
Вони виконують у житті людини важливу роль, є основою її духовного світу. Допомагають
людині у визначенні системи моральних і гуманістичних принципів та орієнтирів життя.
Спираючись на сформовану в суспільстві систему цінностей, людина має можливість давати
послідовну, відносно стійку оцінку вчинкам, як своїм так і інших людей.
Отже, сьогодні у світі іде напружений пошук нових людських орієнтирів які б давали
відповіді на нагальні питання сьогодення. Такий пошук з необхідністю здійснюється у
різноманітних сферах людської діяльності. Мова йде про вироблення принципово нових
цінностей, які покликані забезпечити стратегію подальшого, в першу чергу, духовного
розвитку людства.
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Панкевич В. І.
вчитель
Зубрянський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступеня
ВИЗНАЧНИЙ ОСВІТНЬО-КООПЕРАТИВНИЙ ДІЯЧ ДЕНИС КОРЕНЕЦЬ (1875-1946)
“Метою кооперації, – наголошував визначний кооперативний і освітній діяч Денис
Коренець, – має бути співпраця громадян спрямована не лише на покращення її
матеріального добробуту, але й на захист соціальних, культурно-освітніх потреб і, врештірешт, на збереження й духовний розквіт українського соціуму”. Він народився 1875 року у
Розвадові, в родині вчителя. Навчався у Стрийській гімназії та на філософському факультеті
Львівського університету. Працював учителем у гімназії, належав до гурту молодих
співробітників професора М. Грушевського. Тоді ж написав наукові праці “Зносини гетьмана
Івана Виговського з Польщею в рр. 1657–1658” та “Повстання Мартина Пушкаря”.
Денис Коренець відносився до числа тих, хто був теоретиком і практиком
кооперативного руху водночас. Досліджував проблеми становлення і розвитку кооперації,
формування її структури; вивчав події, факти та явища кооперативного життя, наводив
статистичний матеріал; з’ясовував суть ідейної та організаційної роботи Ревізійного союзу
українських кооперативів та інших організацій.
Д. Коренець народився у той саме час, коли Перемишль став одним із центрів
української кооперації, він учитель історії і географії, під впливом Теофіля Кормоша став
практикуючим кооператором. Свій шлях в кооперації розпочав директором “Спілки для
господарства і торгівлі” (1900 р.), яка започаткувала розвиток сільськогосподарської
кооперації
в
регіоні,
активно
популяризував
ідеї
кооперації,
організував
сільськогосподарські віча, їздив у села з лекціями і бесідами про культуру господарювання,
виступав зі статтями в українських часописах. Після об’єднання торговельного відділу
“Сільського господаря” із “Спілкою для господарства і торгівлі” у “Крайовий союз
господарсько-торговельних спілок” (1911 р.). Д. Коренця обрали урядуючим директором.
Літом 1914 р. він побував у Бельгії, Данії, де ознайомився з розвитком споживчої
кооперації, специфікою експорту м’ясних та молочних продуктів. У Відні (1914-1915 рр.)
Д. Коренець залучився до роботи Допомогового комітету та інших організацій, поглиблював
теоретичні знання про кооперацію, вивчаючи праці німецьких теоретиків, зокрема
Г. Мюллера, Г. Шульце, Ф. Райфайзена. Крайовий союз ревізійних українських
господарських стоваришень позичкових, торговельних і промислових кооперативів у Львові
відкрив на еміграції тримісячний кооперативний курс, одним з організаторів якого був Д.
Коренець.
З 1917 року, будучи директором Торговельної школи товариства “Просвіта” у Львові,
реорганізував її 1924 р. у середню школу (гімназію). Торговельна гімназія не лише давала
знання про кооперацію. Тут формувалися дух майбутніх кооператорів, віра в кооперативні
ідеали, переконання в тому, що у долі українців, у змаганнях за національну незалежність і
власну державність кооперація відіграє важливу роль. Носіями національного
кооперативного духу були директор Д. Коренець, учитель І. Витанович та й увесь
педколектив. При навчальному закладі Д. Коренець створив однорічний курси для
абітурієнтів (1920 р.) і вищий кооперативний курс, як єдиний навчально-виробничий
комплекс з підготовки спеціалістів для українських економічно-господарських інституцій.
Згідно з навчальними планами і програмами, на курсах вивчали політичну економію,
господарську географію, історію і теорію кооперації, організацію торговельних і
кооперативних підприємств, право, товарознавство та інші дисципліни.
У 1921 р. Крайовий комітет організації кооперативів доручив Д. Коренцю, як
відомому педагогові, організувати перший крайовий вишкіл кандидатів на фахових
господарсько-кооперативних працівників, які мали очолити провід української кооперації.
484

Успіх у навчанні і вихованні молоді залежав від учительських кадрів. У школі і на
курсах працювали педагоги з вищою і загальною професійною освітою – А. Березовський,
І. Лежогубська; автори шкільних підручників та наукових праць – А. Гаврилко, К.
Коберський; професіонали, що поєднували фахову працю з викладанням у школі – М.
Волошин, І. Чапельський. Вони разом з Д. Коренцем в умовах жорстоких утисків польських
державних структур готували українські підприємницькі кадри.
Отже, Д. Коренець стояв біля джерел фахового шкільництва на західноукраїнських
землях у період нарощування кооперативного, господарського потенціалу українського
суспільства, що тоді вчилося цінувати фахові господарські знання. Він бажав, щоб “наша
молодь студіювала по різних фахових школах і набирала різного фахового знання, бо лише
тоді, коли ми побіч свідомого селянина-хлібороба на селі та невеликого гурта інтелігенції
будемо мати у місті свого купця, ремісника, промисловця та кваліфікованого фабричного
робітника, зможемо піднести наш добробут і думати про наше майбутнє взагалі”. Багато
уваги приділяв роботі у товаристві “Просвіта”, в секції професійного шкільництва
“Української порадні для вибору звання”, в Комісії для промислових шкіл, в товаристві
“Рідна школа” (1936-1937 рр.). Він продовжував публікувати в українських періодичних
виданнях – “Ділі”, “Новому часі”, “Кооперативній республіці” – статті про потребу
розбудови фахово-економічних шкіл, вказуючи на їхню корисність, визначав способи
організації навчального процесу. Економічні статті-огляди Д. Коренця: “П’ятдесятиліття
української кредитової кооперації в Галичині”, “50-річчя Українбанку “Віра” в Перемишлі”
стали першоджерелами до вивчення української кооперації в Галичині. На еміграції він
написав спогади, щоб “спричинитися до вірного відображення доби, в якій він так багато
зробив”.
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СЕКЦІЯ “ВИЩА МАТЕМАТИКА, КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ
ТА КОМПʼЮТЕРНІ НАУКИ”

Аніловська Г. Я.
д.е.н., професор
Львівський торговельно-економічний університет
МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СЕКТОРІ ІТ-ПОСЛУГ
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної
та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього
Українського народу [Конституція України, ст. 17].
Проблеми інформаційної безпеки держави не є новими як для науковців, так і для
практиків. Національні інформаційні ресурси, будучи складовою стратегічних ресурсів
країни, мають надзвичайно важливе значення для захисту національних інтересів України, її
суверенітету. В сучасних умовах особливого значення і надзвичайної ваги набувають
електронні інформаційні ресурси. Забезпечення захищеності, оцінка стану захищеності
інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних системах ‒ це те завдання,
вирішення якого здійснюють кваліфіковані фахівці сектору ІТ-послуг. І хоча держава
повинна мати і має спеціалістів такого профілю, однак особливої уваги заслуговують
тенденції, які склались в цьому секторі в цілому. Функціонування сектору ІТ-послуг, його
розвиток піддані значним впливам ситуації, що склалась в державі.
Напад Росії на Україну, спровокована нею війна спричинили серйозні перестановки на
ринку ІТ-послуг як в Україні, так і в інших державах. Ці перестановки можна охарактеризувати
так:
 західні компанії, які виходять з Росії та Білорусі, тепер керуються, до інших країн,
тому попит на і без того дефіцитних ІТ-спеціалістів зростатиме;
 санкції проти режиму Путіна змусили багато світових корпорацій припинити
діяльність своїх сервісних центрів у Росії, тим більше, що через блокування банківських
розрахунків вони не можуть перераховувати кошти на оплату праці своїм співробітникам.
Схожа ситуація і в Білорусі;
 таке переміщення фахівців означає ще й те, що проекти зі сходу будуть передані в
інші країни.
Такі міграційні процеси зачепили, і досить суттєво, український ринок ІТ-послуг.
Відсутність статистики, яка б характеризувала ці процеси на даний момент, не
дозволяє провести ґрунтовний аналіз. Однак можливим є проведення аналізу стосовно
зовнішньої міграції ІТ-фахівців в деякі країни, зокрема в Польщу. Дані, використані в
аналізі, наведено з офіційного сайту Фінансового оглядача Польщі [1].
Попит на ІТ-фахівців у Польщі значно зріс через переїзд до Польщі компаній, які
наразі використовують ІТ-ресурси в Україні.
До початку війни в Україні ІТ-спеціалісти з України та Росії у Польщі становили
близько 5% усіх претендентів на працю в польських компаніях. Незабаром цей відсоток
може збільшитися, адже за підрахунками понад 30 тис. програмістів з України, які виїхали
через бойові дії, опинилися в Польщі. Ще 140 тис фахівців можуть працювати дистанційно з
відносно безпечних регіонів України. Що це означає для ринку праці в ІТ-галузі?
Дослідження, проведені в ІТ-індустрії, показують, що 75% польських компаній вже у
2021 році планували набирати та працевлаштовувати спеціалістів зі Східної Європи. Крім
того, на Україну, Росію та Білорусь припадає третина ІТ-аутсорсингу в цьому регіоні.
Програмісти з України вже давно зміцнили свої позиції на європейському ринку праці та
зарекомендували себе як хороші спеціалісти, а агресія Росії щодо України та втеча від війни
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до Польщі, швидше за все, прискорить цей процес.
За офіційними даними, Польщі не вистачає 50 тис. розробників [2], але ця цифра може
бути недооцінена. У європейських країнах цей дефіцит становить 300 тис. програмістів, а за
прогнозами, в Європі в найближчі 6 років буде 1 мільйон програмістів [3].
У свою чергу, статистика свідчить, що в Україні працює близько 200 тисяч
програмістів. Можна припустити, що саме спеціалісти з України заповнять пробіл на
польському та європейському ринку праці, тим більше, що українські програмісти працюють
у багатьох світових і відомих компаніях.
Через бойові дії можливості реалізації проектів в Україні обмежені. Водночас зріс
попит на рішення завдань кібербезпеки.
За даними найбільшої організації галузі ‒ Асоціації IT Ukraine, близько 70% ІТспеціалістів досі працюють у “безпечних” регіонах України, а 16% ІТ-працівників, серед
яких багато жінок, працюють за кордоном, близько 2% ІТ-фахівців приєдналися до збройних
сил, а 5% зголосилися допомагати в діяльності з кібербезпеки та підтримувати критичну
національну інфраструктуру.
ІТ-спеціалісти були одним із експортних товарів України: добре освічені, з
відповідними компетенціями і дешевші, ніж, наприклад, польські програмісти. ІТ-індустрія
України зростала з року в рік. Початок війни все змінив.
“ІТ-звіт України 2021” показує, що у 2021 році українська ІТ-галузь зросла на 36%,
експорт послуг зріс від $5 млрд до $6,8 млрд. При цьому кількість спеціалістів зросла з 244
тис. у 2020 році до 285 тис у 2021 році.
Україна, Росія та Білорусь були основними постачальниками послуг, переданих на
аутсорсинг у Східну Європу і за оцінками вони відповідали за одну третину потреб у цій
частині континенту. Зараз все це змінюється. Польські компанії, природно, беруть на себе ці
замовлення, якщо мають достатньо ресурсів. У лютому місяці 2022 року кількість пов’язаних
з роботою робочих місць в ІТ-індустрії на польських рекрутингових порталах та в
соціальних мережах зросла до 53,4 тисячі, тобто майже вдвічі порівняно з кінцем
попереднього року. Міграційна структура є одним із ключових факторів, які визначають, як
приплив біженців з України вплине на польський ринок праці.
З огляду на це можна зробити важливий висновок: компанії, які хочуть залучити
спеціалістів з України, повинні відкритися до дистанційної чи гібридної роботи, оскільки,
незважаючи на те, що багато людей переїхали до Польщі перед війною, деякі захочуть
повернутися до своїх сімей. після закінчення війни
Потрібна двостороння дія – допомога тим компаніям і працівникам, які переїхали, і
водночас підтримка компаній, які залишилися в країні. Отримання замовлень має
вирішальне значення для того, щоб українські компанії виконували свою роботу – не лише
через моральний дух, а й, що не менш важливо, для економіки країни.
Список використаних джерел
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ДОПОВНЕННЯ МЕДІА-ФАЙЛІВ ТЕКСТОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
Стандарти відтворення графічної інформації та її збереження на матеріальних носіях
не передбачають можливості доповнення цієї інформації додатковими, зокрема текстовими,
атрибутами. Базуючись на цих стандартах, такі атрибути можливо створювати лише в
додаткових матеріальних об’єктах, або розміщувати графічну інформацію не в окремому
файлі, а як вбудовану частину файлу іншого формату. Такий підхід не дозволяє розглядати
графічний документ як єдине ціле.
Для документування графічної інформації оптимальніше використовувати стандарт
EXIF.
Розробник формату - Japan Electronics and Information Technology Association (JEITA).
EXIF є частиною більш широкого стандарту DCF.
Остання версія Exif 2.31 введена в 2010 році та оновлена в 2016 році [1].
Суть стандарту EXIF. Потік даних ( наприклад, у формату JPEG) кодується
програмою-творцем і підлягає подальшому декодуванню програмою-переглядачем чи
програмою-редактором. Самі дані JPEG не мають безпосереднього відношення до EXIF. Цей
стандарт, що дозволяє приєднати до блоку даних JPEG блоки метаданих, які дозволяють
ефективно розв’язати вказані вище проблеми з документуванням графічних файлів.
Спрощена схема оболонки стандарту EXIF для файлів формату JPEG представлена на рис. 1.
Початок
файлу

Основний
розділ Exif

Додатковий
розділ

Маркер потоку
Потік JPEG
JPEG

Кінець файлу

Рис. 1. Схема оболонки стандарту EXIF для файлів формату JPEG
Формат передбачає зберігання в одному файлі як графічного зображення, так і його
зменшеної копії-іконки та підрозділу текстового опису даних.
Текстова частина розділу Exif файлу складається з маркерів і тегів, що описують
певний параметр (назва-ідентифікатор параметра і значення цього параметра). Значення
задається у певному форматі (рядки символів у вигляді ASCII коду). Набір тегів містить
обов’язкову частину (Основний розділ) та розділ, що наданий виробникам техніки і
програмного забезпечення для їх спеціальних цілей (Додатковий розділ).
Перелік основних маркерів і тегів основного розділу EXIF наведено в [2].
Програмне забезпечення, призначене для читання EXIF даних, виводить для
перегляду маркери, теги та відповідні їм значення. На жаль, розробники, не завжди
дотримуються специфікації і тому трапляються непорозуміння. Наприклад, здійсни запис в
некоректному форматі. Якщо це вузькоспеціалізована програма під певне завдання, то
непорозуміння зазвичай відсутні. Але якщо це універсальна програма, то плутанина з
неправильним найменуванням тегів і форматуванням, відповідних їм величин, трапляється
нерідко. Це неминуча плата за універсальність.
Стандарт EXIF є надзвичайно гнучким (наприклад, дозволяє зберегти отримані з
приймача GPS координати місця зйомки) і допускає широкий розвиток ‒ можливість
додавати інформацію в власно утворені теги. Правильно інтерпретувати таку інформацію
можуть тільки програми, які були розроблені з урахуванням існування новоутворених тегів.
Для утворення, перегляду та редагування інформації з тегів EXIF цілий ряд
застосувань. Насамперед, слід відзначити, що обробку тегів можна проводити засобами
операційних систем.
В операційній системі Windows 10, така обробка здійснюється на закладці “Details” у
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діалоговому вікні “Properties”.
Для повноцінного доступу до тегів EXIF слід використовувати спеціалізоване
програмне забезпечення. Так, наприклад, добре відомі графічні редактори Photoshop або
ACDSee, надають повний доступ до тегів EXIF але встановлювати такі універсальні засоби
лише для обробки тегів EXIF недоречно
Детальний аналіз наявного програмного забезпечення дозволив зробити висновок:
при документуванні графічних файлів найбільш вигідно використовувати застосування
EXIFViewer. Це пов’язано, як з широкими можливостями даної програми, так і з наявності в
ній зручного користувацького інтерфейсу. Крім того до переваг цієї програми слід віднести
наступне:
1) вона безкоштовна;
2) не потребує інсталяції;
3) використовує систему ini-файлів, і тому не перевантажує реєстр;
4) ini-файли зберігаються в тому ж каталозі, що і сама програма, а не в системних
папках Windows;
5) видалення програми, в разі потреби, не складає труднощів;
6) програма не перевантажена графікою і скінами.
Список використаних джерел
1. Exchangeable image file format for digital still cameras: Exif Version 2.31. URL:
https://web.archive.org/web/20171201035720/http://www.cipa.jp/std/documents/e/DC-008-Translation-2016-E.pdf.
2. Standard Exif Tags. URL: https://exiv2.org/tags.html.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ARIMA-МОДЕЛІ ТА ШТУЧНИХ НЕЙРОМЕРЕЖ ДЛЯ
ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
У доповіді висвітлюється порівняльний аналіз ARIMA-моделі та штучних нейронних
мереж (ШНМ) для прогнозування часових рядів соціально-економічного розвитку регіону.
Проведені експерименти показали, що під час прогнозування деяких показників соціальноекономічного розвитку Львівщини можна застосовувати ШНМ, коли складно ідентифікувати
модель ARIMA щодо її типу та кількості параметрів.
Основні показники соціально-економічного розвитку регіону можна представити у
вигляді набору послідовних значень цих показників, які зафіксовані у рівновіддалені один
від одного моменти часу. Прикладом є програма соціально-економічного розвитку регіону.
Тут набір значень деякого показника 𝑥(𝑡), 𝑡 = 1,2, … , 𝑛 може інтерпретуватись як часовий
ряд (ЧР). Для прогнозування ЧР зараз існує безліч методів. Отож актуальною є проблема
щодо вибору як моделі ЧР, так і програмного забезпечення для її реалізації.
Ми маємо на меті розглянути та порівняти підходи до прогнозування часових рядів із
використанням ARIMA-моделі та штучних нейромереж. В якості ЧР використовуються деякі
показники програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області.
Виділяють стаціонарні та нестаціонарні стохастичні моделі ЧР. Перший вид моделей
заснований на припущенні, що аналізований процес знаходиться у рівновазі по відношенню
до середнього рівня. Проте такі моделі часових рядів не мають широкого застосування,
оскільки ключові показники регіонального розвитку характеризуються як ЧР, у яких не
виконується припущення вищевказаної рівноваги. Саме тому багато ЧР описуються як
нестаціонарні, що не мають природного середнього значення. Найбільш поширеним класом
як стаціонарних, так і нестаціонарних моделей ЧР є модель, яка в спеціальній літературі
відома як “модель Бокса-Дженкінса”. В англомовному варіанті вона має назву ARIMA –
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AutoRegressive Integrated Moving Average model або український до неї еквівалент АРПКС –
модель авторегресії й проінтегрованої ковзної середньої [1].
Модель ARIMA має такі основні параметри:
 p – параметр авторегресії;
 q – параметр ковзної середньої;
 d – порядок різниці моделі.
Тому цю багатопараметричну модель позначають через ARIMA (𝑝, 𝑑, 𝑞).
Загальним недоліком для широкого використання ARIMA-моделей є складність
вибору її типу та підбору (визначення) параметрів моделі, що істотно збільшує суб’єктивний
внесок учасників процесу аналізу та прогнозування часових рядів. Таким чином, результат
аналізу і прогнозування ЧР залежить як від кваліфікації спеціаліста-аналітика в предметній
галузі, так і від його кваліфікації щодо методів прогнозування.
Штучна нейронна мережа (ШНМ) або Artificial Neural Networks (ANN) – математична
модель, а також її програмне чи апаратне втілення, що побудована за принципом організації і
функціонування біологічних нейронних мереж – мереж нервових клітин живого організму.
Інакше кажучи, ШНМ є системою з’єднаних та взаємодіючих між собою простих процесорів
(штучних нейронів). Такі процесори зазвичай є досить простими. Кожен процесор подібної
мережі має справу тільки з сигналами, які він періодично отримує на вході, та сигналами, які
він періодично посилає іншим процесорам. І, тим не менше, будучи з’єднаними у досить
велику мережу з керованою взаємодією, такі прості процесори разом здатні розв’язувати
досить складні задачі, у тому числі задачі прогнозування [2].
Апарат ШНМ припускає мінімальну участь аналітика під час формування моделі, бо
здатність до навчання характерна для всіх нейромережевих моделей, а алгоритми їхнього
навчання адаптують (підлаштовують) вагові коефіцієнти відповідно до структури даних, які
призначені для навчання.
Існує безліч нейромережевих структур, які розрізняються кількістю та розташуванням
нейронів і синаптичних зв’язків. Найбільш відомою структурою є багатошаровий персептрон
(MLP) – це повнозв’язна модель без зворотних зв’язків. Кількість шарів та нейронів у них
зазвичай обумовлена постановкою задачі та обчислювальними здібностями комп’ютера.
Реалізація моделей прогнозування ЧР може забезпечуватися на базі як пропрієтарного
програмне забезпечення, наприклад, пакетів MATLAB, EViews, SPSS, STATISTICA, так і
відкритого та вільного програмного забезпечення, наприклад, на підставі популярних пакетів
(бібліотек) Python або R.
Порівняльний аналіз моделі-ARIMA та штучних нейронних мереж для прогнозування
часових рядів економічного розвитку регіону ми проводили засобами системи STATISTICA.
Зазначимо, що в роботі [3] розглядаються підходи до прогнозування деяких показників
соціально-економічного розвитку регіону, що засновані на використанні штучних нейронних
мереж та нейромережевих пакетів. Тут представлені певні результати емпіричного аналізу та
прогнозування часових рядів для розробки програми соціально-економічного та культурного
розвитку регіону з використанням засобів STATISTICA Neural Networks на прикладі значень
індексів заробітної плати по Львівській області (у % до попереднього місяця).
Результати виконаних досліджень дозволяють зробити такі висновки:
 для прогнозування деяких показників у програмах соціально-економічного розвитку
українських регіонів доцільно застосовувати штучні нейромережі, коли для ARIMA-моделі
складно вибрати тип і визначити кількість параметрів моделі під час постановки та розв’язку
задачі прогнозування часових рядів;
 результати емпіричного аналізу показали, що для прогнозування таких показників
програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області, як індекси
номінальної та реальної заробітної плати можна застосовувати тришаровий персептрон MLP
з профілем s6 1:6-3-1:1, який ідентифікує штучну нейронну мережу з параметром вікна зсуву
6, 1-ю вхідною і вихідною змінною, 6-ма вхідними нейронами, 3-ма прихованими нейронами
та відповідно 1-им вихідним нейроном.
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ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
Ефективність соціально-економічного розвитку України можна оцінювати за
допомогою економічних і соціальних критеріїв, які взаємопов’язані та взаємозалежні. При
цьому бажано мати порівняно невелику кількість узагальнюючих критеріїв та показників,
(або ще краще – єдиний синтетичний критерій, показник-індикатор), але пошук таких
критеріїв і показників триває. Одним із пріоритетних напрямів у пошуку таких критеріїв є
підхід, який ґрунтується на концепції якості життя.
Ми маємо на меті розглянути науково-методичні засади щодо оцінювання
ефективності соціально-економічного розвитку України в контексті якості життя. Ці засади
враховують так званий “поріг складності”, згідно з яким особа, що приймає рішення, здатна
в середньому одночасно оцінити не більше 5-7 параметрів, які характеризують аналізовану
проблему (або задачу). А також – підтверджують гіпотезу щодо наявності ключових
параметрів соціально-економічного розвитку з урахуванням інституційних складників як
детермінантів підвищення якості життя українського населення.
Актуальність щодо постановки такого завдання обумовлена наступним фактом.
Аналіз динаміки основних показників соціально-економічного розвитку України, з одного
боку, та зведених індикаторів якості життя – з іншого, свідчить, що на тлі явних ознак
економічного зростання ми, на жаль, не спостерігаємо суттєвих позитивних тенденцій
зведених індикаторів якості життя в Україні. Прагнення знайти пояснення такої ситуації
призводить до доцільності пошуку параметрів соціально-економічного розвитку держави, які
найсуттєвіше впливають на підвищення якості життя українського населення.
Наша позиція при розробленні засад оцінювання ефективності соціальноекономічного розвитку України в контексті якості життя ґрунтується на науково-методичних
положеннях, реалізованих у нашому дослідженні як наступні завдання [1]:
1) визначити склад результуючих синтетичних індикаторів якості життя (СІЯЖ) як
критеріїв ефективності соціально-економічного розвитку України;
2) для кожного з цих СІЯЖ визначити набір пояснюючих змінних, які характеризують
соціально-економічний розвиток України;
3) визначити (оцінити) регресійну залежність, існуючу між кожним СІЯЖ та певним
набором пояснюючих змінних;
4) проаналізувати динаміку визначених критеріальних СІЯЖ та пояснюючих змінних
для виявлення і пояснення проблемних сфер у соціально-економічному розвитку України.
Варто зазначити, оцінювання ефективності соціально-економічного розвитку України
в контексті якості життя можна проводити за допомогою відповідних індикаторів у часовому
(ретроспективному чи прогнозному) або в просторовому (міжтериторіальному) аспектах. У
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першому випадку є можливість оцінювати вплив державної політики на підвищення якості
життя, відстежувати зміни деяких параметрів при реалізації програм соціально-економічного
розвитку на національному та регіональному рівнях. У просторовому ж аспекті це дозволяє
виявити міждержавні та міжрегіональні відмінності в якості життя для визначення орієнтирів
у реалізації державної та регіональної соціально-економічної політики [2].
Інформаційною базою дослідження були результати аналізу рейтингів по глобальним
індексам (індикаторам) країн світу. Зазначимо, що використані дані охоплюють період 20102020 рр. на основі підвибірки, що включає Україну та 8 країн, які граничать з Україною або
ж входили раніше до складу СРСР, а зараз є членами ЄС. Аналізована підвибірка складається
з таких дев’яти країн: Естонія, Латвія, Литва, Польща, Російська Федерація (Росія), Румунія,
Словаччина, Угорщина, Україна.
Під час визначення складу результуючих СІЯЖ як критеріїв ефективності соціальноекономічного розвитку України, ми застосовували вказану в роботі [1] ієрархічну систему
базових критеріїв-індикаторів та статистичних показників якості життя населення. З 5-ти
наведених у цій системі характеристик другого рівня агрегації у доповіді аналізуються перші
три: “якість населення”, “матеріальний добробут населення”, “якість соціальної сфери”.
Головне питання, на яке ми намагалися знайти відповідь під час нашого дослідження:
як ключові параметри соціально-економічного розвитку (враховуючи інституційні
складники) впливають на значення визначених СІЯЖ українського населення? Тому під час
визначення апріорних наборів пояснюючих змінних для цих СІЯЖ ми намагалися (на
засадах існуючого інформаційного забезпечення), щоб вони складалися із параметрів
соціально-економічного розвитку держави з урахуванням інституційних складників.
Економетричний аналіз зв’язків між критеріальними СІЯЖ та ключовими
параметрами соціально-економічного розвитку України проводився засобами системи
2
STATISTICA. Аналіз коефіцієнтів детермінації 𝑅 2 та 𝑅𝑎𝑑𝑗
, F-критерію та рівня значущості рlevel дозволяють стверджувати про те, що побудовані лінійні регресійні моделі достатньо
адекватно описують взаємозв’язки між аналізованими змінними.
Результати економетричного оцінювання залежності між визначеними СІЯЖ і
наборами пояснюючих змінних свідчать про те, що на підвищення якості життя українського
населення найсуттєвіше впливають такі параметри соціально-економічного розвитку
України:
 рівень відповідності інфраструктури охорони здоров’я потребам суспільства;
 видатки держави на освіту в % від ВВП;
 загальні витрати на наукові дослідження та розробки в % від ВВП;
 рівень сприятливих умов для ведення бізнесу;
 якість законів, які стосуються наукових досліджень і стимулюють інновації;
 якість законодавства про рівні можливості в економіці, що стимулює певним чином
економічний розвиток;
 рівень ефективності уряду;
 рівень контролю за корупцією.
Таким чином, результати нашого дослідженні вказують на те, що визначені параметри
соціально-економічного розвитку з урахуванням інституційних складників можна розглядати
як детермінанти підвищення якості життя українського населення. Це ті ключові параметри,
на які доцільно насамперед впливати засобами державної політики України.
У доповіді будуть розглянуті й деякі перспективні напрями розвитку цього
дослідження. Йдеться про розширення параметричного сімейства функцій регресії (ми
застосовували лише лінійні функції) та результуючих СІЯЖ як критеріїв ефективності
соціально-економічного розвитку України з орієнтацією на інтегральний індикатор
найвищого рівня агрегації – якість життя населення. По-друге, це збільшення апріорного
набору пояснюючих змінних СІЯЖ та вибірки вхідних даних із урахуванням охоплення
європейських країн, які є лідерами у сфері соціально-економічного розвитку. По-третє,
аналіз динаміки СІЯЖ українського населення та їх детермінант упродовж 2010-2020 років.
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Перспективним є також дослідження підходів до розроблення інформаційноаналітичної системи моніторингу СІЯЖ і ключових параметрів соціально-економічного
розвитку України, навчання суб’єктів оцінювання – користувачів цієї системи, тощо.
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ОБЛІК ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ НА ДОХІДНІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Однією із найбільш важливих областей практичного використання фінансової
математики є оцінка вартості цінних паперів і вплив на неї інфляції. Розглянемо підхід, в
якому треба враховувати реальну інфляцію, тобто нерівномірну по часу.
Нехай функція Q  t  описує значення індексу роздрібних цін в момент часу t. Цю
функцію можна розглядати як вартість деякого фіксованого споживчого кошика, яка зростає
з часом, причому на деякому інтервалі більше, а на деякому менше. Роль цієї функції –
служити узагальнюючою характеристикою зростання вартості життя з часом. Зручніше
описувати цією функцією зниження реальної вартості однієї грошової одиниці. Це зниження
ми будемо вважати обернено пропорційним до даної функції.
bt Q  t0 
Позначимо елемент вихідного грошового потоку bt . Тоді величина at 
Q t 
описує вихідний елемент bt в цінах моменту t0 . Відповідно рівняння внутрішньої дохідності
для визначення реальної внутрішньої дохідності і0 буде:
n

n

V  i    at vti  0   bt
i 0

i

i 0
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1 ti
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(1)

Причому номінальна внутрішня дохідність j0 в даному випадку повинна визначатися
розв’язком рівняння
n

Vb  j    bt v j  0 .
i 0

ti

i

(2)

Ця обставина, що пошук внутрішньої дохідності з допомогою рівняння (2) можливий
тільки після завершення проекту, означає, що в реальному житті часто робляться інтуїтивні
прогнози індексу роздрібних цін на весь термін проекту. Необхідно зауважити, що в рівнянні
(1) замість Q  t0  можна використовувати будь-яке значення індексу Q  tk  .
У багатьох випадках виникає необхідність визначити значення індексу роздрібних цін
для деякої проміжної дати. Це зручно зробити з допомогою лінійної інтерполяції. Причому
краще інтерполювати функцію ln Q  t  , а не саму функцію Q  t  , оскільки логарифм
згладжує нерівномірності підлогарифмічної функції і тому краще асоціюється з лінійним
наближенням.
В наш час, коли інфляція стабільно висока, відомо, що реальна дохідність акцій
доволі низька, а по цінних паперах з фіксованим доходом реальна дохідність часто є
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від’ємною. В такій ситуації теоретично напрошується ідея індексації доходів, яку необхідно
зробити в два етапи. Спочатку треба переходити від раніше використовуваного грошового
потоку а  at до відповідного реального грошового потоку b  bt , елементи якого є
i

i

реальною грошовою вартістю елементів вихідного потоку at
визначаються у вигляді

bt 
i

at R  ti 
i

R  

i

в грошах елементу ti і

,

(3)

де R  t  – деякий спеціальний індекс, а  – визначений момент часу, причому R  tі 
відоме в момент ti при всіх t. А далі внутрішню дохідність по грошовому потоку (3)
визначати відносно індексу роздрібних цін , тобто як таку ставку і, для якої виконується (1).
Індекс R, який використовується для переходу до реального грошового потоку є
кусково сталою функцією для кожного місяця. Значення цієї функції визначає індекс
роздрібних цін, але з деяким зсувом в часі. Причому зсув має на меті зняти можливі
труднощі у випадку, коли індекс роздрібних цін відсутній або публікується невчасно.
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ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОГРАМ З МАСИВАМИ
Робота присвячена проблемі верифікації програм з масивами та перспективі її
розвʼязку в системі верифікації програм VerPro [1].
Бібліотека Z3py має алгоритм для встановлення тотожної істинності довільної умови
щодо масивів. Це дозволяє сподіватися, що в багатьох випадках технологія символьного
виконання разом з певними евристиками дозволять значно розширити застосовність систем
верифікації програм.
Справа в тому, що масив є фундаментальним поняттям, яке дозволяє моделювати інші
структури даних: рядки символів (string), черги, стеки, дерева тощо. Для обробки структур
даних характерне застосування оператора циклу по інтервалу.
Відомі методи верифікації передбачають доповнення анотації програми інваріантами
її циклів, що значно ускладнює ці методи. Завдяки застосуванню до структур даних
операторів циклу по інтервалу в певних ситуаціях при верифікації можна обійтися без
інваріантів.
Розглянемо такий оператор циклу на мові Python:
for i in range(m):
P(i)
Цілком природньо припустити, що цей оператор задовольняє такиим трьом умовам:
1) Змінна циклу i не змінюється в його тілі P(i);
2) Граничне значення змінної циклу зображається константою або простою змінною
m;
3) Граничне значення m змінної циклу i не змінюється в тілі циклу P(i).
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Якщо результат виконання тіла P(i) можна описати умовою W(i), тоді в багатьох
випадках результат оператора циклу задовольнятиме такій формулі з кванторами:
(i  0..n) W(i) .
Наприклад, результатом такого оператора циклу
for i in range(m):
a[i] = r
буде формула (i  0..n-1) a[i] = r , яка в розширенні Z3py прийме вигляд
forall i: 0 <= i < n  a[i] == r .
Однак, так не буде вже для простого сумування з нагромадженням:
s=0
for i in range(n):
s + = a[i]
Для опису результату в цьому випадку замість формули з кванторами застосовується
агрегатна функція сумування:
𝑠 = ∑𝑛−1
𝑖=0 𝑎[𝑖]
Проілюструємо цю ідею символьним виконанням функції leftPad. Функція leftPad
належить стандартній бібліотеці інтерпретатора мови Python, тому її дослідження має лише
теоретичний інтерес. Цікава вона тим, що формалізований опис її властивостей значно
довший і складніший від її реалізації [3].
Функція leftPad доповнює текстовий рядок зліва до заданої довжини заданим
символом. Приклади застосування функції leftPad:
leftPad(‘+’, 5, "day") = "++day", leftPad(‘+’, 0, "day") = "day" .
Опишемо її реалізацію мовою Python, представляючи текстові рядки масивами
символів (приклад 1).
Приклад 1. Реалізація функції leftPad мовою Python.
def leftPad(c, n, s):
l = len(s)
m = max(n - l, 0)
v = []
for i in range(m)
v.append(c)
for j in range(l):
v.append(s[j])
return v
Спробуємо побудувати формальний опис функції leftPad. Умови коректності функції
leftPad визначимо, орієнтуючись на застосування бібліотеки Z3py. Початкова умова функції
leftPad:
s = Array(‘s’, IntSort(), CharSort()), c = Const(‘c’, CharSort()), n = Int(‘n’) .
Конструктор класу Array описує змінну s як одновимірний символьний масив з
цілочисельними індексами. Конструктор класу Const визначає змінну c як символьну, а
конструктор класу Int визначає змінну n як цілочисельну. Аналогічно опишемо змінні
програми:
v = Array(‘v’, IntSort(), CharSort()), l, m = Ints(‘l m’) .
Таким чином, v — це символьний масив з цілочисельними індексами. Конструктор
класу Ints описує l та m як цілочисельні змінні. Оскільки змінні l, m в програмі змінюються
лише один раз, то їх можна вважати константами, які самі позначають свої значення
аналогічно вхідним параметрам c, n, s. Символьне виконання визначає значення цих
констант такими виразами (приклад 2).
Приклад 2. Визначення значень змінних l, m.
l = len(s)
m = max(n – l, 0)
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Оператор v = [], призначений для ініціалізації масиву v, породжує умову len(v) == 0 .
Операція v.append(c) задовольняє таким двом умовам
v[len(v) + 1] =c, len(v.append(с)) = len(v) + 1 .
Перший оператор циклу задовольняє трьом наведеним вище природним умовам.
Оскільки тіло циклу змінює лише один елемент масиву, встановлюючи умову v[i] == c, то
до нього можна застосувати правило введення квантора
forall k: 0 <= k < m  v[k] == c .
(1)
Згідно визначення операції append тіло циклу збільшує довжину масиву на 1, тому
перший оператор циклу додає ще одну умову len(v) == m .
Другий оператор циклу теж задовольняє трьом природним умовам. Оскільки він теж
змінює лише один елемент масиву, встановлюючи умову v[m + j] == s[j] , то правило
введення квантора стверджує, що після другого оператора циклу буде виконуватися умова
forall k: 0 <= k < l  v[m + k] == s[k] .
(2)
Циклічне повторення операції append збільшує довжину масиву v на l:
len(v) == m + l .
Підставивши в останнє співвідношення вираз для m та l з прикладу 2, одержимо
len(v) == max(n – l, 0) + l == max(n, l) == max(n, len(s)) .
(3)
Таким чином, символьне виконання та правила застосування оператора for дають опис
результату застосування функції leftPad у вигляді умов (1), (2), (3).
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МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА
ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Спочатку війни після 24 лютого 2022 року українська економіка переживає складні
часи. Україні потрібно задіяти якомога більше ресурсів для боротьби з ворогом. Для цього
необхідно зберегти економічну стійкість країни. У воєнних протистояннях, подібних
теперішньому, стійкість народного господарства надзвичайно важлива, якщо не вирішальна.
Але ця війна, на жаль, вже значно вплинула на нашу економіку. Насамперед постраждала
промисловість через зупинку підприємств у зонах бойових дій. Найбільше це стосується
металургійної промисловості.
Поступово український бізнес повертається до життя. Сотні підприємств відновлюють
роботу і держава цьому сприяє. Верховна Рада ухвалила Закон №7192, який передбачає
відновлення оренди держмайна, що дозволить передислокуватися і відкрити нові можливості
для розвитку бізнесу на безпечних територіях. Стабілізувати ситуацію на українському
ринку вже допомагає Міністерство економіки України. Зокрема, за підтримки Мінцифри та
проекту Дія. Бізнес компанія Prozorro. Продажі запустила платформу цифрової взаємодії для
допомоги релокації бізнесу.
На оцінку ефективного функціонування підприємства впливають багато факторів,
показники яких потребують дослідження їхнього взаємозв’язку. Ці показники потрібно
проранжувати та стандартизувати, оскільки вагомий факторний вплив на діяльність
підприємства у них різний. Для реалізації механізму загального оцінювання застосовують
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метод розрахунку інтегрального показника, в основу якого покладено параметри, отримані в
результаті аналізу основних складників ефективного функціонування підприємства. На
основі методу інтегрального показника можна всебічно оцінити фінансово-господарську
діяльність підприємства, визначити недоліки в роботі і запропонувати напрями розвитку.
Зокрема, інтегральна оцінка є основою прогнозування ефективного функціонування
підприємства, оскільки адекватність прогнозних даних залежить від достовірності вхідної
інформації [1, с. 586].
Метою мого дослідження є стандартизація показників впливу на ефективне
функціонування підприємства, визначення коефіцієнта вагомості, розрахунок загального
інтегрального показника та знаходження функції взаємозв’язку між показниками. Від
правильного аналітичного вибору, вірогідності і побудови системи показників залежить
об’єктивність інтегральної оцінки ефективності функціонування підприємства. Якщо відбір
множини показників для діагностики стану об’єктів управління буде проведено неправильно,
то як би добре не була опрацьована ця інформація, дані будуть низької якості.
Одним із основних параметрів оцінки фінансового стану підприємства є ліквідність.
Фінансовий стан підприємства відображає його конкурентоспроможність, а також реальні та
потенційні можливості підприємства, які формуються в процесі виробничої, комерційної,
фінансової та інвестиційної діяльності, здатність до самофінансування, характеризує рівень
забезпеченості фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування і
розвитку підприємства у довгостроковій перспективі. Для отримання інформації, необхідної
і достатньої для прийняття науково-обґрунтованих управлінських рішень, критерієм яких є
ліквідність підприємства, необхідно здійснити оцінку показників ліквідності та провести їх
факторний аналіз.
Достатній рівень ліквідності підприємства є запорукою незалежності та свободи дій
суб’єкта господарювання, уможливлює зміни пріоритетних напрямів діяльності та адаптацію
до зовнішнього середовища, додаткове залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел, є
передумовою фінансової стабільності та зниження ризику втрати фінансової стійкості.
Для того, щоб порушити стійкість підприємства, досить впливати на окремі
показники його економічного розвитку. Найпростіша програма прогнозування фінансової
стійкості підприємства може бути побудована на основі даних про зв’язки змінних, які
характеризують її поведінку за допомогою пакета R [2]. За допомогою цієї програми можна
отримати функції, що описують ці зв’язки.
Аналіз ефективності діяльності підприємств є складним і багатофакторним завданням. З
огляду на переваги та недоліки методу розрахунку інтегрального показника
конкурентоспроможності, враховано особливості діяльності підприємства, незалежно від його
форми власності, галузі та масштабів діяльності. Визначення рівня конкурентоспроможності
підприємства дасть змогу його керівництву прийняти відповідне управлінське рішення відносно
стану підприємства та кон’юнктури ринку, зокрема, проведення заходів щодо зменшення витрат
підприємства, розширення асортименту продукції та послуг, активізувати інноваційну діяльності,
розробити заходи щодо пошуку нових ринків збуту та освоєння ринків.
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
За останні 20 років технології сильно вплинули майже на всі аспекти нашого життя, і
освіта не є винятком. Як технології впливають на освіту?
У дотехнологічну епоху вчителі не мали багато інструментів для покращення свого
навчального процесу. Вони залежали переважно від дошки та крейди, щоб зробити процес
навчання легшим і приємним для учнів. Будучи основним джерелом інформації, викладачі
стояли в центрі аудиторії, читаючи лекції, а студенти пасивно її сприймали. Проте в
технологічну епоху класні кімнати орієнтовані не на вчителя а на студентів.
Це сталося внаслідок бажання більше зосередитися на учнях. Аудиторія орієнтована
на студента, означає, що відповідальність за навчання покладається на студента з наміром
вивести його з системи та навчати стати незалежним, з більшим акцентом на самостійність.
За допомогою багатьох технологічних інструментів, які мають у своєму розпорядженні
вчителі, вони намагаються зробити навчальний процес не нудним, інтерактивним та
інформаційним для учнів та студентів, залучаючи їх та даючи відчуття незалежності.
Технології змінили не лише те, як викладачі проводять заняття та як навчаються учні;
це також зробило освіту загалом доступнішою для мільйонів студентів через онлайн-класи та
онлайн-ресурси.
Використання технологій у класі, безумовно, має багато переваг. Ось деякі з них.
Створює більш привабливе середовище для навчання ‒ технології можуть
заохочувати тих, хто вчиться до більш активної участі в процесі навчання. Для деяких
студентів досвід виступів перед своїми колегами є лякаючим, онлайн-заняття можуть
нивелювати цей ефект ‒ наприклад їм може бути зручніше висловлюватися письмово,
приєднуючись до дискусій на дошках обговорень, які пропонують онлайн-курси.
Інтерактивні уроки є не лише більш цікавими для учнів, вони також відкривають можливості
спілкуванні між учнями під час занять. Якщо деяким незручно просити колег про допомогу з
певних питань особисто, спілкування в Інтернеті (знелічено) може даватися легше. Протягом
останніх років статистика зауважила збільшення співпраці між студентами у технологічно
оснащених аудиторіях. На відміну від лекційних занять, де студенти залишаються
пасивними і по суті чекають, поки вчитель поширить інформацію для них, інтерактивна
форма заняття не лише більш захоплює студента у навчальний процес але й підвищує
співпрацю.
Деякі студенти найкраще вчаться на слух, у деяких більш розвинуте візуальне
сприйняття інформації ‒ важко знайти двох однакових студентів ‒ всі мають різні стилі
навчання. Ось чому важливо створити план заняття, який включав би різні способи подання
інформації, а за допомогою сучасних медіа це стало не просто можливим, а легко
реалізуємим.
Коли ми робимо те, що нам подобається, це не приїдається. Коли ми використовуємо
у навчанні речі які нам близькі ‒ ми встигаємо більше, це також може підвищити мотивацію
студентів до навчання. Тобто якщо задіювати актуальні, часто вживані (“модні”) програми з
якими у студентів немає проблем, це більше заохочує учнів, які не такі активні.
Також є речі, які зовнішньо не змінилися. Половина аудиторій у будь-якому
навчальному закладі виглядають так само, як 20 років тому ‒ трибуна чи кафедра, дошка (з
крейдою) ‒ вчитель читає лекцію з трибуни, а студенти сидять з розкритими зошитами. Ще
більш спільних рис ви знайдете у структурах, що є скелетами освіти ‒ так само незмінно
(намертво) навчання прив’язано до календарних сіток, так і далі предмети (їх плани) мають
бути кратними “навчальним годинам”, сама система освіти і далі вберігаю свою чітко
вибудовану вертікаль з майже феодальною системою самовбереження, і далі мірилом знань є
оцінка, і вона й далі є обов’язковою. Тобто учень (студент) в якого немає оцінки є
498

“неуспішним”, він надалі “зобов’язаний”. Відмінність все ж є, і полягає в тому, що тепер
книги в твердій обкладинці у більшості замінили екранами технологічних пристроїв. Це
трохи мрачний погляд на освіту, давайте повернемося до позитивної сторони.
Використання сучасних медіа також допомагає реалізовувати затверджені програми
та навчальні плани більш розмаїто, так, як легше та найкраще відповідають потребам
окремих учнів і допомагають покращити процес їх навчання. Ключевим є вектор їх навчання,
а не знелічене “навчання”.
Хоча у більшості закладів освіти продовжують мати жорсткий графік, якого учні
повинні дотримуватися, технології допомагають зменшити цю “зашореність”, це той “люфт”
який дає змогу студентам навчатися у зручному для них темпі.
Самостійне навчання відкрило двері до освіти багатьом людям у всьому світі. Завдяки
самостійному онлайн-навчанню багато людей, які не мають часу та ресурсів, щоб навчатися
в університеті, отримують дипломи в Інтернеті, наприклад, MBA.
Ми не можемо заперечувати переваги використання технологій у навчанні. Але ми
також не можемо заперечувати його недоліки. Учні можуть втратити інтерес до навчання у
тому числі і через надмірне використання технологій.
Звикаючи, що більшість навчальних ресурсів зберігається в Інтернеті або на
комп’ютерах, у студентів можуть розвинутися хибні враження та потягнути зневажливе
ставлення до навчання. Для чого щось завчати, коли у вас є Google, чи не так?
Для студентів, яким бракує технічних навичок, комп’ютер може бути як безцінним
інструментом, так і джерелом проблем. Через несправності комп’ютера, інші технічні
проблеми, учні втрачають свої завдання та інші важливі матеріали, вже це може викликати
високий рівень стресу. Деякі завдання вимагають продвинутого рівня володіння функціоналу
технологічних засобів, такім чином відсуваючи власне завдання на другий план.
Хоча нема загальновідомих сучасних досліджень, які б показали, як особиста
взаємодія впливає на результативність учнів, є дані, які вказують на тенденцію, що студенти,
які навчаються в онлайн-класах, швидше за все отримають нижчі оцінки або інші втрати, а
ніж користь. Це може стати результатом відсутності особистої взаємодії між викладачами та
учнями в онлайн-класі. Іншою причиною може бути те, що без особистого спостерігача, який
дивиться на них, у студентів може виникнути спокуса використовувати технології для інших
цілей замість навчання онлайн. Саме це є приводом збільшення ролі наставника (ментора) у
приватних інтернет школах, там де платяться гроші за результативність.
Коли ми говоримо про технології в освіті, ми маємо на увазі всі види технологій, які
використовуються для покращення навчального досвіду. Починаючи зі школи, найчастіше
використовуються в освіті:
– Електронні дошки
– Настільні комп’ютери та ноутбуки
– Проектори
– Дистанційне навчання
– Віртуальні екскурсії, відеороліки.
Технології які зараз починають дуже повільно входити у навчальний процес
багатообіцяючі, але через високу вартість обладнання та програмного забезпечення (як і
вартість підготовки матеріалів) не скоро ще захоплять загал. Йдеться про технології
віртуальної і(та) доданої реальності. Якщо не брати за основу зовсім рідкі окуляри VR, то
широкому застосуванню технологій VR можуть допомогти особисті планшети або навіть
мобільні телефони. Погодьтеся, що де факто телефон вже відіграє значну роль у навчанні
сучасного студента, але в навіть в перспективних планах поки відсутній плановий
розрахунок використання мобільних пристроїв як запрограмованого інструмента навчання.
Враховуючи всі обставини, обчислювальні технології мали, мають і будуть мати
значний вплив на технології навчання. Хтось вважає цей вплив більш позитивним, хтось
максимально негативним. Зрештою, ми знаємо, що використання інформаційних та
обчислювальних технологій неминуче.
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Окрім того навколишній світ (той що навколо обчислювальних технологій) вносить
свої корективи, і вони не завжди схильні до високих матерій. Якщо взяти за рівень вище
середнього стан освіти наприклад в Америці, то позаминулої осені агенція
Technorati повідомила, що 22 відсотки дітей у США живуть на рівні бідності або нижче. Це
агенство визначає бідність як сім’ю з чотирьох осіб з річним рівнем доходу 23 050 доларів
США або нижче. Також є звіт інших дослідників ‒ Southern Education Foundation, який
показує, що в 17 штатах США студенти з низьким рівнем доходу зараз становлять більшість
учнів державних шкіл у цих штатах, за деякими оцінками, рівень бідності учнів державних
шкіл у недалекому майбутньому становитиме 25%. Певно ж при таких оцінках перспективи
якось непевно виглядає прогрес навчальних технологій через високі технології.
Окрім затяжної кризи у навчанні, сучасний світ синхронізував й інші кризи.
Наприклад вже не такім й абстрактним виглядає криза інституту сім’ї. Якщо на процес
навчання це й не має прямого впливу, то і значна зміна пріоритетів у цінностях явно не
сприяє її стабільності та плановості, а освіта до сьогодні в основному покладається на часові
проміжки в 5-10 років, починаючи з найбільш вразливого для дитячої психіки періода.
Масова культура відноситься до навчання зневажливо, хоча тут таки можна говорити про
певну стабільність.
Сьогодення, у якому є війна і перспектива голоду вже не така й неймовірна навіть у,
здавалося б ще вчора, стабільних регіонах теж змінює масштаби і відсуває на другий план
питання перспектив, тут як би йдеться про грамотність взагалі, а не про кращі умови навчання.
Підведемо підсумки. Технології сильно вплинули майже на всі аспекти нашого життя, і
освіта не є винятком. Технології змінили не лише те, як викладачі проводять заняття та як
навчаються учні та студенти; вона також зробила освіту загалом доступнішою для мільйонів
студентів за допомогою онлайн-класів та онлайн-ресурсів. Технологія створює більш
привабливе середовище для навчання. Це покращує співпрацю та включає різні стилі навчання.
Це також робить мотивацію не стабільною, хоча й примушує до більшої самостійності.
Сучасні кризи ламають стереотипи і класичні механізми. В умовному завтра самім
вчителям та студентам прийдеться вирішувати, скільки технологій вони хочуть включити в
процес навчання.
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ОГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ ПЛАТФОРМИ NEO4J GRAPH DATA
Neo4j – це нереляційна база даних з відкритим вихідним кодом, призначена для зберігання графової інформації, реалізована на мові Java. Початок створення системи компанією
Neo Technology сягає 2003 року. На травень 2022 року Neo4j – найпоширеніша система
керування базами даних (СКБД), що використовує графову модель даних. Вона знаходиться
на першому місці в рейтингу графових СКБД сайту db-engines.com, та займає 19-те місце в
загальному рейтингу СКБД [1]. Сьогодні тисячі організацій від стартапів до компаній списку
Fortune 500 використовують Neo4j для створення нових та інноваційних додатків, які
використовують зв’язки в даних, таких як рекомендації, аналіз впливу для мережевих та ІТоперацій, маршрутизація в реальному часі для логістики та бізнес-додатки наступного
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покоління, такі як управління основними даними, управління ідентифікацією та доступом,
управління вмістом, виявлення шахрайства, управління портфелем та ризиками.
Однак сьогодні слід говорити не лише про основний продукт компанії Neo4j – власне
графову базу даних, але і про цілий набір програм та інструментів, що носять назву Neo4j
Graph Data Platform, які допомагають краще розуміти і опрацьовувати дані. Ця платформа
містить, зокрема, бібліотеку Neo4j Graph Data Science – набір засобів аналітики для опрацювання графових даних, інструмент графової візуалізації і дослідження Bloom, мову запитів
Cypher, а також численні інструменти, інтегратори та з’єднувачі, які допомагають розробникам та фахівцям з даних будувати рішення, що легко реалізуються.
Платформа Neo4j Graph пропонує значну кількість способів взаємодії та використання
графових даних – від основного продукту (графової бази даних) до засобів візуалізації для
бізнес-користувачів, які надають різноманітні можливості для максимізації бізнесу та
спрощення даних (рис. 1).
Кожен із елементів, перелічених нижче, був розроблений для задоволення ділових чи
технічних потреб, показаних на рис. 1:
• графова база даних Neo4j – основна база даних графів, що створена для зберігання та

Рис. 1. Компоненти платформи Neo4j Graph
отримання необхідних даних. Є два видання – Community Edition та Enterprise Edition. Всі
засоби на платформі Neo4j Graph взаємодіють з даними, які зберігаються в базі даних;
• Neo4j Desktop – зручна безкоштовна програма для робочого столу, яка дозволяє розробникам легко створювати, працювати з локальними базами даних Neo4j та керувати ними;
• Neo4j Browser – Інтернет-браузерний інтерфейс для запиту та перегляду даних у базі
даних. Браузер Neo4j дозволяє взаємодіяти з базою даних Neo4j із повними можливостями
CRUD. Дозволяє переглядати результати у декількох форматах, включаючи режими
візуалізації графів (для результатів, що містять вузли та зв’язки), табличний та у форматі
JSON. Основні можливості візуалізації здійснюються за допомогою мови запитів Cypher;
• Neo4j Sandbox (пісочниця) – дозволяє отримати свій власний хмарний екземпляр Neo4j,
який можна швидко запустити, без завантаження та інсталяції системи; містить готові додатки і
набори даних для популярних випадків використання (“Фільми і актори”, “Мережі і управління
ІТ”, “Розслідування злочинів”, “Панамські документи”), дозволяє початківцям потренуватись у
набиранні та виконанні команд на мові Cypher. Інструменти розробника, такі як Neo4j Desktop,
браузер та пісочниця, полегшують навчання та розробку графових застосувань;
• Neo4j Bloom – інструмент візуалізації для бізнес-користувачів, який не потребує
кодування або навичок програмування для перегляду та аналізу даних;
• Neo4j AuraDB – пропозиція бази даних як хмарного сервісу, керована Neo4j для
графових баз даних у хмарі. Neo4j – це зручна для хмари база даних, із різноманітними
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варіантами хмарного розгортання, які легко доступні. Сьогодні понад 50 відсотків клієнтів Neo4j
використовують Neo4j у хмарі на загальнодоступних хмарах, таких як AWS, Azure та Google
Cloud Platform (GCP);
• Graph Data Science – офіційно підтримувана бібліотека для виконання алгоритмів
графів в Neo4j, оптимізована для корпоративних робочих навантажень та конвеєрів.
Neo4j також має декілька бібліотек розширень та інструментів розробника, які можна
додавати до існуючих продуктів для покращення їх функціональності. Деякі з цих проектів
були прийняті командою Neo4j Labs, щоб допомогти розробникам інтегруватися з іншими
інноваційними інструментами та бібліотеками. Інтеграція Neo4j Labs:
• APOC – стандартна бібліотека утиліт процедур та функцій для Neo4j;
• GraphQL та GRANDstack – інтеграція з іншими популярними технологіями передачі
даних або повнотекстовими рішеннями;
• ETL Tool – засіб для перенесення даних з реляційної бази даних у Neo4j за
допомогою програми та простого користувальницького інтерфейсу.
БД Neo4j спеціально пристосована для зберігання графової інформації: вона ефективно
реалізує графову модель Property Graph аж до рівня зберігання даних [2]. Neo4j оптимізована для
швидкого обходу графа, зменшуючи кількість вузлів, що беруть участь в обході, і знаючи вузол, з
якого починається обхід. У Neo4j застосовується індексування для того, щоб легко знайти вузол
або відношення за певними властивостями, або щоб визначити стартовий вузол для обходу графа.
Спеціально для роботи із графами розробники спроектували мову запитів Cypher, яка
використовує зіставлення за шаблоном як головний механізм відбору даних. Cypher –
декларативна мова запитів. Ця мова імперативна, користувач описує як обходити граф.
СКБД Neo4j надає для застосувань серверну частину з підтримкою транзакцій, яка
відповідає вимогам ACID. Будь-який запит на мові Cypher, який змінює граф даних є
транзакцією і завжди або виконається повністю, або не виконається зовсім. Зберігає
транзакції ACID для повністю послідовних і надійних даних, ідеально підходить для
постійно працюючих глобальних корпоративних застосувань. Загалом Neo4j має усі
стандартні характеристики бази даних, включаючи відповідність вимогам ACID для
транзакцій, підтримку кластерів і обробку відмов під час виконання.
Хоча у Neo4j в основному використовується власна мова запитів – Cypher, але запити
можна робити і іншими способами, наприклад, безпосередньо через Java API (укр. –
інтерфейс прикладного програмування) і на мові Gremlin, створеній в проекті з відкритим
початковим кодом TinkerPop [2]. Ця мова імперативна, користувач описує як обходити граф.
Архітектура Neo4j розроблена для оптимізації таких процесів, як управління,
зберігання та обхід вузлів і зв’язків. В Neo4j відношення є важливими об’єктами, які
представляють собою зв’язки між сутностями. Операція, відома в реляційній БД як з’єднання
(JOIN), продуктивність якої падає експоненційно з числом відношень, в Neo4j здійснюється
як навігація від одного вузла до іншого, алгоритм роботи такої навігації є лінійним [3].
СКБД Neo4j використовує схему Master – slave для збереження даних. У цьому
підході виділяється один основний сервер БД, який називається “Майстром”. На ньому
відбуваються усі зміни в даних (будь-які запити на додавання, зміну, видалення). Ведений
пристрій постійно копіює усі зміни з “Майстра”. З додатку на веденому пристрої-сервері
відправляються запити читання даних (запити SELECT). Таким чином, “Майстер”-сервер
відповідає за зміни даних, а ведений пристрій – за читання.
Сьогодні існує декілька способів розгортання Neo4j: локальна установка сервера,
самостійне розміщення в хмарі із заздалегідь побудованими зображеннями або просто
використання AuraDB, постійно доступної графової бази даних графів для розробників.
Список використаних джерел
1. DB-Engines Ranking – popularity ranking of database management systems. URL: https://dbengines.com/en/ranking.
2. Робинсон Я., Вебер Д., Эифрем Э. Графовые базы данных: новые возможности для работы со
связанными данными – 2-е изд. М.: ДМК Пресс, 2016. 256 с.
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ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТУ MAPLE В МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Чинне місце серед програмного забезпечення, яке використовується для побудови моделей
економічних систем займає пакет Maple, який є одним із лідерів універсальних систем
комп’ютерної математики і забезпечує користувачу зручне інтелектуальне середовище для
досліджень. Графічні можливості Maple настільки великі, що будь математична графіка єдиним
призначенням системи, воно цілком виправдало б його використання. Проілюструємо
використання Maple на прикладі макроекономічного дослідженнях розподілу використовуваного
національного доходу, а саме ‒ диференціації доходів. Диференціація доходів – відмінність часток
у сукупному доході (ВВП) країни, що припадає на різні групи населення.
Найчастіше в таких макроекономічних дослідженнях використовується графічний
метод ‒ побудова кривої Лоренца. Для побудови кривої Лоренца робиться припущення про
поділ суспільства за доходами на декілька груп (наприклад, 5, тобто кожна група 20 %
населення. Це горизонтальна вісь, тут наростаючим підсумком відкладається частка сімей,
яким належать доходи. На вертикальній осі відкладається обчислена для груп їх частка.
Побудована крива демонструє наскільки нерівномірно розподіляється сукупний дохід.
Бісектриса кута, утвореного осями, показує абсолютну рівність у розподілі доходів між
окремими групами, коли кожна п’ята частка сімей одержує п’яту частку доходу. Чим
ближче крива до бісектриси тим вищий ступінь рівномірності розподілу доходу..
На основі кривої Лоренца для характеристики розподілу доходу між групами
населення розраховується коефіцієнт концентрації доходів населення – коефіцієнт Джині
(GN), який демонструє ступінь відхилення фактичного розподілу доходів за чисельно
рівними групами населення від їх рівномірного розподілу.
Коефіцієнт GN обчислюють на основі кривої Лоренца як відношення площі фігури,
утвореної кривою Лоренца та бісектрисою кута, до площі трикутника, утвореного
бісектрисою кута, горизонтальною віссю та правою ординатою.
Коефіцієнт може оцінюватись або як показник, що коливається в межах 0≤ GN ≤1,
або, у відсотках, коли його значення множать на 100. Чим вищий ступінь поляризації
суспільства за рівнем доходів, тим коефіцієнт Джині ближчий до одиниці.
На рис. 1. зображено Worksheet такого моделювання у вікно Maple.

Рис. 1. Вікно Maple
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Для моделювання використовуються такі інструменти:
Spline – для інтерполяції функції заданої відповідними точками ( функція із пакета
CurveFitting);
triangle ‒ побудова трикутника за координатами його вершин (функція із пакета
geometry);
plot ‒ побудова графіків, в даному випадку будується два графіки на одній
координатній площині ‒ функція, що є результатом функції Splin і бісектриси (задається
рівнянням y=x);
int ‒ для обчислення площі як величини визначеного інтеграла.
Згідно з міжнародною класифікацією коефіцієнт Джині в інтервалі 33-35 %
характеризує високий рівень нерівності в розподілі доходу, а в інтервалі 24-26 ‒ низький.
Нормальний розподіл доходів передбачає значення коефіцієнта в інтервалі 27-33 %.
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АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ ШЛЯХІВ НА ГРАФАХ
Однією із класичних задач теорії графів є задача пошуку найкоротшого шляху, яка й
досі залишається однією із найактуальніших тем у галузі досліджень. Вітчизняними та
зарубіжними науковцями було запропоновано різноманітні алгоритми для її вирішення.
Практичне значення задачі визначається тим, що вона є елементом складніших задач та
моделлю для розробки ефективних методів розв’язання задач теорії графів.
Значимість розв’язання задачі визначається її практичним застосуванням. Наприклад,
в GPS-навігаторах здійснюється пошук найкоротшого шляху між двома перехрестями.
Вершинами виступають перехрестя, а дороги – ребрами, які лежать між ними. Якщо сума
довжин доріг між перехрестями мінімальна, тоді знайдений шлях найкоротший. Відзначимо,
що на практиці за допомогою цієї задачі можна розв’язувати не лише задачі обчислення
довжини шляху, але й фінансові, матеріальні, паливно-енергетичні задачі. Так, наприклад, у
економічних за своїм змістом задачах довжиною ребра можуть бути такі величини, як час,
вартість, обсяг витрачених ресурсів. Важливо, що при русі вздовж шляху ці характеристики
додаються, відповідно, як і самі довжини при розрахунку загальної довжини. Це дає змогу
мінімізувати вищевказані показники.
Теоретично цілком допустиме дослідження графів з ребрами, у яких значення ваг є
від’ємними. Однак задачі такого типу, як правило, не мають простого економічного змісту,
та й вирішуються складніше. Зрозуміло, що довжина найкоротшого шляху визначається
однозначно, в той час як найкоротших шляхів може бути кілька. Розв’язання задачі про
найкоротший шлях може бути проведено двома способами: на основі алгоритму повного
перебору усіх можливих шляхів або методом динамічного програмування на графі.
У 1959 р. Дейкстра запропонував алгоритм пошуку у графі, який можна використати
для вирішення задачі знаходження найкоротшого шляху між двома вершинами для будьякого графа з додатними вагами [3]. Він має дві модифікації, а саме: найкоротший шлях та
найшвидший алгоритм (Chen et al., 2009). Алгоритм визначення найкоротшого шляху
зосереджений на параметрі довжини маршруту та обчислює найкоротший маршрут між
кожною парою вершин графа. Алгоритм найшвидшого шляху фокусується на визначенні
шляху з мінімальним часом його проходження. Майбутній час проходження шляху можна
передбачити на основі моделей прогнозування, використовуючи дані про час проходження
маршруту [2]. Meghanathan (2012) розглянув алгоритм Дейкстри та алгоритм БеллманаФорда для пошуку найкоротшого шляху в графі. Він дійшов висновку, що часова складність
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алгоритму Дейкстри дорівнює O(|E|*log |V|), в той час як складність алгоритму БеллманаФорда – O(|V||E|) [4]. Тут і далі |V| та |E| – позначення кількості вершин та ребер графа (V,E).
Lili Cao та співавт. (2005) виявили, що пошук найкоротшого шляху є важливим для
різноманітних програм на основі графів, особливо розроблених для соціальних мереж.
Ahmat (2005) докладно вивчав комунікаційні мережі. У дослідженні описані основні
поняття теорії графів та їхній зв’язок із комунікаційними мережами. Представлено деякі
проблеми оптимізації, пов’язані з протоколами маршрутизації та моніторингом мережі, і
показано, що багато проблем оптимізації є NP-повними або NP-складними.
Steinhardt (2006) дійшов до висновку, що алгоритм Дейкстри спеціалізується на пошуку
найкоротших шляхів між вершинами графа. Andrew V. Goldberg (2008) вивчав алгоритми
найкоротшого шляху “вершина-вершина” (P2P). Останнім часом набули розвитку алгоритми
пошуку найкоротшого шляху від точки до точки з попередньою обробкою. На практиці
алгоритми виявилися ефективними на дорожніх мережах та деяких інших видах графів.
Shirinivas та співавт. (2010) представили важливість теоретичних ідей графів у різних
областях комп’ютерних додатків, таких як алгоритм найкоротшого шляху в мережі, пошук
мінімального охоплюючого дерева, пошук планарності графа, алгоритми пошуку матриць
суміжності, алгоритми пошуку зв’язності, алгоритми знаходження циклу в графі, алгоритми
пошуку елемента в структурі даних (DFS, BFS) [5].
Abbasi та ін. (2011) розглядали динамічну проблему знаходження найкоротшого
шляху, мотивовану її застосуванням у динамічних потоках мінімальних витрат у задачі
перетворення. Дослідження показало, що ця проблема еквівалентна класичній задачі пошуку
найкоротшого шляху у так званій розширеній у часі мережі [1].
Серед різноманітних алгоритмів знаходження найкоротшого шляху на графах до
найбільш ефективних належать алгоритм Дейкстри (використовується для знаходження
оптимального маршруту між двома вершинами), алгоритм Флойда-Уоршелла (для
знаходження найкоротшого шляху між парами вершин) і алгоритм Беллмана-Форда (для
знаходження оптимального маршруту між усіма парами вершин). Зазначені алгоритми легко
виконуються при малій кількості вершин у графі. При збільшенні їхньої кількості задача
пошуку найкоротшого шляху ускладнюється.
Алгоритм голландського вченого Едсгера Дейкстри знаходить всі найкоротші шляхи з
однієї наперед заданої вершини графа до всіх інших. З його допомогою, при наявності всієї
необхідної інформації, можна, наприклад, дізнатися, яку послідовність доріг краще
використовувати, щоб дістатися з одного міста до кожного з інших, або в які країни
вигідніше експортувати нафту тощо. Недолік цього методу – неможливість обробки графів, у
яких є ребра з від’ємними вагами. Наприклад, якщо для деякої системи передбачено збиткові
маршрути, то для роботи з нею алгоритм Дейкстри не підходить.
Якщо граф подано матрицею суміжності, складність алгоритму Дейкстри становить
О(|V|2). Коли кількість дуг значно менша ніж |V|2, то найкраще подавати орієнтований граф
списками суміжності. Тоді алгоритм можна реалізувати зі складністю О(|E| lg|V|), що в цьому
разі істотно менше ніж O(|V|2).
Алгоритм Флойда–Уоршела – динамічний алгоритм обчислення значень найкоротших
шляхів для кожної з вершин графа. Метод працює на зважених графах, з додатними та
від’ємними вагами ребер, але без від’ємних циклів. Таким чином, цей метод загальніший у
порівнянні з алгоритмом Дейкстри, оскільки останній не працює з від’ємною вагою ребер, до
того ж класична його реалізація має на меті визначення оптимальних відстаней від однієї
вершини до всіх інших.
Алгоритм Флойда–Уоршела ефективний при обчисленні усіх найкоротших шляхів у
щільних графах, коли є багато пар ребер між парами вершин. Його складність O(|V|3). У
випадку розріджених графів ефективнішим є алгоритм Дейкстри.
Алгоритм Белмана–Форда обчислює найкоротші шляхи від однієї вершини до всіх
інших у зваженому графі (як і алгоритм Дейкстри). Він працює з графами, які мають ребра з
від’ємними вагами. Проте застосувати його можна не до всіх таких графів, оскільки кожен
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черговий прохід шляхом, який складається з ребер з від’ємною сумою ваг, лише покращує
результат. Нескінченна кількість покращень робить неможливим визначення одного
конкретного оптимального значення. Тому алгоритм Белмана–Форда не можна застосувати
до графів з від’ємними циклами, але він дозволяє визначити такі графи.
Щоб знайти всі найкоротші шляхи від вершини s до всіх інших за допомогою
алгоритму Белмана–Форда, потрібно скористатися методом динамічного програмування:
розбити задачу на підзадачі та знайти їхній розв’язок. Розв’язком кожної такої підзадачі є
визачення найкоротшого шляху від однієї окремо взятої вершини до якоїсь іншої.
Складність алгоритму при представленні графа списком ребер становить O(|V||E|).
Якщо ж граф задати матрицею суміжності, алгоритм буде виконуватися за час O(|E|3).
Пошук A* – алгоритм пошуку за першим найкращим співпадінням на графі, який
знаходить найкоротший маршрут від однієї вершини (початкової) до іншої (кінцевої). Цей
алгоритм був вперше описаний у 1968 році Пітером Хартом, Нілсом Нільсоном і Бертрамом
Рафаелем. По суті це було розширення алгоритму Дейкстри. Новий алгоритм досяг вищої
продуктивності (за критерієм часу) за допомогою евристики.
A* покроково переглядає усі шляхи, які ведуть від початкової вершини до кінцевої,
поки не знайде мінімальний. Часова складність алгоритму A* залежить від евристики. У
гіршому випадку, кількість вершин, досліджуваних алгоритмом, зростає експоненціально у
порівнянні з довжиною оптимального шляху. Але більшою проблемою, ніж часова
складність, є споживання алгоритмом ресурсів пам’яті. У гіршому випадку йому доводиться
пам’ятати експоненціальну кількість вузлів. Щоб запобігти цій ситуації було запропоновано
декілька варіацій алгоритму, як: алгоритм A* з ітеративним заглибленням (iterative deeping
A*, IDA*), A* з обмеженням пам’яті (memory-bounded A*, MA*), спрощений MA* (simplified
MA*, SMA*) і рекурсивний пошук за першим найкращим співпадінням (recursive best-first
search, RBFS).
Алгоритм A* можна застосовувати, наприклад, для пошуку оптимальної відстані між
містами, а також у програмуванні ігор. Швидкодія алгоритму суттєво залежить від точності
евристичної функції (чим точніша оцінка вартості, тим менше вершин буде досліджено) та
від реалізації списків відомих та досліджених вершин (найбільш витратні є операції
додавання, вилучення та зміни елементів у цих списках). Найгірша його швидкодія –
O(|V|·log|V|).
Проаналізувавши основні алгоритми знаходження найкоротших шляхів у графі,
доходимо висновку. Якщо необхідно знайти відстань від однієї вершини до іншої або до всіх
вершин графа і ваги всіх ребер графа є додатними або дорівнюють нулю, то найбільш
ефективним є алгоритм Дейкстри із часом роботи О(|E|∙lg|V|). Якщо ж ваги ребер можуть
бути від’ємними, то необхідно застосовувати алгоритм Белмана–Форда, час роботи якого
О(|V|∙|E|). Якщо необхідно знайти відстані між усіма парами вершин графа, граф є
розрідженим і всі ребра мають невід’ємні ваги, то можна виконати |V| разів алгоритм
Дейкстри. Якщо необхідно знайти відстані між усіма парами вершин, ваги ребер можуть
бути від’ємними і граф не є розрідженим (|E| прямує до |V|2), то необхідно використовувати
алгоритм Флойда–Уоршела. Жоден з наведених алгоритмів не може бути застосований для
графів, які містять негативні цикли. Проте алгоритм Белмана-Форда, а також алгоритм
Флойда–Уоршела можуть такі цикли виявити.
Список використаних джерел
1. Abbasi S., Ebrahimnejad S. Finding the Shortest Path in Dynamic Network using Labeling Algorithm.
International Journal of Business and Social Science. 2011.
2. Chen K. M. A real-time wireless route guidance system for urban traffic management and its performance
evaluation. Papers of the 70th Vehicular Technology Conference Anchorage VTC. 2009. pp. 1–5.
3. Dijkstra E.W. A note on two problems in connexion with graphs. Numerische Mathematik. 1959. 1: 269–271.
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Jackson State University.
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АНГЛОМОВНА НАУКОВА СТАТТЯ ЯК ВИД АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА
Академічне письмо передбачає формування складного та багатопланового комплексу
компетенцій, без яких неможливе здійснення наукового дослідження у вищому навчальному
закладі. Цей комплекс передбачає формування як лінгвістичних (мовних, синтаксичних,
стилістичних, риторичних), так і металінгвістичних компетенцій. Основою академічного
письма є металінгвістичні вміння та навички, тобто вміння читати і розуміти текст,
аналізувати його, читати написане критично, формулювати індивідуальну, авторську
позицію тощо. Академічне письмо має справу з теоріями і причинами, що регулюють
процеси і практику в повсякденному житті, а також досліджує альтернативні пояснення цих
подій.
Західні фахівці виділяють три підгрупи вмінь, необхідних для успішного оволодіння
навичками академічного письма: 1) академічна грамотність (читання, усна і письмова мова з
урахуванням мети висловлювання; вираження думок за допомогою інструментарію дискусій
і досліджень); 2) інформаційна грамотність (визначення інформаційних потреб і пошук
джерел інформації; їх оцінка і переробка); 3) міжкультурна грамотність (знання про різні
культури, зокрема про традиції і цінності). Зазначені уміння можна визначати і як структурні
елементи поняття академічне письмо у межах вищої освіти. Найскладнішими і структурно, і
власне як процес опанування, є інформаційна та академічна грамотність.
Академічне письмо – це традиційний вид компетенції. Вміння представляти свої
наукові здобутки, зокрема англійською мовою, обізнаність із нормами й канонами сучасного
англомовного наукового дискурсу (стилю) є надзвичайно важливими для українських
учених. В умовах розвитку міжнародних обмінів, інформаційних процесів, академічної
мобільності англійська мова відіграє особливо важливу роль у сфері наукової письмової
комунікації, про що свідчить невпинне зростання кількості публікацій англійською мовою.
Опубліковані в Україні навчальні матеріали для науковців, зокрема підручник
О. М. Ільченко “The Language of Science (Англійська для науковців)” (2010) чи деякі
навчальні посібники (О. М. Акмалдінова, О. О. Письменна, 1994; О. Ф. Бурбак та ін., 1998)
призначені для підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти до іспиту з англійської
мови. Вони спрямовані на розвиток навичок читання, перекладу та усного спілкування за
тематикою обраної наукової спеціальності. Для аспірантів і науковців призначені також
праці Т.В. Яхонтової “English Academic Writing for Students and Researchers (Основи
англомовного наукового письма)” (2002, 2003) та О.С. Частник, С.В. Частник “Англомовні
елементи наукової праці: Назва, Анотація, Резюме (A Practical Guide to Writing Research
Paper Titles, Abstracts, Summaries)” (2016). У країнах Західної Європи та Північної Америки
видано багато підручників з англомовного наукового письма. Широко визнаними є книги
англійського автора R.R. Jordan “Academic Writing Course”, яка перевидавалась численну
кількість разів (1980, 1990, 1992, 1996, 2008), а також підручники у галузі лінгводидактики
американських лінгвістів і фахівців J. M. Swales and C. B. Feak “Academic Writing for
Graduate Students: A Course for Nonnative Speakers of English” (1994), “Academic Writing for
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Graduate Students: Essential Skills and Tasks” (2012), “Abstracts and the Writing of Abstracts”
(2009), “Creating Contexts: Writing Introductions Across Genres” (2009) та “English in Today’s
Research World: A Writing Guide” (2000). Варто згадати праці S. Bailey “Academic Writing: A
Handbook for International Students” (2011), P.J. Benson and S.C. Silver “What Editors Want: An
Author’s Guide to Scientific Journal Publishing” (2013), K. Englander “Writing and Publishing
Science Research Papers in English: A Global Perspective” (2014), J. Hartley “Academic Writing
and Publishing: A Practical Guide” (2008), M. McCarthy and F. O’Dell “Academic Vocabulary in
Use” (2008). Серед навчальних матеріалів, написаних авторами, для яких англійська мова не
є рідною, досить відомий підручник шведських лінгвістів L. Björk and C. Räisänen “Academic
Writing: A University Writing Course” (1997, 2003).
Найбільш поширеними видами академічних текстів для студентів є наукова стаття,
есе (франц. essai – спроба, начерк), тези, курсова/дипломна роботи. Наукова стаття є
головним видом і засобом наукової комунікації, провідним жанром сучасного наукового
дискурсу, без якої неможливо уявити його функціонування та розвиток. Журнальна наукова
стаття є основним жанром у різних наукових дисциплінах, причому в багатьох випадках
статті, опубліковані у високорейтингових міжнародних журналах, мають не меншу вагу, ніж
монографії. У деяких природничих та інженерних науках дослідники головним чином
зосереджені на написанні статей саме для наукових журналів. Окремі риси та елементи
різних видів статей, а також їхні загальні характеристики не раз ставали об’єктом
дослідницької уваги українських та зарубіжних учених. Разом з тим наукова стаття
залишається і надалі цікавим об’єктом мовознавчого дослідження як провідний науковий
жанр, що постійно видозмінюється та еволюціонує відповідно до змін у суспільстві. Отож,
завданням нашої розвідки є типологічна класифікація статей, а також з’ясування структурнокомпозиційних особливостей сучасної англомовної наукової статті.
Наукова стаття пройшла певну еволюцію та внутрішньожанрове розшарування перш
ніж отримати свій високий статус. Вона почала формуватися у XVII ст. під впливом
характерного для того періоду процесу жанрового впорядкування наукової літератури. Той
факт, що сучасна стаття, зокрема її композиційна структура, розвинулась на основі
листування між ученими, в якому не лише обговорювались наукові проблеми, а й висувалися
гіпотези, описувалась експериментальна методика, формулювалися висновки, оцінювалися
праці колег – сьогодні є загальновизнаним. Першу ж появу статті, хоч і в зародковій формі,
пов’язують із заснуванням британського наукового періодичного журналу “The Philosophical
Transactions of the Royal Society”, який вийшов у світ 1665 p.
Стратифікація наукового знання, диверсифікація шляхів та способів його подання
сформувалися підвиди наукової статті. Залежно від обсягу і спрямованості дослідження,
наукові статті поділяють на декілька типів чи субжанрів (хоча внутрішньо жанрова
варіативність сучасної англомовної наукової статті є досить значною): 1) стаття, що містить
результати певного дослідження. Це варіант класичної науково-експериментальної
природничої статті, що знайшла поширення в інших дисциплінах під загальною
англомовною назвою research report (дослідницька наукова стаття). У цьому випадку автори
обирають проблему, підбирають метод дослідження (експеримент, спостереження, аналіз
тощо) та обговорюють власні результати Для статті цього типу характерна досить
стандартизована внутрішня організація, хоч і з певними варіаціями залежно від наукової
галузі чи періодичного видання; 2) стаття суто теоретичного характеру, яка спрямована на
висунення й обговорення концептуальних проблем або абстрактних ідей шляхом логічної
аргументації. Характерним для теоретичних статей є дещо есеїстичний стиль, а також
вільний характер текстових конвенцій; 3) коротка стаття-повідомлення (short communication,
brief report, note або research and discussion note). У випадку, коли результат дослідження є
невеликим, але важливим для спеціалістів, є необхідність повідомити про результат без
всебічного дослідження. Для цього створюють коротке повідомлення. Це коротка стаття (не
більше трьох сторінок), часто неструктурована за розділами; 4) оглядова стаття (review
article), присвячена розглядові наукового стану й досліджень у певній галузі або аналізу
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літератури з певної наукової тематики. Автори такого типу статей критично розглядають
нову інформацію з певної теми, структурують її, пропонують нові напрямки й підходи
досліджень. Звичайно огляди доручають писати визнаним науковцям у галузі; 5) полемічна
стаття, спрямована на обговорення дискусійних наукових питань. Для неї характерні
суб’єктивна манера викладу, елементи есеїстичного стилю, інколи експліцитна емоційність.
Структурними частини у композиційній схемі сучасної англомовної наукової статті є:
Introduction (Вступ), Methods and Materials (Методи і матеріали дослідження), Results
(Результати) та Discussion (Обговорення). Складовим компонентом є також і Conclusions
(Висновки). Структурні елементи наукової статті відображені у відомому акронімі IMRD
(частина Conclusions не завжди виокремлюються і тому не позначена цим англійським
акронімом).
Кожна композиційно-структурна частина наукової статті має свої чітко визначені
завдання. Зокрема, метою вступу є обґрунтування теми статті шляхом обговорення обраної
автором загальної тематики та її поступового зведення до розгляду конкретних наукових
питань або гіпотез. З погляду J. Swales and C. Feak [1], другою додатковою метою вступу є
комунікативна мета, а саме – викликати інтерес до змісту статті і таким чином привернути
увагу читачів.
Інші елементи наукової статті також мають комунікативні призначення. Так, у
Methods and Materials описуються методика, процедури, матеріали та, за необхідності,
об’єкти дослідження. Це найкоротша частина статті.
Наступна частина – Results – представляє дані або інформацію, отримані під час
дослідницького процесу шляхом її пояснення, тлумачення чи безпосередньої демонстрації. У
розділі Discussion отримані результати пояснюються, інтерпретуються різними способами.
Автори акцентують на основних питаннях, при тому принаймні деякі з них посилаються на
висловлювання (проблеми або гіпотези), зроблені у вступі. Структурно ця частина статті не
завжди відокремлена від результатів, як і від висновків, які можуть бути складовою
частиною обговорення або виступати як окремий структурно-композиційний підрозділ
статті. У такому випадку у висновках найчастіше повторюється стислий виклад отриманих
результатів, окреслюється їхнє значення, іноді формулюються перспективи подальших
досліджень.
Розгортання змісту статті та її побудова здійснюються за логічною схемою “загальне
– часткове” і “часткове – загальне”. Вступ починається із загальних моментів, а саме –
окреслення галузі дослідження, його контексту і поступово переходить до конкретної
проблематики зі звуженням далі до методів і результатів. Після цього починається зворотний
рух до загального – від обговорення результатів до подальших перспектив, які розсувають
рамки дослідження, виводять його на рівень певних узагальнень. Відповідно до мети і
напрямку аргументації змінюється і характер змісту структурних частин статті: він стає
більш “концептуальним” у вступі та обговоренні й конкретнішим в описі методики та
результатів. Така логіко-формальна побудова жанру статті відбиває специфіку когнітивних
процесів у науковому пошуку, де постійно відбувається як презентація конкретних даних,
так і їх абстрактне осмислення.
У структуру статті обов’язково входять і деякі інші елементи: заголовок, анотація,
ключові слова, подяки, різні додатки.
Подальші дослідження сучасної англомовної наукової статті можна спрямувати на
опис її стилістичних особливостей.
Список використаних джерел
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Michigan ELT, 2012. P. 285.
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LES PRINCIPES ET LES FONCTIONS DE LA MÉTAPHORE
Dans le monde de la perception sont dénommés uniquement les objets sur lesquels l’activité
humaine est orientée. Ces objets peuvent appartenir à la fois au monde extérieur et intérieur, faire
partie du monde réel ou fictif, et sont dénommés à partir de la pensée que l’on aurait eu sur ces objets.
L’évolution de la linguistique cognitive serait impensable sans le recours au langage en tant
que condition et instrument de la pensée et de la cognition de l’homme qui forme ses motivations et
ses dispositions.
L’utilisation de la nomination secondaire est devenue une tendance linguistique en raison du
nombre limité d’unités lexicales dans la langue.
La métaphore est un phénomène sémantique, dû à la stratification sur le sens propre d’un mot,
sous l’influence du contexte, d’un sens additionnel devenu un élément principal de sa composition. Au
fait, le sens propre du mot perd son rôle et ne devient qu’un point de repère pour une association
concernée.
En linguistique l’intérêt croissant pour la métaphore est associé aux problèmes de conformité
sémantique des phrases, voire à la présence de différentes déviations par rapport à la norme, c’est-àdire à la fosse sémantique résultant d’une violation consciente des lois de la combinaison sémantique
des mots.
Traditionnellement on distingue deux espèces de métaphores : les métaphores linguistiques et
les métaphores stylistiques. Pour les écrivains, la métaphore stylistique est une source intarissable de
renouvellement de l’idée par la forme. Les métaphores linguistiques sont celles de la création
lexicale. Étant devenues d’un emploi courant cette métaphore fait partie du vocabulaire.
À la fin des années 1970 apparaissent des recherches linguistiques fondées sur la psychologie
cognitive qui s’efforcent d’inscrire le langage dans les facultés cognitives générales de l’être humain
et en particulier dans sa perception. Au lieu de considérer le langage en tant qu’autonome, elles
postulent qu’il existe un niveau conceptuel de représentation. Ces travaux s’intéressent en particulier à
la représentation de l’espace dans les langues, aux métaphores, aux catégories majeures (noms,
adjectifs, à la polysémie lexicale, à la transition verbale).
Donc l’histoire de la métaphore peut être décrite en examinant l’équilibre entre deux forces
opposées : d’un côté, il y a la tendance à en faire un instrument au service de la création individuelle,
de l’autre, en faire un instrument au service de la structuration de la pensée et, par conséquent, du
lexique cohérent.
La métaphore conceptuelle ou cognitive ce n’est pas une figure de style, ni non plus une
métaphore totalement lexicalisée. Elle doit être considérée comme un processus cognitif qui organise
notre faculté de pensée, forme nos jugements et structure notre langage. Selon N. Delbecque, la
métaphore conceptuelle constitue un des principaux leviers de la conceptualisation humaine.
Les linguistes (I. Sternin) affirment que l’analyse des mots et de leur signification, des phrases
où ils sont employés, ainsi que de la dénotation permet de décrire de manière exhaustive les concepts
de base, localisés dans l’esprit humain, car tout concept a un sens qui, à son tour, est doté de
caractéristiques conceptuelles qui le forment et que l’on peut définir.
Pour la première fois, en quelques mois, l’humanité a été confrontée à une pandémie de Covid19 qui pose les défis médicaux, ethniques et économiques, vitaux, souvent dramatiques. Dans son
discours du 16 mars 2020 Emmanuel Macron a recouru à la métaphore “la guerre” : Nous sommes en
guerre, guerre sanitaire, certes nous ne luttons contre une armée, ni contre une autre action.
Le lexique évoqué dans de nombreux reportages traitant les problèmes actuels de la pandémie,
nous renvoye à l’optique conceptuelle selon laquelle les termes dénotent des concepts qui sont reliés
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entre eux selon différentes modalités (par exemple, en genres et espèces ou en tout et parties)
(L’Homme). La représentation conceptuelle implique une combinaison cohérente des connaissances,
ce qui rend raison à la rapprocher à certaines relations lexico-sémantiques appelée “ hyponymie ” qui
est un outil important pour décrire les différents groupes du lexique appartenant à des catégories
sémantiques variées. D’habitude un hypéronyme a deux ou plusieurs hyponymes qui révèlent les
termes dénommant les faits typiques et leurs résultats.
Dans notre étude nous plaçons le coronavirus dans la catégorie d’hypéronyme qui reflète
l’organisation des connaissances dans ce domaine de la médecine : la maladie à coronavirus,
transformée très vite en pandémie... en devenant l’épidémie mondiale.
Les concepts “ coronavirus ”, “ pandémie ” et “ épidémie mondiale ” sont reliés entre eux par
leur caractère violent, infectieux et dangereux.
Le système conceptuel de l’hypéronyme coronavirus comprend les hyponymes :
- un ennemi qui attaque le corps humain et tue des millions de gens,
- un adversaire qui menace de son côté-là (Le monde entier tremble de coronavirus qui se
propage à toute vitesse),
- la guerre : l’épidémie de Coronavirus explose et d’autres.
Les mots la lutte, la bataille, s’attaquer, être frappé et d’autres, en étant liés horizontalement
entre eux, de leur côté, peuvent être considérés en tant que co-éponymes de l’hypéronyme
coronavirus car tous ces mots expriment la réponse mondiale au coronavirus en présentant le
caractère général.
Dans la métaphore conceptuelle la médecine est une guerre invisible, la catégorie cognitif “ la
guerre ” est transféré du domaine-source sur le domaine-cible, ceci dit de la structure conceptualisé
médecine, ayant créé une métaphore conceptuelle, par exemple : la guerre a éclaté ; l’éclatement de
la crise sanitaire, ainsi que les autres termes dictés par la réalité de la pandémie.
Pour résumer, la nomination métaphorique en tant qu’un processus productif de la création
d’unités linguistiques incite à reconnaître la métaphore comme l’une des sources les plus importantes
de la création de nouveaux concepts. De ce fait, la métaphore en tant que phénomène complexe et
multidimensionnel, joue un rôle de premier plan dans les processus de création sémantique. Un grand
nombre de métaphores signifient l’essence conceptuelle de la mise en œuvre des projets dans
l’activité de l’homme, car son système de termes fournit la communication et la formation d’un
paradigme spécifique de la connaissance.
Comme le montre l’analyse du vocabulaire terminologique, les métaphores se fondent sur le
principe de similitude des choses appartenant à différents domaines conceptuels ou sur la redéfinition des
rapports associatifs qui unissent les branches et les objectifs différents, à première vue, même inappropriés.
En fait, l’importance de la métaphorisation est réduite à une pensée périphérique que l’on
projette de manière créative sur la réalité qui entoure l’homme afin de pouvoir saisir la généralité
entre les sujets.
Dans ce contexte, la métaphore ayant pour mission la transmission du caractère pragmatique,
autrement dit une attitude d’évaluation émotionnelle aux objets, acteurs et phénomènes de l’activité de
l’homme.
Ainsi la possibilité de combinaison des composants qui donne une signification particulière à
l’ensemble de groupements de mots terminologiques, favorise la mise en œuvre de la fonction
supplémentaire esthétique du langage, celle qui est attribuée à la littérature. La combinaison des
éléments qui n’ont pas de traits en commun connotatifs, donne de l’expressivité aux formations
métaphoriques en comparant des concepts non comparables : concret et abstrait, objet vivant et
inanimé, temps et espace.
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НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ
Основна маса нових одиниць утворюється за допомогою словотворчих засобів.
Словниковий склад англійської мови збагачується не лише за рахунок запозичень різного
роду, але й за рахунок “внутрішніх ресурсів” мовної системи ‒ словотворчих процесів і
переосмислення вже існуючих значень (вторинної номінації). Процес утворення нового
слова може бути поєднаний з переходом його із класу однієї частини мови в інший. Це одне
із головних джерел поповнення мовної лексики і для нього майже не існує формальноморфологічних обмежень. Таке морфоло-семантичне перетворення називається конверсією.
Термін вперше вжив відомий дослідник англійської мови Р. Суіт у своїй книзі New English
grammar у 1891 році.
Конверсія ‒ це засіб словотвору, при якому утворення нової частини мови на ґрунті
одного кореня викликає внутрішні зміни мовної одиниці. Змінюються при цьому семантичні
зв’язки слова і його синтаксичні функції. Це стосується як поширених випадків конверсії ‒
утворення дієслів від іменників та іменників від дієслів, ‒ так і зміни у межах інших частин
мови, що видно із наступних прикладів:
1.forward
He’s very forward and confident and chats happily to other people. (An adjective)
If you move or look forward, you move or look in a direction that is in front of you. (An
adverb)
If you forward something, you cause it to progress or improve. (A verb)
In football, basketball, or hockey, a forward is a player whose usual position is in
the opponents‘ half of the field, and whose usual job is to attack or score goals. (A noun)
2. hollow
He looked young, dark and sharp-featured, with hollow cheeks. (An adjective)
I made my home there, in the hollow of a dying elm. (A noun)
The mule’s back was hollowed by the weight of its burden. A verb)
3. like
It’s nothing like what happened in the mid-Seventies. (A preposition)
He spoke exactly like I did. (A conjunction)
That’s one of the things I like about you. You’re strong. (А verb)
I thought that I knew everything about Jemma: her likes and dislikes, her political
viewpoints. (A noun)
Словоформа ‘out’ викликає зацікавлення своєю приналежністю до 6 частин мови іменників, прикметників, прислівників, прийменників, дієслів і, навіть, вигуків (out! ‒ “геть!”).
He always left himself an out. (A noun)
We’ve been out for two and a half months. (An adjective)
They paid in that cheque a couple of days ago, and drew out around two thousand in cash.
(An adverb)
Let’s drive out the old parkway. (A preposition)
A New York gay action group recently outed an American Congressman. (A verb)
Out upon you! (An interjection)
Наша мета виділити виокремити певні аспекти мовленнєвої комунікації що ініціюють
або спричиняють конверсію в англійській мові. Передумовами були фонематичні зміни, що
стали провісниками втрати флексійних суфіксів. Особливо важливими для забезпечення
конверсії були ті зміни, які сприяли поступовому ослабленню і можливому відкиданню
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ненаголошених складів на кінцевих позиціях слова. Ця конкретна зміна в мовній системі
відбувалося в два етапи в межах періоду, відомого як Middle English, коли зник кінцевий
інфінітивний суфікс дієслів -en. Саме тому дієслова з інфінітивним зворотом -n майже не
зустрічаються в писемних документах з третьої чверті ХV ст., і навіть на самому початку
того періоду ці форми були рідкісними. Для ілюстрації такими словами був іменник account
і дієслово accounte(n).
На ранніх стадіях почалося також зникнення іншої фонеми /e/ інфінітивного суфікса у
північній частині острова, на відміну від решти мовної спільноти, де цей процес почався
лише в кінці 14 століття. Таким чином можна зробити висновок, що цей процес був
основною причиною внаслідок якої інфінітивна форма дієслів втратила свої наявні
морфофонологічні характеристики, які раніше були чіткою демаркаційною лінією між
дієсловами та іменниками в називному відмінку.
Ще один дуже важливий факт щодо джерел конверсії як способу отримання нових
слів в тому, що в англійській мові, як і в кожній іншій мові, існувала, за словами Biese
“застаріла звичка, що передаласяся від Оld Еnglish до Middle English” за якої для утворення
нових слів для певних предметів, понять і дій з екстралінгвальної реальності на основі вже
існуючих слів, в такому випадку функціональні відповідники даних слів в відносяться до
інших класів слів: telephone n. – і telephone v.; queue n. – to queue v.; ticket n. – to ticket v.
При конверсії неперехідне дієслово може перетворитися на перехідне дієслово: (run
→ run the water):
I tried to run past him but he grabbed the collar of my coat. It was a joy to be able to go and
have a bath every night you know to just run the water and find it came out hot, it was absolutely
marvelous.
Сучасна англійська мова багата на конвертовані пари. Як засіб для формування слів
конверсія є дуже продуктивною і нові конвертовані пари можуть зустрітися в газетних статтях
і в процесі усного мовлення в усіх сферах людської діяльності, поступово з’являючись в
мовленні і в словниках. Нові пари слів утворюються по аналогії тих, що вже вживаються на
прикладі описаних типів семантичних відносин. Конверсія високопродуктивна у формуванні
різних частин мови, але особливо у формуванні дієслів та складних іменників.
Звісно, нелегко визначити точний обсяг таких слів у мові. Тим не менш, приблизна
кількість близько десяти тисяч слів, як згадує Бізе в першій половині двадцятого століття,
зараз, ймовірно, зросла втричі.
Нові слова 20 століття включають багато дієслів сформованих шляхом конверсії,
наприклад: to motor – їхати на машині; to phone – користуватися телефоном; to wire – слати
телеграму; to microfilm – ставити фільм; to tear-gas – використовувати сльозогінний газ тощо.
Діахронічний огляд сьогоднішнього запасу пар переоцінено, однак не всі з них утворені по
семантичному прикладу відносяться до цього запасу. Деякі з них з’явились у результаті
зникнення флексій в ході історичного розвитку англійської мови завдяки якому два слова з
різних частин мови, напр. дієслово і іменник, співпадають у вимові. З цієї причини деякі
лінгвісти вважають обов’язковим відрізняти омонімічні пари слів, що з’явились у результаті
утрати флексії, від тих, що сформовані шляхом конверсії. Поняття конверсії застосовується
лише в двох випадках типу doctor n – doctor v; brief a – brief v які вживаються після зникнення
флексії, пари слів типу work n – work v, розглядаються виключно в випадку омонімії.
Конверсія – переважаючий тип дієслівного словотвору. Нові дієслова утворюються
часто від іменників. Утворення іменника від прикметника – процес набагато складніший, ніж
конвертування прикметника від іменника. Це пов’язано з суттєвими змінами семантичної
структури прикметника: значення якості нелегко перетворити на значення предмета.
Субстантивація власних назв – явище досить поширене в англійській мові. Внаслідок
опредмечування утворені назви мешканців країни, міст, континентів.
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РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ У ФОРМУВАННІ
НАЦІОЦЕНТРИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ
В сучасних умовах повномасштабного вторгнення росіян в Україну, як ніколи
загострюється національно-патріотичне світобачення кожного свідомого українця, який став
свідком національного геноциду в ХХІ столітті. Українська нація найвищою життєвою
цінністю споконвіків вважала родину, а пріоритетними були і залишаються такі категорії як
рідна земля, Україна, мати, на основі яких сформувалася національна самосвідомість
майбутнього захисника Вітчизни, мужнього патріота-націоналіста, ревного християнина.
Проблема дослідження сутності ролі родини у мирних реаліях глобалізації та
міграційних процесів стала предметом дослідження різних наукових галузей: соціальнопедагогічної, психологічної, соціологічної, філософської. Проблема націоцентричного
виховного потенціалу є архіважливою та надзвичайно актуальною в сучасних воєнних
обставинах.
Відомі фахівці з психології З. Фройд, К. Хорні, А. Адлер, У. Фромм задовго до
сучасного транснаціонального процесу сформулювали соціально-психологічні фактори
впливу на особистість, а українські науковці М. Алексєєва, Л. Бурлачук, В. Зацепін,
А. Прихожан глибоко проаналізували психологічну готовність молоді до шлюбу, мотивацію
та цільові настанови щодо процесу виховання дітей в родині. У соціологічному та соціальнопедагогічному аспектах досліджувалася проблема виховання дітей в родинах, в яких
життєдіяльність подружжя проходить окремо (О. Безпалько, К. Левченко, Ф. Мустаєва,
В. Торохтій, І. Трубавіна, Д. Пенішкевич).
Відомі українські дослідники І. Франко, Х. Вовк, В. Гнатюк, М. Стельмахович
виділяли притаманні українській родині особливі ознаки, виокремлювали етнічні, релігійні,
соціокультурні особливості. Описуючи модель національно свідомої української родини, її
соціально-економічний статус виокремлювалися чинники: оточення (сільське, міське), мова,
національність, професійна сфера батьків, ідеологія, міграція, культурне та релігійне
оточення.
Поділяємо думку соціологів, психологів, а передусім педагогів у тому, що провідний
чинник соціалізації дитини з найдавніших часів та до сьогоднішнього дня є родина, котра як
соціальний інститут виконує найважливішу функцію – виховну, тобто формує глибокі
почуття, кристалізує моральні переконання, вибудовує націоцентричний світогляд.
Значимість рідної домівки, родинного гнізда як осередку батьківського тепла та
затишку – це основа, підґрунтя процесу формування національно усвідомленої особистості
українця-захисника. З цього приводу К. Ушинський писав: “Важко виразити словами те
особливе світле щось, що народжується у нашій душі, коли ми згадуємо тепло рідного
сімейного гнізда. До глибокої старості залишаються в нас якісь сердечні зв’язки з тією
родиною, з якої ми вийшли”[3; 57].
Національні ознаки та релігійні вірування дають можливість зрозуміти відмінність та
різноманітність родин кожного етносу в Україні, їх видозміну в часових рамках, методиці
виховання власних дітей. Етнічні традиції, ступінь національного самоусвідомлення,
сакральний аспект родини визначає її мету та завдання, спрямованість на унормування
родинних стосунків, прийняття правомірних одностайних рішень, єдність у вихованні дітей.
Вважаємо, що у структурі української родини є поєднання макросвіту та мікросвіту як
певного рівня суспільних стосунків, відтак правильної поведінки як члена родини в
патріотичному чи космополітичному родинному середовищі. У постулатах Старого та Нового
Завітів, Корану виділяється цінність родинних стосунків, роль особистості батька, матері,
старшого покоління в їх підтримуванні, особлива відповідальність дітей перед батьками.
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Великий гуманіст сучасності Блаженніший папа Іван Павло II (1920-20005 pp.) також
наголошував: “Сім’я виконує єдину і незаміниму роль у переданні дару життя і створенню
найкращих умов для виховання дітей”[4]. Тому жодна інша спільнота не в змозі замінити
родинного середовища в процесі виховання, яке є колискою формування особистості
дитини, де в основі первинно закладаються глибокі патріотичні почуття.
Саме сьогодні, коли російський агресор віроломно напав на нашу страждальну
землю, націоцентричний світогляд сучасної молоді, зокрема сміливих і мужніх ЗСУ, як
ніколи показує українців перед усією світовою спільнотою. Бо саме любов до України та
національна самосвідомість, закладені на генетичному рівні в українській родині,
культивуються в кожному наступному поколінні. Теперішня ситуація сколихнула націю,
підняла на надзвичайно високий щабель національно-патріотичну свідомість, бо
націоцентричний світогляд в сучасному розумінні – це відчуття, що набуває особливого,
піднесеного значення в обороні рідної землі.
Українська нація унікальна перш за все тим, що незламна, навіть тоді, коли в нас
хліборобів морили голодом, національну еліту знищували в Сибірі, нездоланних поетів
закопували у вічну мерзлоту, а натомість режисери ставили спектаклі у концтаборах.
Національно-патріотичне світобачення зароджується в родині з молоком матері, першою
душевною колисковою, а згодом у спільній молитві за гостинним батьківським столом.
Саме милозвучність рідної мови та української пісні, відзначення в родинному колі
християнських свят, звичаїв, обрядів, популяризація національної історії, символіки та
оберегів, спільна участь в різноманітних громадських акціях -- це неповний перелік тих
основних засобів згуртування української нації. Очевидно, що російськомовні українці до
кінця не розуміють, що людина, яка не цінує рідну мову, менше поважає Україну. Цілком
закономірно, що сьогодні для національної консолідації народу важливе значення мають
рідна мова, державні символи та обереги.
Українці мають свої звичаї, традиції, народні та християнські обряди, які споконвіку
шанують і бережуть. Це передусім батьківська хата, материнська пісня, святий хліб, вишитий
рушник, червона калина, зажурена верба, хрещатий барвінок, дивовижна писанка, вірний своєму
краю лелека. Про народні символи та обереги, які ідентифікують українську родину, як основу
нашої нації, складено багато пісень і легенд, вони використовуються в обрядах, звичаях, їх
вишивають на сорочках, рушниках. Вони уособлюють красу нашої України, духовну міць
народу, засвідчують любов до рідної землі, бо народні символи – це наші святині.
Давні та добрі символи, наші обереги, які шанувала кожна патріотично налаштована
українська родина, відіграють особливу роль в згуртованості нації. Бо шануючи та
оберігаючи своє, національне, український народ зумів уберегти від забуття нашу пісню і
думу, нашу славну історію і родову пам’ять, волелюбність та свободу, на яку так жорстоко та
несправедливо посягнув відвічний ворог – рашист.
Націоцентричний світогляд складає найважливішу ціннісну основу будь-якого
демократичного суспільства і виступає суттєвим внутрішнім мотивом для саморозвитку і
розкриття всіх потенціальних соціальних можливостей в духовній, економічній і соціальних
сферах життя суспільства. Тому потрібно виховувати молодь в родині гуманною, національно
свідомою, творчою, відповідальною, з активною життєвою позицією, яка могла б реалізувати
себе як в мирний час, так і трагічні воєнні години. Високі моральні феномени українців:
національна ідентичність, безкомпромісний патріотизм, сумлінний обов’язок, почуття власної
гідності показують усьому світові незламну боротьбу за волю і незалежність своєї держави.
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ТОМАШ ҐАРРІҐ МАСАРИК ПРО ДІЯЧІВ ЧЕСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
Чеське національне відродження, що почалося наприкінці XVIII ст., не було
спонтанним чи випадковим, не було звичайною емоційною реакцією на ту принизливу
ситуацію чеського народу, в яку він потрапив після поразки біля Білої Гори. Відомий
чеський історик В. Томек у праці “Історія Чеського королівства” зазначав, що зміни в
чеському суспільстві почалися ще за часів австрійської імператриці Марії Терезії, вони
стосувалися і судової системи, і податкової, і освіти. Реформи продовжив її син і наступник
на габсбурзькому троні Йозеф ІІ – було ліквідовано особисту залежність селян, скасовано
цензуру, продовжено реформи в освіті. Щоправда, В. Томек підкреслив, що Йозеф ІІ дуже
багато уваги приділяв розширенню сфери вживання німецької мови.
Наприкінці XVIII – на початку XIX ст. чеський народ довів, що в нього тривка
історична пам’ять, що майже двісті років чужоземного панування не викреслили з
колективної пам’яті народу спогади про своє славне минуле, а тому чеський народ
використав історичний шанс відродитися і повернутися на політичну сцену, зрештою, на
арену історичного буття. Ось як далі матеріалізувалася ідея чеського національного
відродження: у 1790 р. у Празі створено патріотичне товариство любителів мистецтва
(згодом на цій основі створили академію мистецтв), 1792 року в Карловому університеті
відкрили кафедру чеської мови, 1798 року в Празі почав діяти постійний народний театр,
1810 року у Празі відкрили консерваторію, у 1818 року заснували Товариство чеського
музею, а 1830 року почав виходити “Časopis Českého Muzea”. Дуже важливим моментом в
історії чеського національного відродження було заснування Чеської Матиці 1831 року.
Принципове значення мала поява 1831 року першого тому “Історії народу чеського в Чехії та
Моравії” Ф. Палацького (тоді він вийшов німецькою мовою, чеською – 1848 року).
Томаш Ґарріґ Масарик – відомий чеський філософ, політик, перший президент
Чехословаччини. У 1895 році вийшла друком його праця “Чеське питання”, у якій він
проаналізував етапи чеського літературного відродження. Праця складається із передмови та
4 частин. У ній йдеться про національне літературне відродження доби Й. Добровського,
П. Шафарика, Ф. Палацького, Я. Коллара, Й. Юнгманна, К. Гавлічка-Боровського. Автор
вважав, що ідеали французької революції, йозефінські реформи, романтичні погляди Гердера
на слов’ян та ідеї німецької класичної філософії, національний рух в Європі стали
чинниками, що зумовили як чеське національне відродження, так і суто літературний процес,
творчість чеських будителів. Не менш виразним був ще один чинник, може й
ірраціональний, неусвідомлений – органічний потяг чеського народу до самоусвідомлення і
самозбереження. Т. Ґ. Масарик зазначав: “У справжньому розумінні слова відроджувалися
лише ми, чехи, і саме наше відродження надає усьому слов’янському руху характерності. У
поляків і росіян не було відродження, хіба що реформаторський рух в обох країнах збігався з
чеським. Турецькі південні слов’яни звільнювалися політично, лише австрійські до певної
міри звільнювалися так, як ми. Жоден інший народ не здійснив таких глибоких політичних,
соціальних і культурних змін, як наш народ і саме через те у нас національний рух минулого
століття проявився найвиразніше” [1, с. 17].
Т. Ґ. Масарик відзначив величезну роль Й. Добровського у національному
відродженні. Як відомо, найбільший внесок у розвиток чеської мови в часи йозефінських
реформ зробив на зламі XVIII–XIX ст. саме Й. Добровський. Він відзначався
безкомпромісною історичною критикою, заклав основи славістики і наукового дослідження
чеської мови. Багато зробив Й. Добровський і для розвитку чеської літератури. Свої праці він
писав латиною і німецькою мовою, скептично ставився до можливості писати наукові праці
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чеською мовою, не вірив у можливість повного розвитку чеської літератури, але об’єктивно
став одним із її засновників. Т. Ґ. Масарик так писав про Й. Добровського “Хто лише
поверхово знає літературну творчість Добровського, то мусить зрозуміти, що напрям його
мислення і наукової діяльності позначений незламною, натхненною й послідовною любов’ю
до свободи” [1, с. 13–14]. Не випадково він відзначав, що для Добровського характерним
було вільнодумство, для Коллара – вільнодумство духовне, а Й. Палацький, на його думку,
“… показав нам наше минуле, показав нам, що в історії ми здійснили великого і незначного
[…], довершив справу Добровського та інших будителів […], завдяки цьому став
засновником чеської національної програми, вождем і батьком нації” [1, c. 97].
Аналізував Т. Ґ. Масарик і концепцію слов’янської взаємності Я. Коллара, що
передбачала спільне сприйняття, спільний обмін і спільне використання результатів духовної
діяльності слов’янських народів. Т. Ґ Масарик теж високо оцінив роль Я. Коллара у чеському
національному відродженні – назвав його будителем патріотичним і національнополітичним. Він звернув увагу на те, що трактат Я. Коллара про взаємність переклали
різними слов’янськими мовами. Зробив Т. Ґ. Масарик і принциповий висновок – Я. Коллар
не створив школи, навколо нього не появилося щось на кшталт слов’янофілів, а вплив його
був радше спонукальним, підбадьорювальним. Т. Ґ. Масарик критично ставився до
політичного об’єднання слов’ян. У цьому контексті Т. Ґ. Масарик згадував А. Міцкевича,
який на проблему слов’янської взаємності дивився польськими очима, інтерпретував її як
польський патріот. Він на чолі слов’янського світу бачив Польщу. А. Міцкевич вважав, що
чехи зайняті більше минулим, ніж сучасним, а з приводу майбутнього тільки зітхають. На
його думку, вони видали з-поміж себе кілька значних поетів, а найбільш знаним і славним,
єдиним, хто має національний характер, є Коллар.
Завершуючи, вкажемо ще на один принциповий аспект поглядів Т. Ґ. Масарика на
чеське національне відродження: він неодмінно розглядав його в європейському контексті, у
нерозривному зв’язку з європейським життям.
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ПЕРЕКЛАДОВИЙ ПОТЕНЦІЯЛ ВИСТУПІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
За сучасних політичних обставин в Україні, коли права українців захищає здебільшого
наша військова міць, не можна недооцінювати вартість слова у війні. Попри гуркіт ракет,
снарядів і куль, мова й надалі залишається головним засобом спілкування, позаяк дипломатичні
змагання українців відбуваються тепер паралельно з національно-визвольними. Поряд зі зміною
політичних та соціяльних акцентів спілкування, зараз ми спостерігаємо переоцінку функцій
мови. Так, на часі все більше звертаємо увагу на націєтворчу функцію мови (І. Д. Фаріон) і
менше говоримо про комунікативну. Свідки війни, що зазнають важких психологічних
потрясінь, зауважують, як саме їхня свідомість взаємодіє з текстом, і так мова оприявнює свою
мислеоформлювальну функцію. Також мовці реалізують цю функцію під час перекладу –
діяльности, до якої тепер долучаються навіть ті, що досі не мали в ній потреби. Перехід на
українську, переклад унаслідок свідомого відступу від мови окупанта чи будь-який инший
переклад репрезентують когнітивну функцію мови. Зростання духової складової спілкування,
підсилення віри в слово, активує перформативну функцію мови (Е. Бенвеніст), коли “слово стає
ділом” унаслідок закликів, обіцянок, заборон, прокльонів, засуджень, заохочень тощо. Стан
війни в Україні суттєво підсилив емоційну складову комунікації, зокрема в офіційному воєнно517

політичному дискурсі. Звернення Верховного Головнокомандувача ЗСУ репрезентує реалізацію
імпресивної функції мови: щодня Президент України як оратор вирішує завдання: як швидко
мобілізувати ресурси мови, аби вони непомильно та ефективно досягали комунікативної мети та
викликали відповідну їй реакцію авдиторії? Відпрацьована техніка написання імпресивних
текстів забезпечила главі держави високий ораторський рівень і утвердила маркантну
стилістику, яка реалізує експресивну функцію мови.
Актуальною проблемою мовлення наших державників є його перекладовість, позаяк
тексти інтерв’ю, брифінгів, привітань чи звернень неодноразово зазнають синхронного,
послідовного або письмового перекладу. Стилістика висловлювань Володимира Зеленського
поєднує зображально-виражальні засоби мови, властиві й офіційному, і розмовному
мовленню. Можна зауважити, що у зверненнях до зарубіжного реципієнта Президент
вживає простіші для перекладу засоби мовлення, тимчасом у зверненнях, адресованих
громадянам України, присутні мовні засоби, наділені історико-літературним кодом.
Спостереження за стилістикою і перекладами виступів Володимира Зеленського
вказують на те, що до перекладу іспанською, італійською й англійською мовами надаються
здебільшого підготовлені звернення до міжнародних партнерів, як-от до парламенту
Британії, Іспанії або інтерв’ю з журналістами італійського каналу “Porta a Porta”. Такі тексти
містять фігури, що імітують природне мовлення з його павзами та з перерваним потоком
думки; неодноразово в усному відтворенні тексту такі переривання межують із затинанням,
або ж це додатковий побічний ефект. Незмінними атрибутами риторики Президента є
епаналепсис (підхоплення) та инші види повторів, зокрема анафора чи епіфора. Часто
вживаними є еліптичні речення: вони не обтяжують оперативної пам’яти слухача, і таким
чином він сприймає їх органічно. Також можна зауважити, що Володимир Зеленський добре
володіє фігурами контрасту, а тому вдається до них навіть у непідготовленому мовленні.
Серед фігур контрасту, які використовує Президент України, найпоширенішою є антитеза.
Ще однією фігурою, яку без труднощів перекладають у підготовлених виступах, є градація;
щоправда цю фігуру Володимир Зеленський вживає і в спонтанному мовленні. Серед тропів
Президент України завбачливо обирає легкі оригінальні метафори, переклад яких не створює
проблем для синхроніста, позаяк ті метафори відображають універсальні европейські
цінності, естетику чи побут.
Привітання та звернення до громадян України з нагоди пам’ятних дат не конче
призначені для перекладу, тому вони містять складніші для відтворення иншими мовами
зображально-виражальні засоби. Звертаючись до українського народу, Президент
Зеленський, крім зазначених тропів та фігур, майстерно вживає антанаклазу, цитує
українську класику, поєднує різні зображально-виражальні засоби мови; до прикладу,
використовує антанаклазу поряд з українськими пареміями.
Підсумовуючи, зазначимо: у призначених для чужоземців промовах Президент
України свідомо уникає антанаклази, рим або специфічних цитат, позаяк ці засоби
створюють труднощі для перекладу та заважають належно інтерпретувати висловлення. За
таких обставин Володимир Зеленський використовує вишукану, але універсальну формулу.
Бажаного ритму Президент-оратор досягає завдяки поєднанню емоційному тембру зі
синтаксисом розмовного стилю; ця сполука витворює промову й економною, і багатою
водночас, забезпечує перекладачеві легку та безпомильну працю.
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РОЗВИТОК НАВИЧОК РОБОТИ З ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИМИ ТЕКСТАМИ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО РІВНЯ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІЕФ
Інтеграція України до єдиного світового простору викликає необхідність якісної
підготовки висококваліфікованих працівників, які могли б гідно представляти свою державу
перед світовим співтовариством. А розвиток творчого потенціалу та інтелектуальних
здібностей в свою чергу потребує перегляду цілей та завдань освітнього процесу. Такі
жорсткі вимоги соціального замовлення вимагають нових підходів до організації навчання
іноземним мовам здобувачів вищої освіти першого рівня всіх спеціальностей ІЕФ, зокрема у
ЛТЕУ.
Потік інформації стрімко збільшується з кожним днем, і випускникам нашого
навчального закладу неминуче доведеться зіткнутися з необхідністю інтенсивного
використання іноземної мови в професійній діяльності. Крім того, зростають ділові та
культурні зв’язки із зарубіжними країнами, а це вимагає, щоб сучасні фахівці володіли
навичками читання документів, що супроводжують імпортну продукцію та послуги, могли
самостійно здійснювати інформаційний обмін з іноземними діловими партнерами. На наш
погляд, наведені вище обставини роблять необхідним розвиток навичок роботи з
професійно-орієнтованими текстами на практичних заняттях з іноземної мови в процесі
навчання студентів і обумовлюють актуальність представлених завдань.
У процесі своєї навчально-методичної та наукової роботи викладачі кафедри ставлять
за мету пошук напрямів розв’язання певних завдань, а саме:
– розгляд основних методів роботи з професійно-орієнтованими текстами на
початковому етапі вивчення іноземної мови;
– обґрунтування характеристики видів роботи з текстами;
– розробка рекомендацій щодо типів вправ з текстами;
– формування навичок продуктивного розуміння та перекладу фахових текстів.
Основними завданнями, що ми ставимо перед студентами в процесі вивчення
професійно-орієнтованої літератури іноземною мовою, є:
1) отримання інформації, яка б доповнювала та поглиблювала навчальний матеріал,
що опановується студентами в процесі вивчення профільних дисциплін навчального плану;
2) формування необхідних навичок щодо подальшого самостійного читання
літератури за фахом.
В процесі своєї діяльності ми дійшли висновку, що студенти дійсно досягають успіху,
якщо, відповідно до зазначених завдань, на практичних заняттях застосовується:
– аналітико-синтетичне (і обов’язково екстенсивне) читання з відповідним контролем
розуміння прочитаного у процесі аудиторних занять;
– виконання текстових та після текстових вправ, які базуються на корпусній лексиці.
Зазначені види роботи впроваджуються нами на практичних заняттях поетапно. На
першому, орієнтовно-підготовчому етапі, студенти знайомляться з новим мовним матеріалом
– граматичним та лексичним, що пред’являється в контексті, і виконують окремі мовленнєві
або мовні дії на основі прочитаного тексту. На другому, стандартизуючому етапі, має місце
автоматизація дій студентів з новим мовним матеріалом, яка продовжується і на варіюючеситуативному етапі, коли формується стійкість навички. Власне читання лише на самому
початку буде читанням для розуміння змісту тексту в цілому. Надалі перед читанням тексту
519

ми ставимо перед студентами варіативні завдання, щоб поступово знайомити їх із
специфікою читання автентичної фахової літератури і виробити у них усталені вміння та
навички, необхідні в майбутній професійній діяльності. Ідея використання таких завдань
була реалізована нами в процесі викладання іноземних мов для студентів перших та других
курсів ІЕтаФ.
В результаті своєї діяльності ми з’ясували, що з метою надбання необхідних навичок
для подальшого самостійного вивчення професійно-орієнтованої літератури студентам
доцільно виконувати вправи, спрямовані на:
– ідентифікацію невідомих слів за асоціацією, із контексту, за словотворчими
елементами, за приналежністю до групи інтернаціональних слів та ін.;
– впізнання мовних моделей у процесі читання, тобто розуміння мовних зразків, що
мають в основі ту або іншу модель, характерну для цього виду фахової літератури;
– уміння користуватися словниками та довідниками.
Серед основних видів роботи варто відзначити опрацювання лексичного матеріалу
текстів. Важлива мета роботи над лексичним аспектом читання полягає в тому, щоб постійно
працювати з лексикою в текстах, виділяти її, аналізувати, засвоювати нові словотворчі
моделі і в результаті відпрацювати стійку установку на самостійну семантизацію незнайомих
лексичних одиниць, якщо для цього є можливість
Важливу роль в роботі над оригінальними текстами та в нагромадженні потенційного
словникового запасу відіграє навчання студентів ідентифікації та розумінню інтернаціональних
слів без допомоги словника. Навчати цьому потрібно регулярно і планомірно, зважаючи на
розподілення всіх інтернаціональних слів на наступні групи:
– слова з повним збігом значень у двох мовах;
– слова з частковим збігом значень в двох мовах;
– слова з повною розбіжністю значень в двох мовах.
На нашу думку, ця диференціація в тій або іншій формі повинна бути доведена до
уваги студентів. Крім того, доцільне виконання ряду вправ, що спрямовані на впізнання та
розуміння слів, які повністю або частково співпадають по значенню з відповідними словами
в рідній мові. Саме тому акцентуємо увагу ще на одному виду роботи – це активація роботи
зі словником.
Ми вважаємо, що з роботою із словником тісно поєднана робота над словотворчими
елементами мови, що і враховується нами при розробці навчальних вправ. Знайомство з
найбільш поширеними суфіксами, префіксами, а іноді і коренями слів, що прийшли в
англійську мову з інших мов, складає основу лексикологічної роботи на початковому етапі
вивчення іноземної мови зі студентами першого курсу.
Зазначимо, що ще однією важливою складовою роботи з професійноорієнтованими
текстами є подолання граматичних труднощів, що також потребує формування та автоматизації
у студентів відповідних навичок. Для досягнення цієї мети ми розробили вправи на розвиток
вміння розпізнавати та виділяти в тексті характерні для нього мовні моделі.
На заключному етапі роботи з автентичними професійно-орієнтованими текстами
нами застосовується виконання вправ з самим текстом.
Узагальнюючи нашу навчально-методичну діяльність на практичних заняттях, ми
дійшли висновку, що робота над професійно-орієнтованими текстами іноземною мовою є
надзвичайно важливою і завжди породжує інтерес до навчання у студентів, розвиває у них
творчий пошук та здатність використовувати всі доступні матеріали для самостійного читання.
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ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У ГРЕЦЬКІЙ МОВІ
Запозичення – це процес, в результаті якого в мові з’являється і закріплюється певний
іншомовний елемент. Це невід’ємна складова функціонування та історичної зміни мови,
одне з основних джерел поповнення словникового запасу. Запозичення є свідченням
взаємодії і взаємопроникнення мов і культур. Вони є природнім наслідком встановлення
економічних, політичних, культурних та культурологічних зв’язків з іншими народами, коли
з поняттями та реаліями в мову входять слова, які їх позначають.
Роль запозичень у різних мовах неоднакова і залежить від конкретних історичних
умов розвитку кожної мови. У грецькій мові відсоток запозичень значно нижчий, ніж в
інших мовах, натомість вона сама служила джерелом запозичень у низці
західноєвропейських та слов’янських мов. З існуючих запозичень у новогрецькій мові певна
частка припадає на французьку мову. Проголошення незалежності Греції у 1830 році
співпало з пануванням французької мови на міжнародному рівні, і результатом цього стало
проникнення французьких термінів і понять матеріальної культури, для яких тогочасна мова
не мала відповідників. Також завдяки своєму престижу французька стала другою мовою
вищих верств суспільства Греції у ХІХ столітті і до 50-их років минулого століття
викладалася у школах. Після Другої світової війни внаслідок політичних та економічних
причин вплив французької мови на грецьку зменшився, запозичення з французької
поступилися запозиченням з англійської. Сьогодні запозичення, які сприймаються грецькою
мовою, є дуже обмежені і стосуються лише спеціальних галузей.
За даними лексикографів у грецькій мові нараховується приблизно 700 слів,
запозичених з французької мови [1]. Оскільки проникнення галліцизмів у грецьку
відбувалося системно, вони представлені не окремими словами, а лексико-семантичними
групами. Слова французького походження зустрічаються у різних сферах життя, але умовно
їх можна розділити у грецькій мові на такі основні групи:
– мода: а) одяг: ανσάμπλ (ансамбль), καλσόν (колготи), κασκόλ (шарф), μαγιό
(купальник), μπουφάν (куртка), παλτό (пальто), παντελόνι (штани), ταγιέρ (жіночий костюм);
б) хутро: βιζόν (норка), ετόλ (шиншила), λουτρ (бобер), ρενάρ (лисиця, чорнобурка); в) тканина:
βισκόζ (віскоза), βουάλ (вуаль), δαντέλα (мереживо), καμηλό (кашемір) , καρό (тканина в
клітинку), κοτλέ (вельвет), σατέν (сатин) , ταφτάς (тафта), τούλι (тюль); г) швейна справа:
μανεκέν (манекен), μπουτίκ (бутик), ντεμοντέ (старомодний), πασαρέλα (подіум), τρουακάρ
(рукав три чверті), φερμουάρ (замок); д) прикраси: κολιέ (кольє), μενταγιόν (медальйон),
φομπιζού (біжутерія), μπρελόκ (брелок); е) кольори: ακαζού (махагон), γκρενά (сірий),
ιβουάρ(колір слонової кістки), εκρού (екрю), κρεμ
(кремовий), λιλά (бузковий), μοβ
(фіолетовий), μπεζ (бежевий), μπορντό (бордовий), παστέλ (пастельний), ροζ (рожевий),
τουρκουάζ (бірюзовий), φουμέ (димчастий); є) косметика: κολόνια (парфуми), κραγιόν
(помада), πούδρα (пудра);
– дім (екстер’єр та предмети інтер’єру): αμπαζούρ (абажур), γκαζόν (газон), ζαρντινιέρα
(великий горщик для квітів), καναπές (диван), κονσόλα (консоль), λαμπατέρ (настільна лампа),
μπιμπελό (дрібничка), ντεκόρ (декор), ρετιρέ (останній, як правило, шостий поверх будинку),
σαλόνι (вітальня), σεκρετέρ (бюро), σουίτα (пентхаус);
– гастрономія: αλκοόλ (алкоголь), απεριτίφ (аперитив), γκαρσόν (офіціант), γκοφρέτα
(вафля), εκλέρ (еклер), ζαμπόν (шинка), καναπεδάκι (канапе), καραμελέ (карамель), κουζίνα
(кухня), κρέπα (млинець), μαγιονέζα (майонез), μαρμελάδα (повидло), νουά (нуга), πουρές (пюре),
ρεστοράν (ресторан), φραπέ (фрапе), φρικασέ (фрікасе);
– мистецтво – дозвілля: ακουαρέλα (акварель), ανιματέρ (аніматор), αρ νουβό (ар нуво),
βαριετέ (вар’єте), βιτρό (вітражне скло), γκρο πλαν (крупний план), εκράν (екран), θίασος
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(театральна трупа), ιμπρεσιονισμός (імпресіонізм), ντοκιμαντέρ (документальний фільм),
πλατό (знімальний майданчик), ρεπορτάζ (репортаж), ρεσιτάλ (сольний концерт), πρεμιέρα
(прем’єра), σινεμά (кінотеатр), φεστιβάλ (фестиваль);
– технологія: αμπούλα (ампула), ασανσέρ (ліфт) , βάνα (клапан), καλοριφέρ (калорифер),
καλώδιο (кабель), κομπρεσέρ (компресор), λεβιές (пульт), μπαλαντέζα (котушка), ντουί
(ламповий патрон), πρίζα (розетка), ρουλεμάν (шарикопідшипник), τρακτέρ (трактор), φις
(штекер);
– транспортні засоби: αμάξωμα (кузов), αμορτισέρ (амортизатор), βαγκον-λί (спальний
вагон), βουλκανιζατέρ (вулканізатор), γκαράζ (гараж), καμπριολέ (кабріолет), κοντέρ
(спідометр), λιμουζίνα (лімузин), μπουζί (свічка), μποτιλιάρισμα (корок), ταξί (таксі), τρένο
(поїзд), φεριμπότ (паром);
– спорт-армія: αλπινισμός (альпінізм), αλτ (стій!), αρασέ (ривок) , βαλιστική(балістика),
βομβαρδίσμός (бомбардування), διαιτητής (арбітр), εξτρέμ (екстрим), κροκέ (крокет),
μιλιταρισμός (мілітаризм), πατινάζ (ковзани), ρεβάνς (реванш), σπορ (спорт), τουρνουά
(турнір), φαβορί (фаворит).
Існує також група галліцизмів, які важко віднести до будь-якої з перерахованих
лексико-семантичних груп. Деякі лінгвісти об’єднують їх у категорію “Загальні слова” [2,
с. 60]. Сюди, наприклад, можна віднести лексеми αβαντάζ (перевага), βαμπίρ (вампір), γκαλόπ
(галоп), ζερό (нуль), καλορί (калорія), κλισέ (кліше), μασάζ (масаж), μερσί (мерсі), σεζόν(сезон),
σουαρέ (салон), τατουάζ (татуаж), тощо.
Входження французьких слів-запозичення у грецьку мову було природнім процесом.
Воно зумовлено не лише лінгвістичними, але й екстралвінгвістичними причинами
(науковими, культурними та ішими зв’язками). Також слід зазначення, що процес
запозичення є неоднозначним за своїм характером: з одного боку він сприяє збагаченню
словникового складу мови, а з іншого може витіснити рідні слова з ужитку. Тому до процесу
запозичення слід підходити обережно й відповідально.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДИСТАНЦІЙНО
Мережа Інтернет починає широко застосовуватися у навчанні на початку третього
тисячоліття. Застосування цієї мережі спонукало багатьох дослідників глибше досліджувати
та вивчати теорію та практику удосконалення освітнього процесу, зокрема організацію
дистанційного навчання.
Згідно “Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні” від 20.12.2000 р.
“дистанційне навчання – сукупність технологій, які доставляють семи студентам, або будьяким особам, які навчаються, основний обсяг матеріалу та забезпечують інтерактивну
взаємодію студентів і викладачів під час навчального процесу, методом надання студентам
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працювати самостійно”. Така форма навчання повинна бути рівноцінною з очною,
вечірньою, заочною формами навчання й екстернатом і реалізовуватися переважно з
допомогою дистанційних технологій навчання. Отже, за допомогою освітніх технологій і
різних комунікаційних засобів навчання та отримання необхідних знань забезпечується
віддалено від навчального закладу, але необхідно розрізняти поняття “дистанційне
навчання” та “дистанційна освіта”.
Науковці Н. Білан, А. Білоцерковець, Б. Гриднєва, О. Дігтяр, О. Матвєєнко, З. Осада,
Т. Танцура, О. Тимофєєва вивчали різні аспекти викладання іноземних мов у немовних ЗВО,
що особливо важливо для нашого дослідження. Наприклад, Є. Полат у своїх дослідженнях
розглядає дистанційне навчання як форму навчання і, як один зі складників всієї освітньої
системи. Під дистанційною формою навчання вчений вбачає таку форму навчання, за якої
викладач і здобувач освіти здійснюють взаємодію між собою на відстані та зберігаються всі
характерні для навчального процесу компоненти (мета, зміст, методи, засоби навчання й
організаційні форми), і все це реалізується за допомогою специфічних засобів Інтернеттехнологій або інших інтерактивних засобів. О. Рибалко вважає, що дистанційна освіта є
специфічною організацією навчального та педагогічного процесу, який базується на
використанні дистанційних, інформаційних і телекомунікаційних технологій.
Дослідженні наукові джерела дозволяють зробити висновки, що поняття “дистанційна
освіта” та “дистанційне навчання” не ідентичні. “Дистанційною освітою” будемо вважати
форму навчання з наданням послуг широкому колу суб’єктів незалежно від їх
місцезнаходження з допомогою інформаційних технологій, а “дистанційне навчання” – це
процес навчальної взаємодії викладача та здобувача освіти, який відбувається на відстані та
передбачає використання інформаційних технологій, головним завданням якого є
формування професійних знань і компетенцій, наприклад, з іноземної мови.
Для дистанційного вивчення іноземної мови доцільно використовувати два різновиди:
традиційно-дистанційне й електронно-дистанційне навчання. Традиційно-дистанційне
навчання є асинхронним у часі, подання навчального матеріалу відбувається через пошту та
інші засоби передачі інформації. Особливостями електронно-дистанційного навчання є
зв’язок між викладачем і здобувачами освіти й те, що обмін навчальним матеріалом
відбувається за допомогою інформаційно-комунікативних технологій.
Такі моделі навчання мають свої переваги та недоліки. Перевагами можна вважати:
прозорість, мобільність, оперативність, раціональність, доступність, гнучкість, можливість
живого спілкування, інтерактивність, полісенсорність, можливість для саморозвитку. До
недоліків слід зарахувати неповне покриття бездротовим Інтернетом територій, відсутність
достатньої швидкості потоку Інтернету та, негативний вплив на психологічний стан
відсутності особистого контакту у процесі навчання, недостатній рівень знань учасників
навчального процесу щодо використання електронних засобів, низький рівень можливостей
контролю над рівнем самостійності під час виконання завдань, зниження ступеня мотивації
здобувачів освіти, непоодинокі випадки недостатнього рівня самодисципліни та
самоорганізованості. Серед переваг, які важливі під час дистанційного вивчення іноземних
мов, виокремлюються: доступність, комунікативність, наочність, інтерактивна взаємодія,
зворотний зв’язок, самостійна робота із застосуванням нових інформаційно комунікативних
технологій, наявність позитивного емоційного фону.
Безліч готових інтерактивних платформ є сьогодні доступними з усіма необхідними
вмонтованими інструментами для дистанційного навчання. Найбільш розповсюдженими
платформами для дистанційного навчання є Moodle, Sakai, LOTUS Learning Space,
MyEnglishLab. У виборі платформи для дистанційного навчання іноземної мови потрібно
звернути увагу на: інтерфейс, можливість викладання різноманітних матеріалів, включаючи
аудіо- та відеозаписи, презентації та посилання на корисні Інтернет-ресурси, автоматичний
розрахунок статистики відповідей і контроль активності слухачів. Все це дає можливість
максимізувати ефект дистанційної роботи.
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Проведення онлайн-занять є надзвичайно ефективним для якісного вивчення
іноземної мови та успішного навчального процесу. Під час проведення такого типу занять,
основні види діяльності є подібні до видів діяльності на звичайних заняттях. До них
належать: бесіди, дискусії, проектна діяльність, тощо. Доцільним за дистанційного вивчення
іноземної мови є використання інтерактивних форм і методів. Ефективним прийомом
удосконалення іноземної мови можна вважати тематичні презентації. Використання такого
виду навчальної діяльності дозволяє інтенсифікувати засвоєння навчального матеріалу.
Тренінг – це форма інтерактивного навчання, метою якої є розвиток навичок
міжособистісного спілкування та поведінки у спілкуванні. Актуальною та результативною
вважається така форма роботи, як веб-квест. Під веб-квестом слід розуміти такий вид
пошукової діяльності, за якого студенти добувають необхідну інформацію в Інтернет-мережі
за вказаними адресами. Така інтерактивна форма дистанційного навчання дає змогу
здобувачам освіти розширити й удосконалити знання з іноземної мови, аналізувати та
синтезувати інформацію, отриману з мережі Інтернет, і реальні знання, продемонструвати у
цікавій формі групі своє розуміння результатів проведеної роботи. Усі ці види діяльності
спонукають здобувачів освіти до роздумів і висловлювання думок, а розвиток самостійної
діяльності сприяє виникненню зацікавленості, пізнавального мислення, творчості,
наполегливості та ініціативи у вирішенні навчальних проблем.
Отже, досліджуючи цю тему, можна зробити висновок, що дистанційне вивчення
іноземної мови має великі перспективи для розвитку. Так, робота з інформацією у
майбутньому, дасть змогу використовувати засоби автоматичної підготовки текстів,
отриманих безпосередньо з Інтернету, для використання їх у навчальному процесі. Об’єм
навчальних дій буде збільшуватися за рахунок використання нових автоматизованих систем
інтелектуального діалогу, які знаходяться на початковому етапі розвитку, і з текстом, і з
мультимедіа.
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІАЛЬНОГО СТАТУСУ І ФОРМАЛЬНОЇ
СТРУКТУРИ ДЕМІНУТИВІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Категорія демінутивності або зменшуваності в індоєвропейських мовах належить до
числа складних і недостатньо вивчених питань загального мовознавства. Традиційним
вважається структурно-семантичний аспект дослідження, який обмежується морфологією та
рамками одної мови. Категорія демінутивності також ставала об’єктом дослідження в області
лексичної семантики (Ю. Д. Апресян, А. Вежбицька) і міжкультурної комунікації (С. Г. ТерМінасова). Актуальним є розуміння демінутивності як складної семантичної категорії, яку
можна вивчати з точки зору онтолінгвістики (Е.Ю. Протасова), прагматики
(С. В. Шедогубова), теорії і практики перекладу (Н.В. Менькова). Разом з тим залишається
перспективним зіставний, або компаративний, аспект вивчення категорії демінутивності,
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особливо у різноструктурних мовах, таких як українська і англійська, де вона має різну
“питому вагу” і способи вираження. Така різноманітність структури детермінується
приналежністю не лише до різних мовних груп (відповідно слов’янська і германська) в
межах одної (індоєвропейської) мовної сім’ї, а й до відмінних типологічних груп (відповідно
синтетична і аналітична). Для порівняльної типології важливим є комплексний підхід до
проблеми: семантика і форма демінутивів, їх функціонування в мові, реалізація
квантитативного і квалітативного значень демінутива на рівні мови і мовлення, ступінь
вираження сем нейтральності, афективності, деспективності чи інших додаткових конотацій,
зв’язок категорії демінутивності з особливостями національного характеру, менталітету.
Категорія демінутивності пов’язана з квантитативною характеристикою предметів,
властивостей, явищ і виражає суб’єктивно-оцінкове значення малого об’єму, малого розміру
чи малої форми: садок, будиночок, віконце. При цьому доцільно розрізняти власне
демінутивні форми і похідні, семантично деривовані демінутиви, так звані “фальшиві
демінутиви”, коли афіксація призводить до утворення нового поняття: дах (будинку) – дашок
(накриття над балконом) – дашок (кашкета), або метафоризовані й метонімізовані
демінутиви: спинка (крісла), мишка (комп’ютера), жучок (пристрій для підслуховування),
дашок (поставити дашком долоні, покласти руку дашком над очима, звести дашком брови,
червоний дашок ранішнього сонця).
Незважаючи на те, що категорія демінутивності пов’язана з вираженням
універсального признака “малості”, “малого об’єму”, “малої форми”, це явище може бути
виділене не у всіх мовах світу. Таким чином, демінутивність сама по собі не являється
мовною універсалією. У більшості мов світу зменшуваність виражається афіксальним
способом – за допомогою суфіксів (українська мова, як і більшість слов’янських мов,
більшість романських мов, деякі германські мови) або префіксів (мова суахілі, інші мови
групи банту), які не мають постійного значення, а видозмінюються залежно від семантики
основи. Утворенню демінутива може стати на заваді морфонологічна структура основи,
наприклад: двір – дворик – дворичок (неіснуюча форма). Окрім цього, існують обмеження,
пов’язані з семантичною несумісністю основи вихідного слова і демінутивного суфікса. Це
стосується першочергово абстрактних іменників (добро, щирість, вітання, натхнення),
іменників, що позначають глобальні події (апокаліпсис, революція, вторгнення, окупація),
або об’єктів, яких не існує в природі в зменшеному розмірі (хмарочос, мікроб). У зв’язку з
вказаними причинами, зменшуваність не розглядається як граматична категорія. З іншого
боку, в мовах з розвинутою системою узгоджувальних класів, демінутив безпосередньо бере
участь у формуванні граматичних іменникових класів та вступає у взаємодію з категорією
числа. Таким чином, відповідь на запитання про морфологічний статус демінутивних
показників може бути отримана в рамках морфологічної системи конкретної мови.
В українській мові демінутив володіє морфосемантичними словотворчими признаками.
Налічують понад двадцять зменшувальних суфікси (прості: -ик, -ок, -ець, -к, -к(а),-ц(е),-ен(я)
і складні або похідні: -чик, -ичок, -очок, -ечок, -ичк(а), -очк(а), -ечк(а), -єчк(а), -инк(а), иночк(а), -оньк(а), -еньк(а), -иноньк(а), -очк(о), -ечк(о), єчк(о), -ячк(о) та ін.), з яких 14 є
продуктивними. Специфікою української мови є можливість утворювати демінутиви від
прикметників (суфікси -еньк, -оньк, -ехоньк) та навіть дієслів в якості оказіональних,
авторських слововживань: спатоньки, їстоньки. Особливістю української мови також є
здатність утворювати так звані ряди зменшувальних форм з різними суфіксальними формами
та відповідно різним ступенем вираження категорії демінутивності в семантичному і
прагматичному плані: горб – горбок – горбочок; дзвін – дзвінок – дзвіночок; малий –
маленький – малесенький – малюсенький. Як бачимо, демінутивність в українській мові являє
собою лексико-граматичну категорію, яка охоплює різні класи слів.
У сучасній англійській мові простежується тенденція до вживання апокопованих,
контрагованих, усічених демінутивних форм, утворених найчастіше від власних імен:
Thomas – Tom, Nathaniel – Nat, Patricia – Pat, doctor – doc. Афіксація як спосіб словотворення
демінутивів стала непродуктивною і використовується виключно в межах класу іменників,
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здебільшого назв істот. До зменшувальних й афективних суфіксів в англійській мові
відносять: -ie / y (girlie, Tommy), -let (booklet), -kin / -kins (maidkin, daughterkin, lambkin,
catkin(s)), -ling (duckling), -ule (spherule), -ock (bullock). варто зазначити, що суфікс -kin / -kins
може поєднуватися з формантом -ie / y, реалізуючи подвійну демінутивізацію: dad – daddy –
daddikins, Archibald – Archie – Archiekins. Запозичений з французької мови суфікс -ette часто
утворює семантичні деривати: cigar – cigarette, bachelor – bachelorette, mansion –
mansionette, nymph – nymphette. Усічення (clipping, truncation or shortening) може взаємодіяти
з більш-менш частотним, порівняно з іншими, суфіксом -ie/y, особливо у випадку з
іменниками, утвореними шляхом словоскладання: handkerchief – hanky, taxi-cab driver –
cabby. Разом з усіченням і афіксацією для вираження значення зменшуваності
використовуються іменні словосполучення з прикметниками, що вказують на розмір: little,
small, teeny / tiny. До прикладу, little parcel – пакетик, small pile – купка, teeny hands –
рученьки. Таким чином, демінутивність в англійській мові виражається в основному
лексичними і нерегулярно словотворчими засобами.
Розглядаючи явище демінутивності, слід зазначити, що словотвірна система
української мови дозволяє досягати більшої варіативності з допомогою ширшого набору
спеціалізованих демінутивних суфіксів, ніж в англійській. Цей факт спонукає зарахувати
демінутивність в українській мові до найрозвиненіших категорій. Зменшуваність в
українській мові є однією з семантичних домінант, особливо у розмовному мовленні. В
англійській мові демінутивність має вужчий характер порівняно з українською. Англійська
мова не володіє такою багатою і розвиненою морфологічною системою, як українська мова,
проте знаходить можливості для передачі різних прагматичних відтінків, так чи інакше,
компенсуючи особливості морфологічної парадигми. Якщо в українській мові більшою
мірою слід говорити про лексичні демінутиви, то в англійській мові, враховуючи особливості
морфологічної парадигми, слід говорити про функціонування категорії демінутивності в
прагматичних конструкціях або словосполученнях, так як в мові превалює аналітичний
спосіб формування демінутивів, на відміну від синтетично утворених демінутивних похідних
в українській мові.
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Львівський торговельно-економічний університет
СЕМАНТИЧНІ ТА КОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ ТВОРЕННЯ
ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Актуальність дослідження зумовлена постійними семантичними змінами у
загальновживаній та фаховій лексиці, що породжує потребу їх детального аналізу як засобів
творення дієслів сучасної англійської мови. Об’єктом дослідження є префіксальні дієслова
сучасної англійської мови, а його предметом – семантичні та когнітивні механізми
префіксальних дієслів. Пізнання об’єктивної реальності та її відображення у людській
свідомості реалізується через конкретні мовні ознаки, експліковані у голові людини образи
речей та уявлення про них. Номінація об’єктів навколишньої дійсності є ніщо інше, як мовне
закріплення понятійних ознак, що відображають властивості предметів та понять.
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Ключовим поняттям, релевантним до функціонування знакових систем, є базові
семантичні категорії значення та смисл, що функціонують як у загальновживаній лексиці та і
спеціальних текстах. У процесі семантичних трансформацій префіксального дієслова
актуалізуються нові численні смисли, відкриваються глибинні семантичні пласти, що
наповнюють префіксальне дієслово неординарним змістом.
На наше переконання, за смислом префіксального дієслова прихована онтологія
функціонування його загального значення. Смисл з’являється тоді, коли значення втрачає
статус квазіоб’єкта функціонуючого самого по собі. Значення і смисл, таким чином,
розділені не в плані онтології, а в плані гнозису, що проявляється в діалектиці суб’єктивного
і об’єктивного у функціонуванні змісту префіксального дієслова.
Інші когнітивні категорії, як от стилістичні фігури, метафора й метонімія, ви ступають
як чинники творення й розвитку англійських префіксальних дієслів, спричиняють появу, поперше, нових утворень, по-друге, нових смислів уже існуючих одиниць. Аналіз емпіричного
матеріалу засвідчує той факт, що межі між різними префіксальними дієсловами доволі
мобільні, завдяки чому вони поповнюється новими смисловими одиницями залежно від
розвитку галузей наук і потреби у номінації нових спеціальних понять. Стилістичні тропи
метафора і метонімія є окремим випадком функціонування когнітивних механізмів,
концептуальної деривації, які сприяють численному породженню нових імпліцитних
смислів.
Таким чином, когнітивно-семантичний підхід зумовлює актуальність усебічного
аналізу метафори та метонімії як семантичного та смислотвірного механізмів. Важливість
такого підходу полягає у тому, що інтеграція семантичних трансформацій та когнітивних
механізмів уможливлює розгляд метафори та метонімії як універсальних мовних феноменів
усвідомлення світу, що уможливлює концептуалізацію нового онтологічного явища за
аналогією із сформованою системою об’єктів та понять.
З огляду на викладене вище, доходимо висновку, що метафори і метонімії у складі
префіксальних дієслів яскраво демонструють потужний когнітивний та семантичнодериваційний потенціал, мають суттєвий вплив на когніцію носія мови та породжують
численність і варіативність смислів. Перспективним напрямком подальших розвідок вбачаємо
дослідження процесу та функціонування смислопородження у площині психолінгвістики та
нейролінгвістики, а також галузевого та когнітивного термінознавства.
Список використаних джерел
1. Гапченко О. Когнітивні аспекти метонімії. Журнал Українське мовознавство. 2016. Вип. 1. С. 53‒65.
2. Кримець О. Метафора й метонімія як чинники творення й розвитку української технічної
термінології. Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми української термінології”. 2010.
№ 675.
3. Тараненко О. О. Метонімія. Українська мова: енциклопедія. К., 2004. С. 339–342.

527

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ,
ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції

Оригінал-макет видавництва Львівського торговельно-економічного
університету

Підписано до друку 27.05.2022 р.
Формат 60х84/16. Папір офсетний.
Гарнітура Times New Roman. Друк на різографі.
33 др. арк. 30,84 ум. др. арк. 46,9 облік.-видавн. арк.
Тираж 100 прим. Зам. 51.
Віддруковано в друк. видавництва Львівського торговельно-економічного університету
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10. Тел. 244-40-19. e-mail drook@ukr.net
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України
серія ДК № 5149 від 15.07.2016 р.

528

