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“Мистецтво навчання є мистецтво пробуджувати в юних душах 

допитливість і потім задовольняти її”. 

     А.Франс 

Об’єднання та координація роботи молодих науковців заради нових 

досягнень і перспектив є багаторічною та неперервною традицією Запорізького 

національного університету. Ключове місце в цьому процесі посідає наукове 

товариство  студентів, аспірантів, докторантів  і молодих учених – спільноти 

однодумців, що згуртувало навколо себе усіх хто прагне реалізувати себе у 

науковій сфері.  

Науково-дослідна діяльність молодих учених традиційно займає вагоме 

місце в процесі університетської підготовки майбутніх фахівців. Вона 

здійснюється через оволодіння студентами основами професійної діяльності, 

методами, прийомами й навичками виконання дослідницьких робіт, розвиток 

креативності, самостійності, здатності швидко орієнтуватися в практичних 

ситуаціях. Така діяльність спрямована на пояснення явищ і процесів, що 

вивчаються, установлення їх зв’язків і відносин, теоретичне й 

експериментальне обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за 

допомогою наукових методів пізнання в практичній діяльності науково-

технічного прогресу. 

 



5 

СЕКЦІЯ «ФІЗИЧНІ НАУКИ» 

Данчич Юлія 

студентка 1 курсу магістратури математичного фак-ту 

Сніжний В. Л. 

к.ф.-м.н., доц. 

ВПЛИВ ХОЛОДНОЇ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ 

НА УТВОРЕННЯ МАРТЕНСИТУ В СТАЛІ ГАДФІЛЬДА 

Сталь Гатфільда (110Г13Л) широко відома як самозміцнюючий матеріал 

при ударному напруженні. Фізична природа такого самозміцнення до цього 

часу не розкрита. Частина дослідників пояснюють це явище утворенням 

  мартенситу деформації на поверхні сталі [1]. Мартенсит деформації 

виявлено в сталі Гадфільда і описано в [1]. Автор [2] вказує на те, що мартенсит 

деформації, одержаний при динамічному напруженні, може складати не більше 

1,5…2% від об’єму зразка. З метою виявлення перших порцій   мартенситу 

при пластичній деформації стиском проведено магнітометричні дослідження. 

 Високомарганцеві сталі містять близько 1% С і 12-13% Mn, позначають їх 

так: сталь Г13Л. Буква Л означає, що сталь лита, хімічний склад досліджуваної 

сталі (мас., %): 1,06 С; 13,2 Mn; 0,53 Si; 0,011 S; 0,09 P; 0,16 Cr; 0,016 Al. Така 

сталь має структуру аустеніта з надлишковими карбідами   CFeMn 3 , які 

виділяються по границям зерен. Карбіди заліза цементитного типу CFe3  

феромагнітні, а карбіди CMn 3  – парамагнітні. Досліджувана сталь містила 

0,0068% мас. карбідів CMn 3 . 

 Дослідження проводили на установці типу магнітних терез Фарадея. З 

литої сталі вирізали зразки розміром ~3×3×3 мм3. Зразки деформували 

стисканням вздовж однієї осі. Ступінь деформації розраховували за різницею 

кінцевої і початкової товщин. Низька кількість  мартенситу 

розраховувалась за формулою [3]:  
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де m  феромагнітна складова питомої намагніченості насичення  фази 

зразка;   питома намагніченість насичення  фази;   загальна питома 

сприйнятливість зразка; 0  магнітна сприятливість парамагнітної матриці 

(аустеніт) зразка; p  парапроцесна складова питомої сприйнятливості 

 фази зразка ; H  напруженість магнітного поля;   результуюча 

магнітна сприйнятливість: p  0 . 

 На рис. 1 показано вплив холодної пластичної деформації стиснення на 

утворення мартенситу деформації у сталі Гадфільда. Аналіз кривої показує, що 

до деформації стиснення ( 0 , початковий стан) кількість феромагнітних 

карбідів становило 0,0068% мас. 
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Рис.1 – Залежність  мартенситу деформації 

від ступеня стиснення  сталі 110Г13Л 

 

Під час вимірів після кожної дії деформації визначали сумарну кількість 

феромагнітних фаз  мартенситу і карбідів CFe3  Кількість CFe3  при 

деформаціях не змінюється, тому кількість  мартенситу 

CFeCFe 33
PPP    . 

Висновок 

Встановлено експериментальну нелінійну залежність кількості 

виникаючого  мартенситу від ступеня деформації стиснення сталі 

Гадфільда, яка в початковому стані містила феромагнітні карбіди заліза 

цементитного типу CFe3 . 

Література 

1. Богачев И.В., Еголаев В.Ф. Структура и свойства железомарганцевых 

сплавов – М.: Металлургия, 1973. – 296 с.  

2. Крянин И.P. Повышение качества отливок из стали Г13Л. – М.: 

Государственное научно-техническое издательство машиностроительной 

литературы, 1963. – 157 с. 

3. Снежной Г.В., Мищенко В.Г., Снежной В.Л. Интегральный физический 

метод идентификации α-фаз в аустенитных хромоникелевых сталях // 
Литье и металлургия. – 2019. – №3(52). – C. 241-244. 

,%P
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Кавєрін Сергій 

студент 1 курсу магістратури математичного фак-ту 

Ананьїна О.Ю. 

к.ф.-м.н., доц. 

КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УТВОРЕННЯ 

ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ КВАЗІКРИСТАЛІВ AL-CU-FE НА ПРИКЛАДІ 

ІКОСАЕДРИЧНИХ НАНОКЛАСТЕРІВ 

Квазікристали – перспективний новітній матеріал відкритий у 1984 році. 

Існують як стабільні, так і метастабільні квазікристали. Стабільні квазікристали 

виявлені в системах Al-Cu-Fe, Al-Pd-Mn, Al-Cu-Co, Al-Co-Ni та ін. 

Характерною ознакою таких матеріалів є особлива атомна будова, що є 

забороненою для класичних кристалів через її несумісність з концепцією 

елементарної комірки, транслюючи яку було б можливо отримати довільно 

великий об’єм речовини. 

Також у ході багаточисленних дослідів було встановлено особливий 

характер залежностей властивостей квазікристалів від температури, не схожий 

на вже відомі характеристики металів та напівпровідників. У роботі [1] була 

експериментально досліджена залежність електропровідності від температури 

для серії зразків апроксимантів поширених квазікристалічних фаз із різним 

розміром елементарної комірки. Представлені виміри показали, що повинен 

існувати деякий найменший апроксимант, який мав би властивості характерні 

для квазікристалів, а апроксиманти схожого хімічного складу з меншим числом 

атомів на одну елементарну комірку проявляли б чисто металеві або 

діелектричні властивості.  

Пропонується визначення цієї границі за допомогою методів квантово-

хімічного моделювання шляхом побудови ікосаедричних металевих кластерів 

близьких за складом до експериментально досліджених фаз, та аналіз їхньої 

стабільності та залежності ширини псевдо забороненої зони від кількості атомів 

у кластері. 

Очікуваним результатом є характерна для діелектриків ширина 

забороненої зони для найменших стабільних кластерів, та співпадіння значень з 

експериментально визначеними для квазікристалів у разі числа атомів у 

кластері ~100. 

Для проведення розрахунків планується використання напівемпіричних 

та ab initio методів квантової хімії, що реалізовані у програмних продуктах 

МОРАС та PC GAMESS. 

Література 

1. Wittman R., Urban K., Schandl M., Hornbogen E. Mechanical properties of 

single-quasicrystalline AlCuCoSi // Journal of Materials Research. – 1991. – 

Vol. 6, No. 6. – P. 1165-1168. 
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Курусь Анна 

студентка 1 курсу магістратури математичного фак-ту 

Тихонська Н.І. 

к.пед.н., доц. 

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ОЛІМПІАД З ФІЗИКИ 

Результати приймальної кампанії показали, що до Запорізького 

національного університету на фізичні спеціальності освітнього рівня 

«бакалавр» вступають переважно учні із сільських шкіл області. При цьому 

їхня базова підготовка з фізики бажає бути кращою. Профорієнтаційне 

завдання викладачів, які забезпечують відповідні спеціальності, полягає в 

інтенсивній підготовці абітурієнтів як до ЗНО, так і до олімпіад з фізики. 

Щоб залучити та підготувати учнів віддалених районів міста та області до 

олімпіади з фізики було вирішено застосувати дистанційну підготовку на базі 

об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle [1]. Ця 

платформа для дистанційного навчання дає змогу розміщувати теоретичний 

матеріал та використовувати такий вид діяльності Moodle як «Завдання» для 

організації тренування школярів у розв’язуванні олімпіадних задач з фізики. 

Використані задачі мають бути орієнтовані більшою мірою на перевірку 

розуміння фізики. Задачі, що містять складний для школярів навчальний 

матеріал, можуть повторюватися в різних варіаціях. Користувачам надаються 

паролі для доступу до навчального матеріалу з фізики, олімпіадних задач і 

тестів самоконтролю. Також абітурієнти матимуть можливість активно 

спілкуватися з викладачами через різні комунікатори (внутрішній чат, форум, 

Skype).  

Дистанційне навчання може бути організоване у різний спосіб [2]. Так, це 

можуть бути чат-заняття, які здійснюються з використанням чат-технологій. 

Такі заняття проводяться синхронно, тобто всі абітурієнти матимуть доступ до 

чату. Можливе використання веб-занять, вони наповнені дистанційними 

завданнями, тестами та іншими формами навчальних занять, що проводяться за 

допомогою засобів телекомунікації. Одними з ефективних форм дистанційного 

навчання вважаємо відео-заняття, які проходитимуть в реальному часі. Вони 

дають можливість поставити запитання викладачу та разом з ним розібратися в 

проблемі.  

Умови ефективної реалізації дистанційного навчання: 

 організація єдиного електронного освітнього середовища, яке буде 

забезпечувати: підтримку школярів в навчальній діяльності; регулярне 

оновлення та систематизацію навчально-методичних ресурсів; моніторинг 

дистанційного процесу та його ефективність; 

 розробка навчальних планів для реалізації дистанційного навчання з 

підготовки учнів до олімпіад з фізики; 

 розробка, апробація та рецензування навчально-методичних 

матеріалів, що використовуються для дистанційного навчання; 
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 поєднання дистанційних занять та самостійної діяльності учнів з 

традиційними навчально-методичними матеріалами; 

 врахування на рівні створюваних дидактичних матеріалі 

індивідуальних особливостей учнів та факту існування поділу учнів за типами 

сприйняття і переробки інформації. 

Організація дистанційного навчання для підготовки учнів до олімпіад з 

фізики дозволить віднайти обдарованих учнів, розвинути їх творчі здібності, 

залучити найздібніших з них до олімпіад з фізики та допомогти їм свідомо 

вибрати майбутню професію.  

Література 

1. Технологія розробки дистанційного курсу: навчальний посібник / 

[В.Ю. Биков, В.М. Кухаренко, Н.Г. Сиротенко та ін.], за ред. В.Ю. Бикова, 

В.М. Кухаренка. – К.: Міленіум, 2008. – 324 с.  

2. Інформаційні технології в навчанні / за ред. Н.В. Морзе. – К.: Видавнича 

група BHV, 2004. – 240 с.  

Локтіонов Максим 

студент 1 курсу магістратури математичного фак-ту 

Танцюра І.В. 

к.ф.-м.н., доц. 

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ В СПЛАВАХ СИСТЕМИ Al-Fe-Cu-Co 

Наявність в атомній структурі квазікристалів далекого порядку, як в 

кристалічних сплавах, та відсутність трансляційної симетрії, подібно до 

аморфних сплавів, приводе до формування унікальних фізико-механічних 

властивостей, а саме: високої міцності, антикорозійної стійкості, високого 

питомого електроопору, низької теплопровідності. Широкого застосування в 

промисловості знайшли квазікристали системи Al-Cu-Fe та Al-Cu-Co внаслідок 

термодинамічної стабільності квазікристалічної фази. Незважаючи на це, 

висока твердість та значна крихкість квазікристалів обмежує їх застосування 

при виготовленні виробів, які працюють в умовах знакозмінних напружень. 

Тому підвищення зносостійкості алюмінієвих сплавів, за рахунок формування в 

поверхневих шарах квазікристалічних фаз є актуальною задачею сучасного 

матеріалознавства.  

В системі Al-Cu-Fe-Co можливе формування багатьох стабільних та 

метастабільних інтерметалевих сполук, утворення яких значною мірою 

контролюється не тільки стехіометрією сплаву, а й умовами отримання. За 

даними роботи [1], сплав системи Al-Cu-Fe-Co було отримано гартуванням з 

рідкого стану, при цьому атоми заліза частково заміщувалися атомами 

кобальту. Необхідно відзначити, що зменшення концентрації заліза на 3 ат.%, і 

відповідно збільшення кобальту на 3 ат.%, суттєво не впливає на структуру та 

механічні властивості сплаву. Подальше заміщення заліза кобальтом до 5 ат.% 

приводила до різкої зміни мікроструктури та властивостей за рахунок 
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співіснування ікосаедричної та декагональної фази в системі Al-Cu-Fe-Co. 

Перевірка можливості формування подібної структури в системі Al-Cu-Fe-Co за 

допомогою методу лазерного легування алюмінію технічної чистоти 

порошками міді, заліза та кобальту є актуальною задачею, що потребує 

детального дослідження.  

Література 

1. Kima S., Kimb B., Leec S., Kimd W., Kima D. On the phase transitions of the 

quasicrystalline phases in the Al-Cu-Fe-Co alloy // Journal of Alloys and 

Compounds. – 2002. – Vol. 342. – P.1-490. 

Рак Аліна 

студентка 1 курсу магістратури математичного фак-ту 

Гіржон В.В. 

д.ф.-м.н., проф. 

СТРУКТУРА ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ АЛЮМІНІЮ ПІСЛЯ 

СКЛАДНОГО ЛАЗЕРНОГО ЛЕГУВАННЯ ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ 

Сплави на основі алюмінію широко використовують в авіаційній 

промисловості, зокрема для виготовлення відповідальних деталей, які 

працюють при достатньо високих температурах. Одним із способів зміцнення 

поверхневих шарів сплавів на основі алюмінію є створення на їх поверхні 

квазікристалічних (QC) покриттів [1]. Такі покриття є твердими і 

зносостійкими, проте мають істотні недоліки – низьку адгезію і високу 

крихкість. При лазерному легуванні (ЛЛ) вказані недоліки усуваються – адгезія 

різко зростає, а висока крихкість знижується за рахунок дисперсності 

структури. та її гетерофазності. Оскільки гетерофазна структура створюється 

шляхом формування високоміцних інтерметалідів, одним з яких може бути 

квазікрісталічна фаза, то мікротвердість поверхні зростає в декілька разів. 

Відомо [2], що варіюючи режимами випромінювання при ЛЛ алюмінію 

порошками перехідних металів (нікелю, кобальту, заліза) можна істотно 

впливати на умови формування структури в ній, зокрема на формування QC-

фази. Тому метою даної роботи є вивчення впливу лазерного легування 

сумішами порошків нікелю, кобальту та заліза на структурно-фазовий стан та 

твердість алюмінієвих сплавів. 

Лазерне легування поверхневих шарів зразків здійснювали на 

імпульсному лазері «Квант – 12» в різних режимах. Для легування 

використовувались суміші порошків нікелю, кобальту та заліза одержані 

газовим розпиленням з розплаву. Легувальні суміші наносились на поверхню 

зразків у вигляді обмазки, що являла собою суміш порошку та клею БФ-6. 

Фазовий стан поверхневих шарів алюмінію після лазерного легування 

досліджувався методами рентгеноструктурного (ДРОН-3) та металографічного 

аналізів. Вимірювання мікротвердості виконувалось за допомогою 

мікротвердоміра ПМТ-3. 
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Встановлено, що при лазерному легуванні алюмінію сумішами порошків 

у поверхневих шарах зразків відбувається формування складної багатофазної 

структури, фазовий склад якої істотно залежить від товщини обмазки, 

співвідношення компонентів у сумішах та режимів лазерного легування. 

Виявлено кореляцію між величиною мікротвердості поверхневих шарів зразків 

та їх структурно-фазовим станом. 

Література 

1. Адєєва Л.І., Борисова А.Л. Квазікристалічні сплави як новий 

перспективний матеріал для захисних покриттів // Фізика і хімія твердого 

тіла. – 2002. – 3, № 3. – С. 454-465. 

2. Raghavan V. Al-Co-Cu (Aluminum-Cobalt-Copper) // Journal of Phase 

Equilibria and Diffusion. – 2012. – Vol. 33, No. 2, P.135-136. 

Степаненко Роман 

студент 1 курсу магістратури математичного фак-ту 

Смоляков О.В. 

к.ф.-м.н., доц.  

СТРУКТУРА ТЕХНІЧНОГО АЛЮМІНІЮ ПІСЛЯ ЛАЗЕРНОГО 

ЛЕГУВАННЯ ТИТАНОМ 

Структура поверхневих шарів алюмінієвих сплавів є чутливою до різних 
видів теплового впливу. Лазерна обробка таких матеріалів може викликати 
зміну як фазового складу, так і морфології структурних складових, що суттєво 
позначається на фізичних властивостях. При цьому важливе значення мають як 
величина температурного інтервалу, так і кінетичні фактори теплової дії, 
зокрема швидкості нагрівання та охолодження. Окрім того, є всі підстави 
вважати, що при лазерному легуванні алюмінієвої матриці порошками деяких 
чистих металів, за умови дотримання певних температурно-часових режимів, 
може формуватися квазікристалічна структура, що характеризується, 
наприклад, наявністю осі симетрії десятого порядку [1]. Повторна лазерна 
обробка легованих ділянок з більш короткими значеннями тривалості імпульсу 
випромінювання може привести до формування унікальних структурних 
“сумішей” з підвищеними фізико-механічними властивостями. Виходячи з 
вищесказаного, основною метою роботи було отримання інтерметалідних 
структур системи Al-Ti у поверхневих шарах алюмінієвих сплавів за 
допомогою імпульсного лазерного легування титаном та побудова фізичної 
картини їх формування в умовах нерівноважної кристалізації розплаву, 
багаторазове підвищення механічних властивостей локальних легованих 
ділянок.  

Легування поверхні зразків технічного алюмінію виконувалось за 
допомогою імпульсного лазера «Квант – 12» з різною густиною потужності. За 
легувальну речовину використовувався порошок титану одержаний газовим 
розпиленням з розплаву. Легувальний елемент наносився на поверхню зразків у 
вигляді обмазки, що являла собою суміш порошку та клею БФ-6. Структурно-
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фазовий стан поверхневих шарів алюмінію після лазерного легування 
досліджувався методами рентгеноструктурного (ДРОН-3) та металографічного 
аналізів. Вимірювання мікротвердості виконувалось за допомогою приладу 
ПМТ-3. Встановлено, що при лазерному легуванні технічного алюмінію у 
поверхневих шарах зразків відбувається формування складної гетерофазної 
структури, фазовий склад якої залежить від режимів лазерної обробки та 
товщини обмазки. Виявлено, що середні значення мікротвердості поверхневих 
шарів зразків значно зростали. 

Література 

1. Ma X.L., Kuo K.H. Decagonal quasicrystal and related crystalline phases in 

slowly solidified Al-Co alloys. // Metallurgical Transactions A. – 1992. – 23A. – 

P. 1121-1128. 
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д.т.н., проф. 

РОЗРОБКА МЕТОДУ ВІДНОВЛЕННЯ ФОРМИ РЕАКТОРУ 

У ВИРОБНИЦТВІ ГУБЧАСТОГО ТИТАНУ 

 У процесі експлуатації реактору відновлення губчатого титану, який 
виготовлений з Cr-Ni сталей в зоні протікання інтенсивної реакції відновлення і 
нижче цієї зони спостерігається зміна форми обичайки, що ускладнює 
виймання блоку ТГ(Титанової губки). Ця проблема є актуальною. 
 У представленій роботі розглянуто метод термодеформаційного 
рихтування реторти. Даний метод має на меті усунення зменшення 
внутрішнього діаметру реторти та базується на різниці коефіцієнтів термічного 
лінійного розширення матеріалів реторти і деформувального інструменту – 
дорна (табл.1).  
 Перед процесом термодеформаційного рихтування визначається 
абсолютне значення деформації реторти і на підставі отриманих даних 
складається технологія рихтування реторти. Наприклад, на реторті з 

початковим = 1000 мм, діаметр зменшився на 60мм і складає при 20 °С =940 
мм (рис. 1, а). Матеріал реторти – сталь 12Х18Н10Т. 

Таблиця 1. 

Коефіцієнти термічного лінійного розширення матеріалів реторти і дорна [1] 

Сталь 
Коефіцієнти Термічного Розширення α* ,  в інтервалі температур , °С 

20 20-100 20-200 20-300 20-400 20-500 20-600 20-700 20-800 20-900 20-1000 

12X18H10T 16.0 16.6 17.0 17.6 18.0 18.3 18.6 18.9 19.3 19.5 20.1 

20X23H18 - 14.9 15.7 16.6 17.1 17.5 17.8 17.9 - - - 

Матеріали дорна 

15 - 12.4 13.2 13.9 14.4 14.8 15.1 15.3 14.1 13.2 13.3 

25 - 12.2 13.0 13.7 14.3 14.7 15.0 15.2 12.7 12.4 13.4 
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 Після монтажу реторти в печі сепарації і наступного нагріву до 

температури 900 °С – мінімальний діаметр дорівнює: 

= *(1+α*δt)= (1+α( - ))= 

=940(1+19.5* *(900-20))=956.1 мм 

 В процесі рихтування достатньо розігріти верхню зону печі і верхню 

частину реторти. Для рихтування використовується дорн, виготовлений з 

низьковуглецевої сталі, наприклад, сталі 15, або 25, який являє собою зрізаний 

конус. 

 Після нагрівання реактору – дорн вводиться в реторту і піч закривається 

кришкою (рис. 1, б). Потім відбувається охолодження реторти і нагрівання 

дорна. 

 
Рис. 1 – Схема термодеформаційного рихтування реторти: 

а) реторта перед рихтуванням; б) реторта після нагрівання до 900 °С; 

в) реторта з дорном (t=850 °C); г) реторта з дорном після рихтування 

( =950 °С ; =700 °С) 

 Діаметр дорна в момент контакту = =956.1 мм. 

 В процесі витримки спочатку відбувається охолодження реторти, потім 

реторта з дорном нагрівається і при нагріванні до 850 °С діаметр дорну 

дорівнює діаметру реторти: 

=956.1(1+12.4* *830)=966 мм. 

Витримка при цій температурі призводить до релаксації напружень і 

стабілізації діаметра дорна і реторти: 

= =966 мм. 

 Для видалення дорну – реторта нагрівається до 900 °С, а дорн 

охолоджується повітрям до 700 °С. 

= (1+ α*50)=966*(1+21* *50)=967 мм, 

= (1- α*150)=966*(1-14* *150)=964 мм. 

 Проміжок між дорном і ретортою – 3 мм (по 1.5 мм на сторону). 

Відбувається демонтування дорна і його наступне охолодження. У випадку 

одноразового рихтування реторти після охолодження до 20 °С її внутрішній 

діаметр буде дорівнювати: 
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= (1- α*880)=967*(1-18.5* *880)= 951 мм. 

 Таким чином, за 1 цикл реторта рихтується на δ =951-940=11 мм (по 

5.5 мм на сторону). 

 Після другого циклу рихтування: 

= =967 мм, 

=967*(1+12.4* *830)=977 мм, 

= =977 мм. 

 Для видалення дорну – реторта нагрівається до 900 °С, а дорн 

охолоджується повітрям до 700 °С. 

= (1+ α*50)=977*(1+21* *50)=978 мм, 

= (1- α*150)=977*(1-14* *150)=975 мм. 

 Проміжок між дорном і ретортою при демонтуванні складає 3мм (1.5 мм 

на сторону). Після охолодження до 20 °С діаметр реторти:  

= (1- α*880)=978*(1-18.5* *880)= 962 мм. 

 За два цикли деформація при рихтуванні складає: δ =962-940=22 мм. 

Висновок.  
З використанням даного методу з’являється можливість відновлення 

початкової геометричної форми реактору і подальшого його використання для 

промислового отримання губчатого титану. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

ФІЗИКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Чіткого визначення методу проектів немає. У широкому розумінні метод 
проектів (з грецького – «дослідження») – це система навчання, за якої учні 
набувають знань в процесі планування та виконання завдань-проектів, які 
поступово ускладнюються. У більш вузькому розумінні метод проектів – це 
сукупність педагогічних прийомів та операції, здійснюваних викладачем та 
учнями у процесі діяльності з метою активізації пізнавальних інтересів учнів, 
направлених на отримання та закріплення нових знань, умінь та навичок, 
розвиток творчих здібностей та набуття досвіду практичного вирішення 
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самостійно поставлених завдань. Проект – це спеціально організований 
вчителем і самостійно виконуваний учнями комплекс дій, що завершуються 
створенням творчого продукту [1]. Це завжди творча діяльність. Проектний 
метод в шкільній освіті розглядається як якась альтернатива класно-урочної 
системи. Сучасний проект учня – це дидактичний засіб активізації пізнавальної 
діяльності, розвиток креативності і одночасно формування певних особистісних 
якостей [2, 3, 4]. 

Методика розробки і застосування технології комп’ютерного проектування 
під час навчання фізики передбачає структурування змістової частини проекту 
(із зазначенням поетапних результатів) таким чином, щоб його розгортання 
дозволяло гнучко вносити зміни, але й було узгодженим із загальною схемою 
технології проектної навчання фізики. 

У чому полягає комп’ютерне наповнення методу проектів? Воно містить 
дві сторони: 

а) забезпечення проектної діяльності учнів за допомогою певних 
організаційних і навчальних заходів вчителем фізики; 

б) власне проектування діяльності учнів з комп’ютерною підтримкою. 
В межах проекту вчитель фізики повинен підготувати організаційно – 

методичний комплекс з фізики, що містить 4 змістових папки: 
а) план проекту; 
б) дидактичні матеріали; 
в) методичні матеріали; 
г) засоби оцінювання. 
Папка «План проекту» заповнюється за певним шаблоном, який містить 

такі ключові позиції: 
а) автор навчального проекту; 
б) відомості про тренінг; 
в) опис проекту, який містить назву проекту, основні питання (ключове, 

тематичні та змістові питання) та власне стислий опис; 
г) навчальні предмети; 
д) класи; 
е) державні освітні стандарти та навчальні програми; 
ж) навчальні цілі та очікувані результати навчання з описом діяльності 

учнів. 
Керуючись цими положеннями, ми розробили свій варіант технології 

комп’ютерного проектування. В цій технології важливим є те, що на початок 
виконання проекту вчитель повинен охарактеризувати досить детально 
комплекс знань, умінь і навичок учнів з фізики (вхідні знання та навички). 
Також треба вказати обладнання та програмне забезпечення, необхідні для 
виконання проекту з фізики, додаткове приладдя та ресурси Інтернету. 

Для розробки технології вчитель фізики створює електронну базу даних, 
яка містить комплекс папок і файлів. Розглянемо структуру та зміст цієї бази: 
Папка вчителя: підвищення кваліфікації. (У цьому розділі зазначаються 
пройдені вчителями семінари в яких брали участь або проявити себе.). 
Нагороди, грамоти, листи подяки (копії документів). Науково-методична 
діяльність (методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога) 
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Папка учнівські розробки містить список творчих робіт, рефератів, 
навчально-дослідних робіт, проектів, виконаних учнями з предмета; список 
переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів та ін; 
сценарії позакласних заходів, фотографії і відеокасети із записом проведених 
заходів (виставки, предметні екскурсії, КВК, брейн-ринги тощо); програми 
роботи гуртків та факультативів інші документи. 

Папка «Дидактичні матеріали» містить навчально-методичні посібники, в 
яких дані дидактичні матеріали для учнів з шкільного курсу фізики, що 
включають в себе різні форми завдань за темами уроків. 

Папка «Методичні матеріали» містить: програми, планування, уроки, 
презентації, тести, самостійні роботи, контрольний, інтернет ресурси. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ 

НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

Для деталей вузлів газотурбінних двигунів (ГТД) все частіше 

застосовують композитні та багатошарові (біметали) матеріали. Значний 

інтерес у науковців викликають інноваційні технології виготовлення деталей. 
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Такі технології, які б враховували економічність та технологічність при 

виготовлені матеріалу і при цьому забезпечували підвищений ресурс двигунів. 

Найчастіше окремі метали і сплави не можуть забезпечити необхідний набір 

властивостей. На тепер широке застосування знайшли шаруваті металеві 

композиції, які являють собою з’єднані між собою два види металів методами 

зварювання, литтям або прокаткою. При цьому досягаються покращенні 

властивості такого роду матеріалу. 

Виділяють чотири методи виготовлення біметалів, які за властивостями 

найкраще підходять для виготовлення матеріалів для деталей авіаційній 

промисловості: 

 метод відцентрованого лиття; 

 метод прокатки асиметричних пакетів; 

 дифузійне зварювання; 

 електрошлакове наплавлення. 

Метод відцентрованого лиття полягає в тому, що відбувається 

заповнення форми розплавом і формування виливка при обертанні форми 

навколо горизонтальної, вертикальної, похилої осі, або при її обертанні по 

складній траєкторії. Цим досягається додатковий вплив на розплав та 

застигаючу виливку у полі відцентрових сил [1, 2]. 

Спосіб прокатки асиметричних пакетів відбувається завдяки одному 

приводному валку нескінченного діаметру, а другий валок неприводний. З 

одним неприводним валком, як відомо, при прокатці можуть спостерігатися три 

стадії процесу. 

Перша стадія проявляється при незначній деформації та характеризується 

наявністю зон випередження та відставання на обох поверхнях металу - 

інструменту і заготовки. Причому зона випередження на оправці менше, ніж на 

неприводному валку. На цій стадії смуга металу рухається швидше, ніж 

оправлення, і тому важко забезпечити отримання по товщині профілю 

необхідних розмірів. 

На другій стадії виникає в міру зростання обтиску зменшення зони 

випередження на оправці до нуля і характеризується наявністю на оправці 

тільки зони відставання, а на неприводному валку – відставання і 

випередження. Як на першій, так і на другій стадії для здійснення процесу 

прокатки не потрібно додатки переднього натягу. 

Третя стадія прокатки можлива тільки тоді, коли додаток переднього 

натягу неприводного валка зупиняється і прокатка переходить в режим 

волочіння. Величина натягу зростає з ростом обтиску, як наслідок зона 

відставання на неприводному валку зменшується і, коли вона досягне нуля, 

третя стадія закінчується [3]. 

Процес дифузійного зварювання металів заключається в тому що перед 

початком зварювання з’єднуються деталі за допомогою особливого 

пристосування, що сприяє передачі тиску в місце їхнього стикування. Потім 

заготовки розміщують у вакуумній установці і піддають нагріванню з 

подальшим додатком тиску. Завершується зварювальний цикл охолодженням 
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збірної конструкції в залежності від типу вживаного устаткування дифузійного 

зварювання за допомогою інертного середовища, вакууму або повітря [4, 5]. 

Процес електрошлакового наплавлення заснований на виділенні тепла 

електричного розряду у ванні розплавленого флюсу. У процесі наплавлення 

електричний струм проходить через розплавлений зварювальний флюс, в 

результаті чого виділяється тепло, необхідне для розплавлення кромок деталей 

і електроду. Електрод подається в ванну, обмежену розплавляємою поверхнею 

та спеціальним формувальним пристроєм. Цими пристроями можуть служити 

графітові, мідні або сталеві накладки. Флюси мають певну в’язкість і 

електропровідність. Наплавлення починають і закінчують з фіксацією деталі на 

спеціальних технологічних планках, які потім видаляють з деталі. 

Перспективам для авіаційної промисловості може бути застосування 

методу відцентрованого лиття. Цей спосіб може бути використовуватись, як 

для отримання двошарових вкладишів підшипників, так і для отримання 

двошарових трубних заготовок і листів, що піддаються в подальшому гарячій 

або холодній прокатці на менший розмір. 

Найбільш продуктивним способом отримання біметалів для авіаційних 

двигунів нового покоління може бути біметал з марок сталі 10ХФБч 

(інструментальна сталь) та 12Х16Н13МБч (жаротривка сталь). Найкращий 

спосіб формування біметалу для нашого випадку є метод прокатки 

асиметричних пакетів відповідно попередньо закріпленні дифузійним 

зварюванням [6]. 

Висновок. На основі розглянутих способів було вибрано процес 

електрошлакового наплавлення та метод прокатки асиметричних пакетів, як 

найбільш продуктивні в наш час. Для формування вибрані відповідні марки 

сталей з розмірами h=50 мм, ø 50 мм. При використанні електрошлакового 

наплавлення для сталей 10ХФБч та 12Х16Н13МБч відбувається 100% 

зварювання, так як шлак захищає зону кристалізації від окислення і насичення 

воднем. Для формування структури з’єднання біметалу краще використовувати 

прокатку асиметричних пакетів, як найбільш продуктивну. Перевага в тому, що 

майже у всіх біметалах товщина і опір деформації шарів відрізняється, в 

результаті чого в процесі прокатки може відбуватися значний вигин розкату, 

але в даному методі відсутня ця проблема. Також цей метод гарантує міцність 

з’єднання шарів при випробуванні на зріз приблизно 343 Мн/м2 значно більше 

ніж іншими способами формування листа. 
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СТРУКТУРА ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ТИТАНУ ПІСЛЯ ЛАЗЕРНОГО 

ЛЕГУВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНОЮ СУМІШШЮ 

Технологія лазерного легування та наплавлення є однією з ефективних 
технологій для виготовлення покриттів на поверхні металів [1]. У більшості 
випадків основною експлуатаційною вимогою є створення корозійно- та 
зносостійкого покриття, що не змінює свої властивості при циклічних 
температурних та знакозмінних механічних навантаженнях. Однак у процесі 
лазерного легування легко відбувається розтріскування покриттів, зокрема, 
якщо товщина їх є значною. Для уникнення утворення тріщин застосовують 
легування складними композиціями, додавання рідкоземельних елементів, 
оптимізують параметри процесу лазерної обробки. Високоентропійні сплави 
(ВЕС), внаслідок взаємодії багатотипних елементів, характеризуються 
відмінними властивостями, такими як висока корозійно- та зносостійкість, 
температурна стабільність як при низьких, так і при високих температурах. 
Відомо [2], що високоентропійні сплави повинні містити не менше 5 хімічних 
елементів в своєму складі у еквіатомному співвідношенні. Саме ці фактори у 
більшості випадків визначають можливість утворення у такій системі 
однофазної структури, яка і призводить до бажаних властивостей у ВЕСах. 
Розробка та застосування технології нанесення високоентропійних покриттів 
потребує масштабного дослідження правил формування композицій, аналізу 
процесів утворення структур та властивостей ВЕС. Тому метою даної роботи є 
отримання високоентропійного сплаву методом лазерної обробки на поверхні 
титанового зразка.  

За об’єкти дослідження було обрано зразки промислового титану ВТ1-0 у 
вигляді пластин товщиною 5 мм. На зразки наносилися обмазки з суміші 
порошків (Al, Co, Ni) та (Al, Co, Ni, Cu)в еквіатомному співвідношенні, на 
основі спиртової суспензії товщиною порядку 50 мкм з наступною сушкою. 
Лазерне легування (ЛЛ) здійснювалося імпульсним YAG-лазером (λ=1,06 мкм) 
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з густиною потужності в межах від 700 до 900 МВт/м2. Легування виконувалося 
як в захисному середовищі аргону, так і в середовищі азоту. 

Структура зон лазерного легування (ЗЛЛ) досліджувалася за допомогою 
рентгенівського фазового та металографічного методів. Також вимірювалась 
мікротвердість поперечного перерізу зон лазерного легування. 

Поверхневе лазерне легування титану сумішшю порошків кобальту, 
нікелю та алюмінію в атмосфері аргону забезпечило формування покриття з 
доброю адгезією. Дифрактометричні дослідження вказували на формування у 
поверхневому шарі багатофазної структури, в тому числі фаз з об’ємно-
центрованою та гранецентрованою кубічною гратками, а також складного 
інтерметаліду типу Ti(Co,Ni,Al) з моноклінною граткою.  

Додавання до легуючого складу міді та лазерне легування при 
аналогічних параметрах лазерного випромінювання привело до формування в 
поверхневому шарі суміші фаз з ОЦК та ГЦК гратками. Дифрактометричні 
дослідження встановили, що незначна кількість інтерметаліду також була 
наявною, про що свідчили малоінтенсивні дифракційні максимуми відбиття від 
моноклінної гратки, однак повторна лазерна обробка розфокусованим 
променем значно зменшила їх інтенсивність та вирівняла склад зони легування. 
Відомо, що [2] саме збільшення числа компонентів до п’яти суттєво збільшує 
ентропію сплаву, що забезпечує формування однофазної структури. В 
проведеному дослідженні сформована структура виявилася багатофазною, 
аналогічно іншим типам високоентропійних мультифазних структур [3], однак 
тенденція до формування структури твердих розчинів на основі 
високосиметричних граток підтверджувалася. 

Металографічні дослідження вказаних зразків виявили дисперсну будову 
легованих шарів ЗЛВ. Вимірювання мікротвердості за глибиною ЗЛВ показали, 
що середні значення Нµ зросли у два рази у порівнянні з мікротвердістю 
чистого титану при легуванні в атмосфері аргону, і в 2,5 рази – при легуванні в 
атмосфері азоту. При цьому спостерігався пік мікротвердості поблизу границі 
ЗЛВ та матриці, що могло бути обумовлене формуванням твердих розчинів з 
викривленою кристалічною граткою. 

Висновки 
1. Лазерне легування титану багатокомпонентною металевою сумішшю 

призводить до формування в зоні оплавлення фаз на основі твердих розчинів з 
ГЦК та ОЦК гратками, що вказує на формування мультифазного 
високоентропійного сплаву. 

2. Зростання мікротвердості поверхневих шарів титану, легованих 
багатокомпонентною сумішшю, а також при додатковій обробці в середовищі 
азоту обумовлене не лише твердорозчинним зміцненням та утворенням 
складного нітриду, але й диспергізацію структури за рахунок значних 
швидкостей охолодження. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ЛЕПБУК» НА УРОКАХ ФІЗИКИ 

З МЕТОЮ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

Сьогодні в Україні швидкими темпами зростає об’єм навчальної 

інформації, що призводить до більш динамічного навчання фізики. Тому цей 

процес має включати в себе засоби наочності для кращого розуміння 

школярами явищ, що відбуваються у навколишньому світі. Наочність має стати 

одним із дієвих елементів системи засобів впливу учителя на хід думок учня. 

Про існування позитивного впливу наочності на ефективність навчання фізико-

математичних дисциплін вказують учені-методисти: Ф.З. Босенко [1], 

С.П. Величко [2], Є.В. Коршак, В.Г. Нижник, В.Д. Сиротюк [3], І.В. Сальник [4] 

та ін. У працях П.С. Атаманчука, С.Є. Каменецького, В.П. Орєхова, 

В.Г. Розумовського, А.В. Усової, В.Д. Шарко та ін. особливе значення 

надається використанню принципу наочності на різних етапах уроку.  

Одним із нових засобів наочності та активізації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів на уроках фізики є «Лепбук» (від англ. Lapbook). Він досить 

популярний на уроках у європейських та американських вчителів [5]. У 

сучасній українській школі «Лепбук» тільки-но набуває поширеності. За умови 

ефективного використання технології «Лепбук» учні опановують нові знання у 

яскравих формах, при цьому творчо структуруючи нову інформацію. 

«Лепбук» або, як його ще називають, тематична папка, − це саморобна 

інтерактивна папка з кишеньками, дверцятами, віконцями, рухливими 

деталями, які учень може діставати, перекладати, складати. В ній збирається 

матеріал з певної теми фізики. При цьому «Лепбук» − це наочно - практична 

технологія навчання, на основі якої у вчителя з’являється можливість 

враховувати індивідуальні особливості кожного учня, а також створювати 

умови, за яких сам учень стає активним у виборі змісту своєї освіти. 

Етапи створення «Лепбука»: 

а) вибір теми; 

б) складання плану майбутнього «Лепбука»; 

в) малювання макету папки; 
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г) створення «Лепбука» з допомогою паперу, скотча, клею, ножиць, 

маркерів, степлера, фарб або комп’ютера. 

Робота над «Лепбуками» допоможе учням отримати не лише задоволення 

від творчої діяльності, а й навчить узагальнювати, структурувати навчальний 

матеріал, розвине вміння шукати й осмислювати та переробляти потрібну 

інформацію, презентувати результати власних досліджень, сформує 

самостійність, ініціативність та відповідальність. Розробка «Лепбуку» разом із 

однокласниками розвине вміння спілкуватись, співпрацювати, виховуватиме 

толерантне ставлення учнів один до одного. 
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ГІРОСКОПІЧНОГО МАЯТНИКА, 

ВСТАНОВЛЕНОГО НА НЕРУХОМІЙ ОПОРІ БЕЗ ВРАХУВАННЯ 

ОБЕРТУ ЗЕМЛІ: ЗАСТОСУВАННЯ ТА АНАЛІЗ 

Дана робота присвячена систематизації та аналізу підходів до опису 

поведінки (руху) гіроскопічного маятника, встановленого на нерухомій опорі 

без врахування оберту Землі, що має великий спектр застосування в системах 

стабілізації космічних апаратів, системі навігації кораблів та літаків. 
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У якості об’єкту дослідження в роботі виступають математичні моделі 

гіроскопічного маятника [1-6], який в сутності являє собою гіроскоп, 

встановлений на кардановому підвісі, центр ваги якого знаходиться на осі 

фігури та зміщений від точки опору на відстань l. Графічно гіроскопічний 

маятник може бути представлений на рис.1 [1]. 

 
Рис.1 – Гіроскопічний маятник: 

1 – ротор; 2 – внутрішня рамка карданового підвісу; 3 – зовнішня рамка 

карданового підвісу; 4 – підстава 

Для того, щоб можна було описати поведінку гіроскопічного маятника з 

урахуванням усіх найбільш істотних факторів (ознак), використовується 

методологічний апарат теорії математичного моделювання [7]. 

В теорії гіроскопічних систем найбільш часто для опису руху 

досліджуваних об’єктів застосовуються математичні моделі в кутах Ейлера [2], 

осях Резаля [3] та у формі рівнянь Лагранжа ІІ роду [4]. 

В роботі проводиться аналіз зазначених математичних моделей з метою 

встановлення умов та випадків їх використання при здійсненні досліджень 

гіроскопічних систем та отримання основні форми руху гіроскопа: вільну 

регулярну прецесію, нутаційні коливання та вимушену прецесію. 

Згідно з проведеними дослідженнями встановлено, що моделі 

гіроскопічного маятника в кутах Ейлера [2-3, 6] (що являють собою кути, які 

визначають послідовні повороти (чи взаємне положення) твердого тіла або 

системи координат, з ним жорстко пов’язаної, відносно початкової системи 

координат), які використовується для повного опису руху досліджуваної 

системи та за допомогою яких описується система з однією закріпленою 

точкою, майже ніколи не використовуються на практиці при проведені 

досліджень гіроскопічних систем. Поряд з цим, застосовувані в моделях 
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гіроскопічного маятника векторні величини, що визначають нелінійну динаміку 

досліджуваного об’єкту (наприклад, кутова швидкість), керуючи впливи та 

збурення, що діють на об’єкт (сила тяги, моменти, збурюючи сили та моменти), 

задаються в різних системах координат. Щоб використати ці параметри в 

процесі отримання і аналізу рівнянь динаміки гіромаятника, необхідно мати 

математичний апарат для знаходження проекцій векторних величин в різних 

системах координат, в якості якого саме і виступають рівняння в кутах Ейлера 

(або в модифікованих кутах Ейлера-Крилова), які встановлюють взаємозв’язок 

між ортогональними системами координат в прикладних задачах динаміки 

гіромаятника [8]. 

Математичні моделі в осях Резаля являють собою нелінійні 

диференціальні рівняння, які є не зручними та досить трудомістськими для 

обчислення. Така форма запису моделей руху має найпростіший вигляд в 

порівнянні з попередньою та, крім того, рівняння руху гіроскопа в осях Резаля 

дозволяють отримати такі основні форми руху гіроскопа, як: вільну регулярну 

прецесію, нутаційні коливання та вимушену прецесію [3, 6]. 

У порівнянні з вищерозглянутими математичними моделями 

гіроскопічного маятника, рівняння Лагранжа другого роду в узагальнених 

координатах мають більш зручну форму запису для обчислення та знайшли 

більш широке застосування на практиці. Такі рівняння в загальному випадку 

мають вигляд [1, 2-5] 

                       (1) 

 
де  – узагальнені сили;  – узагальнені координати;  – число ступенів 

свободи. 

В подальших дослідженнях з застосування методологічного апарату 

теорії керування та регулювання планується використання саме такої форми 

опису руху гіроскопічного маятника. 

Якщо в рівнянні (1) в якості  взяти кути Резаля , то отримаємо 

рівняння Лагранжа другого роду виду 

 

                        (1) 

 
де  – кінетична енергія;  – узагальнені координати;  – кути 

Резаля   – кутові швидкості. 

У випадку, коли у якості гіроскопічної системи виступає гіроскопічний 

маятник, рівняння (1) або система (2) прийме вигляд 
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де  – моменти зовнішніх сил   – сила ваги тіла   – кути 

Ейлера   – відстань   – власний кінетичний момент гіромаятника. 

Отримані в результаті проведеного дослідження математичних моделей 

гіроскопічного маятника результати можуть в подальшому бути використані у 

навчальному процесі та при приведенні досліджень в області керування та 

регулювання руху гіромаятника. 
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НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ НА ПРОСТОТУ 

Криптографічні алгоритми з відкритим ключем базуються на 

математичній складності певної обчислювальної задачі. Зокрема, алгоритм RSA 

ґрунтується на твердженні, що розкриття криптосистеми є таке ж важким, як і 

розкладання досить великого числа на прості множники. В сучасних 
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криптосистемах використовуються обчислення з числам довжиною 256, 512 

біт, або більше.  

Під час роботи алгоритму RSA є необхідність генерування великих 

простих чисел, суттєвим елементом такої задачі є алгоритми тестування 

натуральних чисел на простоту. На практиці, зазвичай, використовуються не 

детерміновані, а імовірнісні тести на простоту [1, 2]. 

Імовірнісний тест на простоту числа n  проводиться в такий спосіб. 

Вибирається випадкове Na , na 1 , і для нього перевіряється виконання 

деяких умов. Якщо якась умова не виконана, то число n  – складене, оскільки 

для простих чисел ці умови є необхідними. Якщо ж всі умови виконані, то із 

цього ще не виходить простота n . Однак можна буде вважати, що n  – просте 

число з деякою імовірністю. Крім того, зазвичай, доводять нижню оцінку для 

цієї імовірності. Чим більше значень a  протестовано, тим ближче ця 

імовірність до одиниці. До найбільш застосовуваних ймовірнісних тестів 

належать: тест Соловея-Штрассена, Міллера-Рабіна, Фєрма [3]. 

В роботі виконано програмну реалізацію вказаних тестів на простоту та 

проведено обчислювальні експерименти. Показано, що тест Соловея-

Штрассена виконує більшу кількість операцій у порівнянні з тестами Міллера-

Рабіна та Фєрма, які, в свою чергу, майже однакові, з точки зору часової 

ефективності.  
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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ «MAXIMA» ДО 

АСИМПТОТИЧНОГО РОЗВ’ЯЗКУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ 

ІЗ ЗМІННИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ 

 Диференціальні рівняння, з якими доводиться мати справу в реальній 
практиці рідко мають точний аналітичний розв’язок, що призводить до пошуків 
наближених розв’язків. Одним з методів, які надають наближений розв’язок є 
метод асимптотичного розвинення. У даній роботі розглянуто спосіб 
знаходження шуканих функцій за допомогою розкладу у ряд Маклорена для 
диференціального рівняння із змінними коефіцієнтами та обговорюється 
можливість застосування системи «Maxima» для отримання вищих наближень. 
 Задача: Знайти перші три члена розкладу у степеневий ряд часткового 
рішення рівняння  

http://www.syncfusion.com/resources/techportal/ebooks
https://www.amazon.com/Mike-Chapple/e/B001IO9T6I/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/Darril-Gibson/e/B001IOH64U/ref=dp_byline_cont_book_3
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  xxyy  cos  

з початковими умовами:   10 y ,   00 y . 

 Розв’язок. Шукана функція буде мати вигляд за рядом Маклорена у 
формі: 
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За допомогою початкових умов: 
    100cos10 y  

знайдемо  0y  , для чого продиференціюємо дане рівняння та підставимо 

відомі умови: 

    1sincos  xyxyy , 

      11011010sin10cos00 y . 

Часткова сума ряду є асимптотичним наближення для шуканої функції 

 xy  у вигляді: 

 
62

1
32 xx

xy  . 

Можливе розв’язання цієї задачі у системі комп’ютерної алгебри 
«Maxima». 

Задається права частина даного диференціального рівняння (%1) та 
початкові умови (%2), (%3), знаходяться значення другої похідної функції у 

точці 0x  (%4), диференціюється рівняння (%5), знаходяться значення  0y   

(%6) і отримується остаточний розв’язок (%7):  
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КЛАСИФІКАЦІЯ НОВИН 

НА ОСНОВІ ДАНИХ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ 

Прогнозування фінансових часових рядів є досить актуальною задачею, 

оскільки такі ряди відображають зміну в часі макроекономічних показників, 

біржових індексів, вартості валютних пар тощо. 

Одними з найбільш поширених інструментів прогнозування часових 

рядів серед методів машинного навчання є нейронні мережі, зокрема, 

багатошаровий перцептрон, рекурентні та згорткові нейронні мережі. 

Застосуванню цих інструментів присвячені роботи [1-5]. 

В задачах прогнозування фінансових часових рядів окремим напрямом є 

дослідження з поєднання класичних методів прогнозування та методів обробки 

додаткової, переважно, текстової інформації. Джерелами такої додаткової 

інформації, зазвичай, виступають поширені ресурси новин засобів масової 

інформації, блоги відомих фінансистів тощо. 

При дослідженні впливу фінансових новин на динаміку цін на ринку 

часто розв’язується задача класифікації з метою визначити до якого наслідку 

призводить та, чи інша новина: зменшення, збільшення ціни або нейтральний 

стан. Отже, новини, часто класифікуються за 2-3 класами. Серед алгоритмів 

машинного навчання, які при цьому застосовуються, як найбільш популярні 

можна виділити наступні: метод опорних векторів [6, 7], нейронні мережі 

прямого поширення сигналу [8, 9], самоорганізаційні карти Кохонена [10], 

метод навчання з множинними ядерними функціями (multi-kernel learning) [11], 

метод k-найближчих сусідів [12], згорткові нейронні мережі [13]. 

Метою роботи є розробка програмної системи для класифікації новин з 

точки зору їх можливого впливу на рівень цін. Для аналізу застосовуються 

новини щодо криптовалюти Bitcoin та історичні дані про рівень цін. При 

моделюванні новин застосовується стандартний підхід систем NLP (Nature 

Language Processing): виділення суттєвих елементів тексту (слів), фільтрація 

несуттєвих елементів тексту (прийменники, вступні слова тощо), приведення 

слів до словарної форми, обчислення числового вектора (засобами word2vec, if-

idf тощо). Отриманий числовий вектор використовується для формування 
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навчального набору для класифікатора, який має наступну структуру: 

(числовий вектор, клас новини). 
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ПРОБЛЕМА ЕФЕКТУ ВГАДУВАННЯ В ТЕСТУВАННІ 

Тестування на сьогоднішній день – це невід’ємна форма проведення 
освітнього моніторингу. Найвідоміший приклад – зовнішнє незалежне 
оцінювання з набором ретельно підібраних завдань різної складності з певної 
тематики. Однак одним з головних недоліків тестування як методу контролю 
знань є так званий ефект вгадування, що впливає на достовірність результатів 
контролю й відповідно об’єктивну оцінку реальних знань. 

Метою даної роботи є аналіз проблеми ефекту вгадування під час 
проходження тестування та підходів до врахування цього ефекту при 
оцінюванні рівня знань тих, що проходять тестування. 

В роботах Кім В.С., Павлової І.Н., Челишкової М.Б. [1-3] розглядаються 
підходи до оцінювання навчальних досягнень, які б дозволяли враховувати 
ефект вгадування: збільшення кількості варіантів відповідей в тестовому 
питанні; використання тестів відкритого типу або комбінування декількох видів 
тестів; введення поправки на вгадування, що корегує набрану кількість балів 
залежно від кількості варіантів відповідей. 

В сучасній IRT (Item Response Theory) теорії тестування для вирішення 
цієї проблеми використовують трипараметричну модель А. Бірнбаума, яка 
може встановити ймовірність виконання завдання розрізняючи учасників 
тестування з різним рівнем навчальних досягнень і враховуючи ефекту 
вгадування. За допомогою формули (1),  
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де введений спеціальний параметр jc  (характеризує ймовірність вірної 

відповіді на завдання в тому випадку, якщо відповідь була вгадана, а не 
основана на знаннях випробовуваного), такий підхід дозволяє коректно 
аналізувати рівень навчальних досягнень учнів, студентів за результатами 
педагогічного тесту. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

ПЕРЕВІРКИ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХТЕСТІВ 

В сучасній освіті використовуються різні форми оцінювання знань, умінь 

та навичок, більшість з яких використовують тести. З сучасними теоріями 

тестування можна ознайомитись в наукових дослідженнях багатьох 

вітчизняних та зарубіжних науковців, наприклад в роботах Авраменко О. В., 

Лісової Т. В., Linden W., Hambleton R. [1-3]. 

Метою даної роботи є проведення порівняльного аналізу математичних 

моделей сучасної IRT (Item Response Theory) теорії тестування для перевірки 

якості педагогічних тестів. 

Для порівняння було обрано три моделі: однопараметрична модель 

Г. Раша, двопараметрична та трипараметрична моделі А. Бірнбаума. 

Застосовуючи IRT теорію, а саме однопараметричну модель Г. Раша, маємо 

змогу встановити ймовірність виконання завдання, знаючи рівень 

підготовленості учасника тестування та рівень складності цього завдання. 

Проте ця модель має певні обмеження, які накладаються на крутизну кривих 

завдань (вона вважається однаковою). Для вирішення цієї проблеми 

використовують двопараметричну модель А. Бірнбаума, яка включає в себе 

параметр диференційованої спроможності завдання тесту, що дозволяє 

розрізняти учасників тестування з різним рівнем навчальних досягнень. 

Якщо в тесті всі завдання закритої форми, то для такого тесту краще 

використовувати трипараметричну модель А. Бірнбаума. Дана модель враховує 

ймовірність вірної відповіді на завдання в тому випадку, якщо відповідь була 

вгадана, а не основана на знаннях випробовуваного учасника. 

У підсумку можна сказати, що потрібно використовувати ту модель, яка 

відповідатиме поставленій меті: однопараметричну модель Г.Раша – для 

побудови тесту, як вимірювального інструменту; двопараметричну модель 

А. Бірнбаума – для оцінювання знань та рівня підготовленості учасників 

відповідно до кожного завдання; трипараметричну модель А. Бірнбаума – для 

оцінювання підготовленості учасників з враховуванням ефекту вгадування. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ПРУЖНОЇ СИСТЕМИ 
З НЕЛІНІЙНОЮ ФУНКЦІЄЮ ДЕМПФУВАННЯ 

У даній роботі запропоновано метод дослідження задачі про вимушені 
коливання пружної системи з параметрами, залежним від часу і нелінійним 
характером демпфування, при заданому зовнішньому навантаженні. Дається 
порівняння здобутого аналітичного розв’язку з прямим чисельним 
інтегруванням основного рівняння задачі. На основі асимптотичного підходу 
надається наближений аналітичний розв’язок нелінійної проблеми. Розглянуто 
обертаючий математичний маятник в якості динамічної моделі системи із 
змінними параметрами у часі під дією зовнішнього навантаження і нелінійною 
функцією демпфування. Системи складається з коливального шару, маса якого 
є функцією часу, що «вкладена» у внутрішню поверхню твердого 
тонкостінного двомірного тору радіусу  tL : шар може без тертя сковзати у 

внутрішній поверхні тору, а сам тор може обертатися з кутовою швидкістю, в 
загальному випадку залежною від часу. На основі гібридного асимптотичного 
підходу запропонований наближений аналітичний розв’язок може бути 
застосований для поширення використання асимптотичних методів до 
розв’язку актуальних нелінійних задач динаміки конструкцій (зокрема, 
аерокосмічної техніки) і систем із змінними у часі параметрами.  

Література 

1. Красильников П.С. О нелинейных колебаниях маятника переменной 
длины на вибрирующем основании // ПММ. – 2012. – Т. 76., Вып. 1. – 
С. 3651. 

2. Грищак В. З. Гібридні асимптотичні методи та техніка їх застосування. – 
Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – 226 с.  

3. Дмитренко В.В. Нелінійна динаміка обертового математичного маятника 
змінної довжини і маси під дією періодичного зовнішнього навантаження. 
Кваліфікаційна робота бакалавра. – Запоріжжя: Запорізький національний 
університет, 2018. 

Єлховська Яна 
аспірант 3 року навчання 

Леонтьєва В.В. 
к. ф.-м. н., доц. 

Кондрат’єва Н.О. 
к. ф.-м. н., доц. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ МАТРИЧНИХ 
МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ 

Дана робота присвячена дослідженню одного з найпоширеніших класів 

математичних моделей екосистем, що описують поведінку біологічних 
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популяцій та широко застосовуються в практичних та теоретичних 

дослідженнях складних динамічних систем. 

В якості об’єкту дослідження виступають біологічні популяційні 

сукупності – популяції, тобто групи рослин, тварин, чи організмів одного 

біологічного виду (у середині яких особини можуть обмінюватися генетичною 

інформацією), які займають конкретний простір (спільну територію (ареал) 

протягом багатьох поколінь) і функціонують як частина біотичного 

співтовариства. 

Предметом дослідження в роботі є математичні моделі, що описують 

динаміку розвитку визначеного об’єкту, та вивчення яких є досить важливим 

для подальших теоретичних розробок в галузі математичного моделювання 

складних динамічних систем. 

Характерною рисою розглядуваних в роботі моделей є те, що їх опис 

спрямований на складні біологічні продукційні процеси та включає такі 

ступені, як народження, розмноження, зростання й смерть індивідів. Моделі 

такого типу зазвичай являють собою моделі зросту, розвитку та динаміки 

популяцій. При цьому, при здійсненні формалізованого опису поведінки 

досліджуваного об’єкту різні чинники живої природи впливають на вибір 

математичного апарату для проведення досліджень та математичного 

моделювання. Так, часто використовуються математичний апарат теорії 

диференціальних рівнянь, рівнянь із запізненням, різницевих рівнянь, рівнянь в 

частинних похідних і т. д. 

У даній роботі досліджувались основні моделі динаміки одновидових 

популяцій, описуваних звичайними різницевими (у моделях з дискретним 

часом) та диференціальними (у моделях з неперервним часом) рівняннями. Такі 

моделі широко застосовуються для дослідження динаміки популяцій і 

відносяться до важливої групи математичних моделей в екології. Причому в 

якості основних припущень, для коректного математичного опису динаміки 

популяцій за допомогою звичайних різницевих та диференціальних рівнянь 

виконувались наступні умови: 

– особини є рівномірно розподіленими в просторі; 

– популяція в достатній мірі є однорідною за віковою і статевою 

ознаками; 

– процес відтворення відбувається дискретно (у моделях з дискретним 

часом) або неперервно (у моделях з неперервним часом); 

– загальна кількість особин є досить великою. 

В якості досліджуваних матричних моделей одновидової популяційної 

динаміки в роботі виступають наступні: 

– дискретна та неперервна моделі П. Леслі [1-3], які розглядають 

динаміку розвитку біологічної сукупності з точки зору виживання й 

розмноження та містять в собі деталізацію вікової структури популяцій. Ці 

моделі знаходять застосування майже у всіх імітаційних моделях реальних 

популяцій, оскільки включають в себе особливості розмноження в залежності 

від вікової структури популяції; 
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– дискретна та неперервна моделі Т. Мальтуса [1, 2, 4], в яких динаміка 

розвитку популяції розглядається з характеризуючими її параметрами 

смертності та народжуваності та які моделюють динаміку популяції, що 

ізольовано існує й однорідно розміщена на деякій території. В даних моделях 

процес розвитку популяції відбувається за наступним законом: приріст 

(швидкість) зміни популяції пропорційний величині популяції з певним 

коефіцієнтом, що є різницею між коефіцієнтом народжуваності і смертності. 

Потрібно зауважити, що зазначені моделі не враховують обмеженість ареалу 

популяції, харчових ресурсів, конкуренцію, хвороби і т. ін., тому мають 

теоретичне значення і справедливі для ідеальних умов або умов, наближених до 

ідеальних. 

Оскільки в зазначених моделях основною обчислювальною змінною 

виступають популяції (їх кількості), вони в свою чергу мають бути 

невід’ємними, то усі моделі, що входять у досліджуваний клас динамічних 

систем, мають гарантувати на виході отримання невід’ємних розв’язків, в 

якості яких й виступають зазначені змінні. В цьому зв’язку досліджувані моделі 

аналізувалися на предмет їх приналежності до математичних моделей, що 

описують динаміку позитивних динамічних систем [5, 6], які в свою чергу 

характеризуються тим, що будь-які невід’ємні вхід та початковий стан системи 

генерують невід’ємні фазову траєкторію та вихід впродовж всього часу. Такі 

системи тісно пов’язані з поняттям та властивостями М-матриць [7-9] (матриць 

Мецлера) та спираються на постулати теореми Фробеніуса-Перрона [10,11]. 

У результаті проведеного дослідження встановлено, що процеси, 

описувані досліджуваними моделями, є позитивними, оскільки матриці 

коефіцієнтів математичних моделей належать до М-матриць (матриць Мецлера) 

та повністю задовольняють теоремі Фробеніуса-Перрона. Крім того, оскільки 

системи із отриманими в результаті проведеного в роботі аналізу 

властивостями належать до позитивних динамічних систем, зазначені основні 

обчислювальні змінні в проаналізованих математичних моделях – популяції (їх 

кількості) – мають окремі обмеження, що гарантують виконання умов 

позитивності. 
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ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ГРАФІКА 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВНЗ 

Вступ. 

Люди намагаються автоматизувати більшу частину фізичної та розумової 

праці, замінюючи її роботами та автоматизованими системами. Такі системи 

зменшують кількість помилок, котрі може зробити людина, швидко видають 

необхідний результат. Одним з таких процесів ВНЗ, що потребує автоматизації, 

є формування графіка освітнього процесу. 

Постановка проблеми. 

Графік освітнього процесу – вид навчальної діяльності, такі, як аудиторна 

робота, проведення заліків та екзаменів, практика і канікули, котрі 

розподіляються в рамках навчального року потижнево кожним факультетом 

для кожного курсу наявних спеціальностей всіх форм навчань. Таким чином 

графік навчального процесу регламентує послідовність і часові рамки 

проведення видів навчальної діяльності в поточному навчальному році. 

Ця інформація, у свою чергу, впливає на процес формування навчального 

навантаження і розподілу його викладачам кафедр, а також на формування 

розкладу для денного та заочного відділень [1-3]. 
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Таким чином, задача формування графіка навчального навантаження є 

проблемою настільки складною, наскільки й актуальною, і потребує 

автоматизації. 

Аналіз предметної області та вимог до системи. 

У більшості випадків графік навчального процесу формується у вигляді 

Excel-таблиці, фрагмент якої зображений на рис.1. З нього видно, кожен 

навчальний рік складається певної кількості навчальних тижнів, для яких 

факультети призначають види навчальної діяльності для кожного курсу своїх 

спеціальностей. Подібним чином графік навчального процесу формується як 

для денної, так і для заочної форми навчання. 

Інформаційна модель системи повинна забезпечувати формування та 

зберігання графіка навчального процесу для всіх курсів спеціальностей ВНЗ 

всіх форм навчання на поточний навчальний рік, та забезпечувати зв’язки з 

наступними складними сутностями: 

- організаційна та навчально-наукова структура факультету [4]; 

- навчальний розклад [5]; 

- навчальне навантаження [6]. 

 

Рис. 1 – Фрагмент графіка навчального процесу 

При аналізі вимог і проведенні об’єктно-орієнтованної декомпозиції 

предметної області, були виділені наступні сутності, котрі беруть участь у 

формуванні графіка навчального процесу: 

- навчальний рік – відрізок часу, коли проходить навчальний процес, 

розподілена за семестрами та навчальними тижнями; 
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- семестр – відрізок часу, складова частина навчального року, коли 

проходить навчальний процес; 

- навчальний тиждень – відрізок часу, складова частина семестру та 

навчального року, коли проходить навчальний процес, за яким закріплений вид 

навчальної діяльності для навчального потоку; 

- вид навчальної діяльності – вид діяльності студентів під час 

навчального процесу (навчання, заліки, екзамени, практика, канікули); 

- навчальний потік – складна сутність, що характеризує курси 

спеціальностей різного освітнього ступеня (бакалавр, магістр) для різних форм 

навчання (денна, заочна). 

Інформаційна модель. 

Інформаційна модель системи розроблена у вигляді ER-моделі (entity-

relation model) та представлена у нотації UML (unified modelind language) на 

рис. 2. 

Запропонована ER-модель повинна забезпечувати зв’язок з наступними 

підсистемами: «Організаційна та навчально-наукова структура факультету. 

Навчальні групи», «Навчальне навантаження» та «Навчальний розклад» [4–6]. 

 

 
Рис. 2 – ER-модель графіка навчального процесу у нотації UML 

Висновки. 
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Представлена інформаційна модель є основою для подальшої розробки 

інформаційної системи «Графік освітнього процесу», яка може війти як 

складова частина до інформаційної системи обліку виконаного навчального 

навантаження викладачами кафедри. 
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ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ 

В АЛГОРИТМІ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ХОЛЕЦЬКОГО 

Стрімкий розвиток технологій, комп’ютерної техніки є джерелом 

виникнення багатьох нових задач, розв’язання яких потребує створення нових 

математичних алгоритмів, моделей. Розв’язок деяких з цих задач базується на 

матричних алгоритмах (актуальність використання алгоритмів пов’язана з 

технічною простотою), практична реалізація яких, із за великої розмірності, є 

складною задачею, навіть із застосуванням сучасної комп’ютерної техніки.  

Одним із шляхів, що дозволяє економити необхідні для обчислень обсяги 

пам’яті комп’ютера, є використання розкладання (декомпозиції) матриць, 

зокрема за методом Холецького [1]. Розклад Холецького – це подання 

симетричної додатньо-визначеної матриці A  у вигляді: 
TLLA  , 

де L  – нижня трикутна матриця зі строго додатними елементами по діагоналі.  

Елементи матриці L  обчислють зверху вниз, зліва направо, тобто 

спочатку ijl , а потім iil  за формулами: 
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Наприклад, декомпозиція матриці A  за методом Холецького дає матриці 

L  і TL :

  


















713

162

325

A , 



























390
26

3
130

130

1
5

5

3

0130
5

1
5

5

2
005

L , 

























390
26

3
00

130
130

1
130

5

1
0

5
5

3
5

5

2
5

TL . 

Розклад застосовують для розв’язання систем лінійних рівнянь з 

симетричною додатньо-визначеною матрицею, які виникають при використанні 

методу найменших квадратів чи числовому розв’язуванні диференціальних 

рівнянь. Порівняно з загальнішими методами: метод Гауса чи LU -розклад 

матриці, він стійкіший і потребує вдвічі менше арифметичних операцій [2]. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МОДУЛЯРНОЇ АРИФМЕТИКИ  

В АЛГОРИТМАХ КРИПТОГРАФІЇ 

Метою даної роботи є ознайомлення з окремими алгоритмами 

криптографії, що базуються на ідеях модулярної арифметики. 

Основними типами класичних шифрів є перестановочні шифри, які 

змінюють порядок літер в повідомленні, та підстановочні шифри, які 

замінюють літери або групи літер іншими літерами або групами літер [1]. 

Одним із ранніх підстановочних шифрів був шифр Цезаря, в якому кожна 

літера в повідомленні замінювалась літерою через k  позицій із абетки, що на 

мові теорії алгебраїчних порівнянь може бути записано як 

  nxky mod , 

де x  – порядковий номер символу відкритого (вихідного) тексту, y –

порядковий номер символу заміни шифротексту, n – потужність алфавіту, а k –

ключ [2]. 

В поліалфавітному підстановочному шифрі заміни Віженера, алгоритм 

шифрування використовує ключове слово, яке керує підстановкою літер в 

залежності від того, яка літера ключового слова використовується. Якщо 

пронумерувати літери абетки (для української абетки 33 літери) від 0 до 32 

(а → 0, б → 1, в → 2, …), то шифрування Віженера можна представити 

формулою: 

  33modjii KPC  , 

де jK –це j-та літера ключового слова, що відповідає літері iP  вихідного тексту, 

iC  – літера зашифрованого тексту [2]. 

Історично криптосистема Діффі-Хеллмана є першою криптосистемою з 

відкритим ключем. Нехай  примітивний елемент поля Галуа GFp . Абоненти 

A і B володіють парою функцій: E відкрита функція зашифровки; 

D замкнена функція розшифровки ( IED  ). Абонент А і B обмінюються 

ключами за допомогою формул модулярної арифметики: 

 py Ax
A mod ; 

 py Bx
B mod . 

Для перевірки використовують ключ 
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 pk BAxx
mod . 

Абонент А перевіряє дійсність підпису В за допомогою 

   BABABB yyyykDkE ,,1   

і навпаки [3]. 

У результаті аналізу інформаційних джерел виділені та розглянуті методи 

криптографії, що базуються на ідеях модулярної арифметики. 
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КВАДРАТУРНІ ФОРМУЛИ ГАУСА:  

НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 

У багатьох роботах часто виникає необхідність отримання аналітичного 

(в квадратурах) розв’язку граничних задач, зокрема у задачах термопружності. 

Похибка квадратури оцінюється через похибку многочлена, що наближує 

функцію, причому многочлени більш високого степеня апроксимують 

найбільш точно, ніж многочлени нижчого степеня. Отже, є необхідність 

звернути увагу на оптимізаційні задачі, де потрібно побудувати квадратуру із 

заданим числом вузлів  [1]: 

 
де  – вузли квадратурної формули,  – невідомі коефіцієнти квадратурної 

формули (1),  – вагова функція, що повинна задовольняти наступні умови: 

-  при  

-   

-   

Такі квадратури називають квадратурами Гауса. Квадратура (1) є точною 

для многочленів степеня . Не існує квадратури, точної для всіх 

многочленів степеня . 
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Для того, щоб квадратурна формула була точною для будь якого 

многочлена степеня не вище , необхідно і достатньо, щоб: 

- вузли  були коренями ортогонального відносно ваги  та 

відрізку  многочлена ; 

- формула (1) була інтерполяційною [2]. 

Фактично, квадратурні формули є більш точними, однак можна отримати 

оцінку похибки квадратур Гауса через : 

 
Формули Гауса є найбільш ефективними, тобто дозволяють обчислити 

інтеграл на довільному інтервалі інтегрування з заданою точністю при 

мінімальній кількості вузлів. 

Для застосування квадратурної формули Гауса нам знадобляться 

поліноми Лежандра, оскільки в формулі (1)  – це нулі полінома Лежандра 

, тобто . Зауважимо, що будемо розглядати інтервал 

оскільки на ньому поліном Лежандра має  різних дійсних коренів. 

Розглянемо приклад застосування квадратурної формули Гауса для 

обчислення наступного інтегралу: 

 
для зручності ми поклали  та кількість вузлів – 3. У цьому випадку 

поліном Лежандра буде мати вигляд  

 
Нулями полінома будуть числа 

 

Тепер визначимо коефіцієнти  та  з системи рівнянь: 

 
Звідки отримаємо, що 

 

Тобто, квадратурна формула Гауса для трьох вузлів буде мати вигляд: 
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За допомогою математичного пакета Maple обчислимо точно цей же 

інтеграл, отримаємо: 

>  

>  

 

Таким чином, ми отримали наближено та точно однакові значення. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВУЗЬКИХ ОПЕРАТОРІВ, 

ЗАДАНИХ НА ВЕКТОРНІЙ ҐРАТЦІ  

У 21 столітті теорія векторних ґраток і операторів на них є важливою 

складовою функціонального аналізу. Природно виникає велика кількість задач, 

пов’язаних з дослідженням властивостей тих чи інших класів операторів. 

Дослідження властивостей лінійних операторів, заданих на векторних 

ґратках, є цікавою задачею. Нехай  – це міра Лебеґа на алгебрі  всіх 

борелівських множин відрізка . Символом  ми будемо позначати 

банахів простір (класів еквівалентності) вимірних відносно міри  функцій, 

заданих на  та істотно обмежених. Вимірна функція  

 називається істотно обмеженою, якщо вона обмежена на 

доповненні деякої множині міри нуль. Ми вивчаємо поняття вузького 

оператора, заданого на цьому просторі, який розглядається як банахова ґратка.  

Означення 1. Лінійний простір  над полем дійсних чисел  називається 

впорядкованим векторним простором, якщо  є частково впорядкованою 

множиною, тобто на  задано відношення часткового порядку (рефлексивне 

, антисиметричне  і транзитивне 
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(  відношення), яке пов’язане з лінійною 

структурою на  у вигляді наступних двох аксіом: 

1) для довільних , якщо , то  для кожного 

; 

2) для довільних , якщо , то  для кожного . 

Впорядкований векторний простір  називається векторною ґраткою, 

якщо для довільної пари елементів  існують точна верхня і точна нижня 

межі  в  

При цьому супремумом (інфінумом) непорожньої підмножини 

частково впорядкованої множини  називається такий елемент  

( , що 

1)  (  для довільного ; 

2) для кожного , якщо  ( ) для всіх , то 

 .  

Означення 2. Нормований (банахів) простір  називається нормованою 

(банаховою) ґраткою, якщо  є одночасно і векторною ґраткою, причому для 

довільних елементів  з нерівності  випливає, що . 

Ми розглядаємо банахову ґратку  істотно обмежених функцій над 

полем дійсних скалярів з таким порядком: , якщо  майже 

скрізь на . Відомо [1], що така ґратка є безатомною порядково повною, та 

норма на ній не є абсолютно неперервною. Норма  на просторі  класів 

еквівалентних функцій, заданих на  називається абсолютно неперервною, 

якщо для будь-якого  та для будь якої спадної послідовності  

вимірних підмножин відрізка  з порожним перетином  при 

. Відсутність абсолютної неперервності норми зумовлює певні 

властивості операторів, заданих на цій ґратці, і досить суттєво ускладнює 

дослідження властивостей лінійних операторів саме на . 

Означення 3. Нехай  – довільний банахів простір. Оператор  

 називається вузьким, якщо для будь-якого додатного 

елемента  та будь-якого  існує такий , для якого 

 та . 

На ґратці  розглядаються  – компактні оператори, тобто такі, 

які кожну порядково обмежену множину переводять у передкомпактну. Нами 

доведено, що у просторі  кожна порядково обмежена множина буде 

обмеженою за нормою та навпаки.  

Ми досліджуємо порядково-нормовано неперервні оператори, тобто такі, 

які кожну порядково збіжну напрямленість з  переводять в збіжну за 

нормою напрямленість в . 

Відомо, що кожний  – компактний порядково-нормований 

неперервний лінійний оператор  є вузьким для будь-якого 

банахового простору . 

Наведемо необхідну умову порядково-нормованої неперервності 

операторів, заданих на просторі : 
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Твердження 1. Нехай  – банахів простір. Якщо  – 

порядково-нормовано неперервний оператор, тоді 

 виконується властивість 

 
З цього твердження випливає ще одна властивість порядково-нормовано 

неперервних операторів: 

Теорема 1. Нехай  – порядково-нормовано неперервний 

оператор та  – банахів простір. Тоді множина значень цього оператора 

 є сеперабельною в просторі . 

В ґратках замість компактних операторів розглядаются  – компактні 

оператори. Виявляється, що у ґратці  класи таких операторів 

співпадають. Крім того, кожний  – компактний порядково-нормований 

неперервний лінійний оператор належить до класу вузьких операторів. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕКСПЕРТНОГО РАНЖИРУВАННЯ 

ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

При дослідженні будь-якого об’єкту (системи, процесу, явища) довільної 

фізичної природи досить часто виникає задача визначення суттєвих та 

несуттєвих складових об’єкту дослідження, складу можливих (із наданням 

ймовірностей настання) подій в досліджуваному об’єкті в певному інтервалі 

часу, виділення цілей та основних завдань та проблем досліджуваного об’єкту 

із встановленням пріоритетності їх досягнення й вирішення. В якості основного 

інструментарію розв’язання зазначених задач виступає сукупність методів 

експертного ранжирування заздалегідь відомої окремої інформації, яка в 

кожному конкретному випадку може охоплювати об’єкт в цілому, його 

складові, чинники, характеристики, властивості і т. ін. В такій постановці 

актуальність розглядуваної проблеми процесу обробки експертної інформації 

досліджуваного об’єкту (системи, процесу, явища) довільної фізичної природи 

дозволяє визначається необхідністю оцінювати складні чинники (явища, 
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об’єкти, які в даному випадку виступають в якості альтернатив) і здатністю 

створювати власну обґрунтовану (інтуїтивну) модель аналізованого явища 

(проблеми) за наявності необхідної для цього вихідної інформації. 

В якості об’єкту дослідження в роботі виступає процес визначення 

найкращого блоку (на основі сформованого рейтингу блоків) гуртожитку №3 

Запорізького національного університету. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних аспектів 

формування та реалізації механізму перевірки блоків. 

Основним завданням у роботі, таким чином, ставиться розв’язання задачі 

визначення пріоритетності блоків гуртожитку з точки зору певних критеріїв 

(санітарного стану блоків, виконання умов внутрішнього розпорядку 

гуртожитку, виконання графіку чергувань у кожному блоці і т. ін.) із 

використанням методу безпосереднього ранжирування. Крім того, виходячи з 

того, що існуюча система оцінювання блоків гуртожитку за встановленими 

критеріями є недосконалою, повільною та здійснення вибору найкращого блоку 

за існуючою системою не є чітко зрозумілим для студентів, в якості завдання 

роботи виступає також створення програми, застосування якої в подальшому 

надасть можливість не тільки полегшити оцінювання блоків з точки зору 

зазначених критеріїв, а й підвищити ефективність оброблення встановлених 

оцінок. 

Окреслена проблема дослідження належить до слабоформалізованої 

проблемної ситуації і тому до неї можуть бути застосовані методи експертного 

кількісного оцінювання якості альтернатив, якими, в даному випадку, 

виступають окремі блоки гуртожитку. 

В загальному випадку при вирішенні слабоформалізованих задач вибору 

реалізація експертного оцінювання об’єкту та/або його складових полягає в 

здійсненні логіко-інтуїтивного аналізу внутрішнього та зовнішнього 

середовища об’єкту, розробки альтернатив і кількісної оцінки їх якості, 

виходячи із узагальненої думки експертів, які виступають в ролі 

«вимірювальних приладів» та дозволяють визначити відносну похибку 

показників якості альтернатив й оцінки, інтерпретація яких дає необхідний 

результат та служить підставою для здійснення вибору. Крім того, експертне 

оцінювання дозволяє здійснити формальну обробку кількісно виражених 

суджень експертів та отримати показники якості альтернатив. 

Для здійснення перевірки блоків гуртожитку за встановленими 

критеріями обрано експерти jE   Nj ,1  при 3N , судження яких дозволить 

отримати кількісні і якісні показники, за якими буде проранжировано множину 

альтернатив  nxxxX ,,, 21  . В якості альтернативи ix   ni ,1  обрано i й 

блок гуртожитку. Загальна кількість альтернатив становить 31n . 

Для виділеного об’єкту дослідження застосовується експертне 

ранжирування, що є однією з найбільш поширених процедур оцінювання 

експертної інформації. Сутність ранжирування в такій постановці полягає в 

наступному [1]. Експертові пред’являється набір альтернатив, які підлягають 

оцінюванню, і пропонується впорядкувати їх за уподобаннями та приписати їм 
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числа натурального ряду – так звані ранги. При цьому процедура надання 

рангів здійснюється відповідно до наступного правила: найбільш висока 

альтернатива отримує ранг, що дорівнює 1, наступна за нею альтернатива – 

ранг, що дорівнює 2, і так далі до тих пір, поки останній альтернативі не буде 

присвоєний відповідний ранг. 

Для поставленої в роботі задачі експерти привласнюють ранги блокам 

гуртожитку, які підлягають оцінюванню, тобто 3 експерти ранжирують 31 блок. 

Кожному фактору кожен експерт надає ранг – ціле число від 1 до 31. Так, i-му 

блоку j-й експерт надає ранг ijk   Njni ,1,,1  , що є елементами кінцевої 

матриці вибору експертів вигляду 
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кожен з рядків якої являє собою проранжировану послідовність блоків ix  

 ni ,1  гуртожитку за судженням j го експерту jE  Nj ,1 . 

Таким чином, в результаті роботи всіх експертів отримано три 

послідовности (рядів) проранжированих блоків гуртожитку, за якими для 

здійснення експертного оцінювання окремих складових об’єкту дослідження 

необхідно визначення узагальненої думки експертів, яка у формалізованій 

формі являє собою узагальнений ранжирований ряд, в якому враховуються 

судження всіх експертів. При цьому отримання узагальненого ранжированого 

ряду здійснюється методом безпосереднього ранжирування [2]. 

В результаті, за отриманим таким чином узагальненим ранжированим 

рядом, визначаються найкращі блоки гуртожитку (в порядку зростання їх 

рангів). 

За результатами проведеного дослідження блоків гуртожитку за 

встановленими критеріями в роботі розроблено програму – консольний 

додаток, написаний на мові програмування C++ [3], спрямований на 

розв’язання задачі вибору за критеріями, а саме знаходження найкращого блоку 

гуртожитку за допомогою методу безпосереднього ранжирування. 

Лістинг зазначеної програми наведено нижче. 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main() { 

 setlocale(LC_ALL, "rus"); 

 int const N = 31;//кількість ранжируваних предметів 

 int const M = 3;//кількість експертів 

 int Matr[M][N]; 
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 int Vect[N], res[N]; 

 float k[N]; 

 for (int i = 0; i < M; i++) { 

  for (int j = 0; j < N; j++) { 

   Matr[i][j] = 0; 

   k[j] = 0; 

   res[j] = 0; 

  } 

 } 

 cout << "Введiть три ранжированi ряди" << endl; 

 for (int j = 0; j < M; j++) { 

  for (int i = 0; i < N; i++) { 

   cin >> Vect[i]; 

   Matr[j][Vect[i]- 1] = i + 1; 

  } 

  if(j!=M-1)cout << "Введiть наступний ряд" << endl; 

 } 

 float m = M; 

 int temp = 1; 

 for (int i = 0; i < M; i++) { 

  for (int j = 0; j < N; j++) { 

   k[j] += Matr[i][j]; 

  } 

 } 

 for (int i = 0; i < N; i++) { 

  k[i] /= m; 

 } 

 int min_k = k[0], index = 0; 

 for (int j = 0; j < N; j++) { 

  for (int i = 0; i < N; i++) { 

   if (min_k > k[i]) { 

    min_k = k[i]; 

    index = i; 

   } 

  } 

  res[index] = j + 1; 

  k[index] = 333; 

  min_k = 333; 

 } 

 cout << "Результат:" << endl; 

 for (int j = 0; j < N; j++) { 

  for (int i = 0; i < N; i++) { 

   if (temp > 5) { break; } 

   if (res[i] == j + 1) { 
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     cout << "x" << i + 1; 

     if(temp<5) cout<<">"; 

     temp++; 

   } 

  } 

 } 

 cout << endl; 

 system("pause"); 

 return 0; 

}  

Запропонований додаток дозволяє отримати неупереджене рішення про 

вибір найкращого блоку на прикладі гуртожитку №3 м. Запоріжжя. 

Для тестування розробленого додатку наведемо приклад роботи програми 

при заданих експертних оцінках блоків гуртожитку: 

;

:

2422211864291628231307

14122310181519201317311951

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxE




 

;

:

2216144291228923010731

62321118251920131715311852

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxE




 

.

:

2531226292192233071624

14121181519201310173411853

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxE




 

За наданими рядами експертних оцінок користувачеві пропонується 

ввести вхідні дані для кожного експерту у відповідну форму (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1 – Введення даних 

За введеними даними в програмі методом безпосереднього ранжирування 

реалізується розрахунок узагальненого ранжированого ряду та визначаються 

найкращі блоки гуртожитку (в порядку зростання їх рангів). Так, за даними 

рис. 2, за умови наявності п’яти призових місць, перше місце отримує п’ятий 

блок гуртожитку ( 5x ), друге – одинадцятий блок ( 11x ), третє – третій блок 

( 3x ), четверте – восьмий блок ( 8x ), п’яте – сімнадцятий блок ( 17x ). 

 

Рис. 2 – Результат роботи програми – перші 5 найкращих блоків гуртожитку 

Розроблений програмний продукт, побудований за наведеним 
алгоритмом, дозволяє уніфікувати процес оцінювання експертної інформації 
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досліджуваного об’єкту (системи, процесу, явища) довільної фізичної природи, 
отримати неупереджене рішення про оцінювану інформацію, підвищити 
ефективність оброблення визначених оцінок та може бути застосований як при 
проведенні наукових досліджень, так і в навчальному процесі.  
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ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ 
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Сучасний етап розвитку суспільства потребує вільного володіння 
багатьма іноземними мовами. Але сучасне шкільне навчання, на нашу думку, 
не має достатніх умов для цього. Існує думка, що дітей (учнів) необхідно 
примушувати вивчати іноземні мови. Але нав’язані справи, зазвичай, не 
призводять до розвитку. Тому треба створювати сприятливі умови для того, 
щоб процес навчання викликав лише позитивні емоції, а його результати 
сприяли подальшому успішному навчанню. Одним із напрямків вирішення 
вказаної проблеми є модернізація дидактичних засобів, зокрема активна 
розробка і застосування комп’ютерних засобів навчання. Особливу 
популярність на сучасному етапі діяльності шкільної освітньої системи 
отримали так звані навчальні середовища. За допомогою інтерактивного 
навчального середовища можна надати процесу вивчення іноземної мови 
систематичності, а навчання зробити захоплюючим не лише в навчальному 
закладі, але і вдома. 

Одна з форм розробки та використання таких середовищ - тематичний 
сайт. Сайт вказаного призначення повинен мати особливий стиль і зміст (згідно 
до дидактичних, методичних вимог), підтримувати позитивну мотивацію до 
навчання, ефективно використовувати можливості інтернет, враховувати 
потреби різних категорій користувачів [1]. 

Серед переваг використання таких засобів для організації навчання учнів 
іноземній мові, можна виділити наступні: 

 використання онлайн-ігор для збільшення словникового запасу та 
вивчення правил граматики; 

 застосування підготованих оповідань, відео та інших вправ для 
покращення рівня володіння мовою; 
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 здійснення впливу на емоційну сферу учня, пізнавальну активність, 
інтерес до предмета та навчання взагалі. 

Під час проектування структури сайту з вивчення англійської мови було 
вирішено основні його функції розподілити за наступними розділами: 

 «Головна сторінка», де відвідувач може ознайомитись з основною 
ідеєю сайту; 

 «On-line гра», де учень в процесі гри буде засвоювати та повторювати 
матеріал; 

 «Власна кімната» – сторінка, на якій можна переглянуті власні 
досягнення та винагороди в процесі гри; 

 «Зворотній зв’язок», це сторінка, на якій діти можуть спілкуватись з 
приводу того чи іншого питання, а вчителі їм допомагатимуть. 

Для реалізації основних функціональних можливостей зазначеного сайту 
було обрано мову JavaScript. 

JavaScript – спеціальна мова програмування, яка потрібна для того, щоб 
надати сайту інтерактивності, на відміну від простого статичного HTML-
документа. Наприклад, можна реалізувати малюнки, що змінюються, рухомий 
рядок тексту та ін. Особливість JavaScript полягає в тому, що текст програми 
вбудовується в документ HTML і аналізується самим браузером. JavaScript – це 
мова програмування сценаріїв на веб-сторінках.[2] 

Під час розробки, для оптимізації власне процесу розробки та для більшої 
гнучкості web-сайту часто використовують спеціалізовані програмні комплекси 
– фреймворки. Існує великий вибір frontend-фреймворків (jQuery, Bootstrap, 
React, AngularJS, Bacbone.js, Prototype та ін.). Їх вибір залежить від початкової 
мети, вимог до проекту, загальної функціональності фреймворку і як її можна 
застосувати в кожному окремому випадку [3]. Для реалізації проекту було 
обрано React (вибір його визначається зручністю розробки та наявністю засобів 
тестування отриманого продукту). 

Цінність вказаного проекту навчального призначення полягає у тому, що 
проект враховує вікові особливості дитини, матеріал для засвоєння подається 
структуровано, порціями, узгоджено з традиційною програмою навчання 
іноземній мові, реалізовано елементи інтерактивності. Процес вивчення 
іноземної мови стає більш цікавим за умови використання не тільки 
індивідуальної форми роботи, а й групової, що передбачено при розробці 
проекту. 
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АСИМПТОТИЧНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ 
ДРУГОГО ПОРЯДКУ ЗІ ЗМІННИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ 

З НЕЛІНІЙНІСТЮ У ПЕРШІЙ ПОХІДНІЙ 

Розв’язання диференціальних рівнянь із нелінійною першою похідною, 
що характеризують проблеми реальних явищ та процесів, досить часто 
потребують вирішення проблеми отримання наближеного аналітичного 
розв’язку. Для вирішення цієї проблеми можуть бути застосовані асимптотичні 
підходи, особливо у випадках, коли коефіцієнти рівняння є задані функції [1-3]. 

У роботі розглядається диференціальне рівняння другого порядку з 
кубічною нелінійністю першої похідної у формі: 

, 

за умови, що  та , на першому кроці дослідження маємо 
розв’язок за методом збурення: 

. 
Розглядаються перші два елементи суми, тобто розв’язок матиме вигляд: 

, 

 
У першому наближенні при  маємо однорідне диференціальне рівняння 

другого порядку: . 

Зробивши заміну  у рівнянні отримуємо рівняння: 

, де μ  ̶ малий параметр, розв’язок якого за методом ВКБ [4] 

має вид: , де . 

На другому наближенні, прирівнюючи коефіцієнти при однакових 

степенях  маємо неоднорідне диференціальне рівняння другого порядку зі 
змінними коефіцієнтами: 

, 

розв’язок якого з використанням методу варіації довільної сталої [5], 
отримується у формі: 

)cos(k(x)), 
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де 

, , 

, 

. 

Загальний наближений аналітичний розв’язок задачі має вигляд: 

, 

де  

, , , 

, 

. 
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ОСОБЛИВОСТІ SIKULIХ ЯК ІНСТРУМЕНТУ З АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ТЕСТУВАННЯ ГРАФІЧНОГО ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА 

При здійсненні розробки програмного забезпечення досить часто виникає 

потреба проведення тестування пропонованої розробки в частині графічного 

інтерфейсу користувача (GUI), що являє собою сукупність засобів для обробки 

та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності 
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користувача при його взаємодії з комп’ютером, та використовує всі доступні 

користувачеві системні об’єкти і функції у вигляді графічних компонентів 

екрану [1]. Необхідність такого тестування обумовлена в першу чергу вимогою 

майбутнього користувача до якості розробки та ефективності отримуваних за її 

використанням результатів, наявності дефектів (багів), які можуть привести до 

збою або несправності компонента, наявності помилок, які можуть привести до 

негативних результатів або можливості збою в процесі подальшої роботи 

програмного забезпечення. А, отже, здійснення тестування програмного 

забезпечення є актуальним особливо в період інтенсивного розвитку техніки і 

технологій, які пов’язані з суттєвим збільшенням обсягів розробки програмного 

забезпечення, та, крім того, виступає своєрідним гарантом успішності 

майбутнього застосування та використання програмного забезпечення. 

При цьому зазвичай тестування здійснюється вручну, що, у зв’язку з 

розвитком інформаційних технологій та, отже, збільшенням як кількості 

тестового продукту, так і його складності, являє собою досить трудомісткий 

процес, потребує великих витрат часу та сприяє суттєвому збільшенню 

ймовірності втрати якості здійснюваного тестування. Саме тому виникає гостра 

необхідність проведення автоматизації тестування (процесу написання 

комп’ютерної програми у вигляді скриптів для тестування) як в цілому (усієї 

розробки), так і в окремих її рутинних частинах, що, за своєю сутністю, надасть 

можливість прискорити та спростити процес тестування без втрати його якості. 

Крім того, потрібно також враховувати той факт, що в багатьох випадках 

тестування розробки (додатку) не може бути здійснено у зв’язку з тим, що 

тестувальник не має доступу до вихідного коду розробки, а, отже, прийдеться 

або ж відмовитися від автоматизації через інтерфейс користувача, або 

використати інструмент, який у цій ситуації допоможе вирішити зазначену 

проблему та здійснити тестування у запланованому обсязі. 

В процесі роботи проводилося дослідження процесу тестування 

графічного інтерфейсу користувача та здійснювався аналіз існуючих підходів 

до ручного тестування та систем автоматизованого тестування з метою 

визначення їх переваг та недоліків в тому чи іншому випадку застосування та 

встановлення найбільш ефективних й зручних засобів автоматизованого 

тестування. 

За результатами проведеного дослідження існуючих підходів до 

тестування визначено, що на сьогоднішній день існує кілька засобів до 

здійснення зазначеної автоматизації тестування графічного інтерфейсу 

користувача, причому найбільшого розповсюдження отримала візуальна 

технологія Sikuli (у перекладі означає «око бога») або SikuliХ (нова 

експериментальна версія Sikuli; Х означає eXperimental) для автоматизованого 

тестування графічного інтерфейсу користувача, в основі якого лежить система 

розпізнавання образів (image recognition technology) [2, 3]. 

Сутність візуальної технології Sikuli (SikuliХ) як інструменту 

автоматизації полягає в тому, що впродовж тестування Sikuli (SikuliХ) 

автоматизує завдання, використовуючи візуальний огляд екрану та працює, 
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зіставляючи раніше зроблені знімки екрану, та емулює взаємодію з 

користувачем, керуючи мишею і клавіатурою. Все це становиться можливим, 

завдяки тому, що Sikuli (SikuliХ) включає [4, 5]: 

 Sikuli Script – візуальний скриптовий API для Jython; 

 Sikuli IDE – інтегроване середовище розробки для простого написання 

візуальних сценаріїв зі знімками екрану; 

 Sikuli-API – візуальний скриптовий API для Java. 

У зв’язку із вище зазначеними складовими Sikuli (SikuliХ) та іншими 

характеристиками розглядуваної технології, визначеними впродовж 

проведеного аналізу за технологією Sikuli (SikuliХ) та особливостями її 

використання, виділимо основні переваги Sikuli (SikuliХ) для здійснення 

автоматизованого тестування графічного інтерфейсу користувача: 

 відкритий вихідний код, що забезпечує безкоштовність засобу 

автоматизації тестування; 

 наявність досить гнучкого і функціонального API, що підтримують Java, 

Python, Jython та JRuby; 

 доступність для роботи як для настільних, так і для WEB-додатків, 

оскільки не вимагає ніякого API; 

 зрозуміла структура використання внутрішніх об’єктів технології; 

 доступність для роботи на різних операційних системах: Windows, 

Mac OS Х, Linux/Unix, iOS, Android; 

 простота у використані, адже власна Sikuli (SikuliХ) IDE (середовище 

розробки, що дозволяє редагувати та виконувати скрипти) дає можливість 

створювати повноцінні скрипти навіть без глибоких знань, вмінь та навичок з 

програмування; 

 робота з зображеннями, скриншотами елементів керування і вікон, 

звертаючись до елементів керування і оперуючи їх властивостями. 

Також досить вагомою особливістю та перевагою технології Sikuli 

(SikuliХ) є те, що принцип її роботи нагадує дії самих користувачів [3]: 

натиснути кнопку на екрані, миші чи клавіатурі; надрукувати, видалити чи 

виділити текст, провести маніпуляції із зображеннями тощо. Отже, тестовий 

сценарій виглядає як набір простих дій користувача (натиснути, побачити, 

порівняти, зробити висновок). При цьому, будь-яка зміна дизайну тестованого 

продукту несе за собою зміну всіх тестових сценаріїв, що вимагає великих 

зусиль для підтримки та редагування скриптів. Саме це становить один з 

основних недоліків Sikuli (SikuliХ). Однак, поряд з цим, при тестуванні часто 

виникають ситуації, коли ніякий інший спосіб не підходить і використання 

Sikuli (SikuliХ) є одним із можливих. Саме це визначає важливість та 

затребуваність використання Sikuli (SikuliХ). 

Потрібно також зауважити, що заміна ручного тестування не є основною 

задачею Sikuli (SikuliХ). Використання технології Sikuli (SikuliХ) може також 

бути корисним помічником у конкретних тестових ситуаціях. Так, наприклад, 

при здійсненні тестування функціонального набору тестового продукту в 

частині графічного інтерфейсу користувача з кожним випуском нової 
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демоверсії є доцільним сфокусуватися на більш пріоритетних задачах (у 

ручному режимі тестування), а перевірку менш складних задач при цьому 

перекласти на технологію Sikuli (SikuliХ). Таким чином, буде суттєво 

полегшено роботу тестувальників, і, отже, значно прискорено сам процес 

тестування (за рахунок того, що одна й та ж послідовність дій буде 

виконуватися не вручну, а автоматично). 
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ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ АКЕРМАНА ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ 

ШВИДКОСТІ ОБЧИСЛЕНЬ У РІЗНИХ МОВАХ ПРОГРАМУВАННЯ 

Розглядується спроможність мов програмування до виконання швидких 

обчислень у функціях з рекурсією. Для обчислень було взято функцію 

Акермана – обчислювану функцію, що не є примітивно-рекурсивною.  

Функція Акермана визначається рекурсивно для невід’ємних цілих чисел 

 та  таким чином: 

 
Ця функція зростає дуже швидко, наприклад, число  настільки 

велике, що кількість цифр в порядку цього числа багаторазово перевершує 

кількість атомів в спостережуваної частини Всесвіту, але обчислення тривають 

повільно, і ця властивість є зручною для тестування. 
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У наступній таблиці наведено значення функції Акермана : 
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Для тестування було взято три перші мови програмування з рейтингу 

TIOBE [2] за березень 2019 року: Java, C і Python. 
 

Реалізація функції Акермана на мові програмування Java: 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

public static int ackermann(int m, int n) { 

    if (m < 0 || n < 0) { 

      throw new IllegalArgumentException("Non-negative args 

only!"); 

    } 

   

    if (m == 0) { 

      return n + 1; 

    } else if (n == 0) { 

      return ackermann(m-1, 1); // Corrected! 

    } else { 

      // perforce (m > 0) && (n > 0) 

      return ackermann(m-1, ackermann(m,n-1)); 

    } 

 

Реалізація функції Акермана на мові програмування С: 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

int ackermann(int m, int n){ 

  if (m == 0) 

    return n + 1; 

  if (n == 0) 

    return ackermann(m - 1, 1); 

  return ackermann(m - 1, ackermann(m, n - 1)); 

} 

 

Реалізація функції Акермана на мові програмування Python:  
 

1 

2 

3 

def f(m,n): 

 if m==0: 

 return (n+1) 
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4 

5 

6 

7 

 if m>0 and n==0: 

 return f(m-1,1) 

 if m>0 and n>0: 

 return f(m-1,f(m,n-1)) 

 

У наступній таблиці буде наведено результати при обчисленнях функції з 

різними значеннями змінних. Час виражено у секундах та округлено до сотих. 

Оперативна пам’ять, затрачена на розрахунки, виражена у кілобайтах. 

Найкращі результати з точки зору витрат часу та використання оперативної 

пам’яті виділені жирним шрифтом. Значення змінних було підібрано таким 

чином, щоб не виникало переповнення стеку. 
 

 

Результат 

Java C Python 

Час Пам’ять Час Пам’ять Час Пам’ять 

  

0,11 29036 0,00 1444 0,03 8516 

  

0,13 29516 0,00 1392 0,02 9000 

  

0,16 30260 0,00 1492 0,19 9116 

  

0,13 29696 0,00 1408 0,06 8768 

  

0,13  29936  0,00  1368  0,03  8552  
 

З таблиці видно, що найкращі результати при обчисленнях демонструє 

мова програмування С. Це пояснюється тим, що ця мова низькорівнева, при 

цьому мова програмування Java, яка показала найгірші результати, 

використовує віртуальну машину, що потребує більших затрат. 
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АВТОМАТИЧНА АНОТАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

Автоматичне анотування зображень – це процес автоматичного опису 

зображення у вигляді ключових слів або короткого зв’язного повідомлення з 

описом об’єктів, присутніх на зображенні. Ця задача є досить актуальною для 

систем пошуку зображень на основі текстових запитів та загалом, для 

машинного зору. На даний момент опубліковано велику кількість оглядових 

робіт з аналізом підходів, які застосовуються для вирішення задачі 

автоматичного анотування зображень. 

Наприклад, у роботах [1, 2] було використано метод опорних векторів у 

поєднанні з методом k-найближчих сусідів. Роботи [3, 4] пропонують модель 

MBRM (Multiple Bernoulli Relevance Model), що базується на методі CRM 

(Continuous-space Relevance Model) і досягає значних результатів. Основна ідея 

полягає у перетворенні зображення до набору векторів ознак, та подальшого 

моделювання спільної ймовірності спостережуваних векторів ознак з 

можливими словами для анотації.  

У роботі [5] використовуються методи Latent Semantic Analysis (PLSA) та 

Latent Dirichlet Allocation (LDA), які також показують успіх у розпізнаванні та 

локалізації об’єктів. Досить поширеним є використання згорткових нейронних 

мереж (CNN), як, наприклад, у роботах [6, 7], адже саме такий метод є 

найбільш використовуваним у вилученні візуальних ознак зображення, 

починаючи з дуже базових функцій, таких як детектори країв, а потім 

поступово створюючи більш складні ознаки, такі як виявлення форми. Також 

деякі автори пропонують сумісно використовувати CNN у поєднанні з 

рекурентними нейронними мережами (RNN) для створення більш розгорнутих 

анотацій [8, 9]. 
Останніми роками, все більшого застосування набувають глибинні 

нейронні мережі, які застосовуються для задач розпізнавання зображень та 
звуку. Однією з найбільш застосовуваних архітектур для задач класифікації 
зображень є згорткові нейронні мережі. Особливістю застосування цього типу 
мереж є те, що на вхід можуть подаватися дані без попередньої обробки або 
набори виділених ознак даних, а в деяких застосунках згортокові нейронні 
мережі застосовуються саме для виділення ознак з необробленого зображення. 
Ефективність такого підходу пояснюється багатошаровою архітектурою 
згорткових нейронних мереж з використанням декількох типів шарів, які 
чергуються один з одним, утворюючи складну структуру: шари згортки, де 
виконується афінне перетворення вхідного шару, який називається мапою 
ознак, у вихідний, який є входом для наступного шару нейронів, шари 
субдискретизації, які виконують зменшення розмірності мапи ознак, проходячи 
по мапі ознак вікном, обираючи максимальне (або середнє) значення серед тих, 
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що попали у вікно та повнозв’язні шари, на вхід яких поступає набір досить 
абстрактних ознак, які використовуються для навчання при класифікації. 

Завдяки своїй структурі, глибинні нейронні мережі, при вдалому 
налаштуванні, можуть знаходити закономірності у вихідних даних та 
використовувати їх для розв’язання задач класифікації. Сучасні архітектури 
згорткових нейронних мереж можуть використовувати десятки шарів. Так, 
архітектура VGG-16 (англ. Visual Geometry Group) використовує 16 шарів. 

Для тренування мережі був обраний анотований набір даних IAPR-TC12, 
який складається з 20,000 зображень; сегментована колекція складається з 96 
243 області, для яких було використано 256 позначок. 

Метою роботи є розробка концепції автоматичної системи анотацій, яка 
включає в себе такі методи: transfer learning та snapshot ensemble, у якості 
підходу об’єднання нейронних мереж. Розроблена архітектура системи полягає 
в послідовному поєднанні моделі VGG-16 з бібліотки Keras та повноз’єднаних 
шарів, які використовуються для класифікації. 

Перспектива подальших досліджень полягає у використанні генетичного 
алгоритму оптимізації гіперпараметрів, наприклад, кількість шарів, типи 
активацій, швидкість навчання тощо. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ВЕБ-РЕСУРСУ 

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ШКОЛИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

У зв’язку з інтенсивним впровадженням інформаційних технологій у всі 
сфери життя, в тому числі освіту, легко помітити зростання популярності сайтів 
освітнього призначення. Головне призначення сайту – це швидке та 
довгострокове надання інформації. Здавалося б, у світі існує маса інших 
способів передачі інформації, але цей, як виявляється, найбільш ефективний і з 
точки зору розробки, і з точки зору масовості та простоти використання. В 
рамках дипломного проектування був розроблений сайт організації підготовки 
дітей до школи. Проект призначений для інформування батьків, про те, які 
предмети та за якою програмою будуть вивчатися на етапі підготовки дітей до 
школи, які саме виконувати тренувальні вправи та завдання вдома. Також 
передбачена можливість викладання фото на сайт зі свят та конкурсів, в яких 
малята брали участь. Батьки переглянувши сайт, зможуть зрозуміти специфіку 
роботи з 5-річками, результати, яких вихователі намагаються досягти з 
«нульовичками». Тема проекту актуальна, а створення такого сайту сприяє 
залученню до навчальної діяльності широкого загалу сімей, оптимізації та 
модернізації роботи вихователів. 

Завдання проекту, які поступово мають бути вирішені: 

 розробка сайту з використанням сучасних програмних засобів; 

 розробка дизайну оформлення, що робить сайт привабливим і сприяє 
відвідуванню; 

 створення зручного інтерфейсу для можливості комфортного 
перебування на сайті; 

 можливість користувачів пройти цікаві тестові завдання; 
Структура сайту освітнього призначення для організації підготовки дітей 

до школи включає наступні розділи: 

 «Головна сторінка», де розміщується основна інформація, 

 «Про нас», де викладена інформація, про переваги навчального закладу 
та про те, які основні предмети вивчаються, 

 «Галерея», де викладаються фотографії для батьків, 

 «Завдання додому», завдання для дітей на канікули, які треба 
роздрукувати і виконати, також навчальні відео для самостійного перегляду, 

 «На уроках», де будуть викладатися фото як діти працюють на заняттях, 

 «Тестові завдання», тести можна проходити вдома онлайн. 
Розробка сайту виконується з використанням таких мов програмування, 

як: HTML, CSS, JavaScript. 

HTML – мова опису структури сторінок документів [1], яка дозволяє 

звичайний текст форматувати в абзаци, заголовки, списки та інші структури, 

створювати посилання на інші сторінки. Це текстова мова, в якій інструкції з 
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форматування, що називаються тегами, вбудовані в розділи документа, які 

містять конкретну інформацію. Теги повідомляють браузерам, як форматувати і 

представляти інформацію на екрані. 

CSS – мова опису зовнішнього вигляду документа, написаного з 

використанням мови розмітки. 

JavaScript – мова програмування, що використовується в складі HTML-

сторінок для збільшення їх функціональності та можливостей взаємодії з 

користувачем. Код програми JavaScript, розміщується або в середині HTML-

сторінки, або в текстовому файлі, що пов’язаний за допомогою спеціальних 

команд з HTML-сторінкою. Цей код завантажується в браузер разом з кодом 

HTML-сторінки. Програма JavaScript не може існувати самостійно, тобто без 

HTML-сторінки. 

Під час розробки використано спеціальні інструментальні засоби – 

фреймворк jQuery. Він є бібліотекою JavaScript – набором готових функцій, які 

допомагають виконати певні речі з компонування коду простіше і зручніше, 

ніж це робиться в чистому JavaScript. 

Надалі розроблений web-сайт можна використовувати в реальному житті. 

Так само можливе розширення списку послуг, завдань, новин. 
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ОБРОБКА ЗАСОБАМИ КЛАСИЧНОЇ CRT ТЕОРІЇ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОБНОГО ЗНО З МАТЕМАТИКИ В ЗНУ 

Пробне ЗНО є важливою складовою підготовки до державного 

зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників навчальних закладів. 

Проходячи дане тестування, випускник може не лише ознайомитись з 

процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестового зошита, але й 

перевірити свій рівень підготовки з предмету, виявити прогалини у своїх 

знаннях для подальшої їх корекції. 

На базі Запорізького національного університету щорічно проводиться 

пробне ЗНО з навчальних предметів, зокрема з математики. Після отримання 

результатів тестування 2019 року було здійснено обробку та аналіз контрольної 
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вибірки за допомогою класичної CRT теорії. За цією теорією перевірка тестів 

проводилась в декілька етапів: первинна обробка результатів тестування, 

редукція матриці тестування та ранжування результатів, математично 

статистичний та графічний аналіз даних нової таблиці [1-3]. 

Після обробки отриманих даних тестування, середній бал пробного ЗНО – 

140 балів. За результатами відповідей першої та другої частин, завдання 12 та 

14 зошита пробного ЗНО виконали вірно лише 30 та 20 відсотків випускників 

відповідно. Це означає, що найбільші прогалини випускники мають з таких тем, 

як «Логарифм, логарифмічні рівняння » та «Похідна функції, її геометричний 

зміст». А також, потрібно більш детальніше розглянути або повторити 

теоретичні та практичні вправи з тем: «Модуль числа», «Комбінаторика», 

«Теорема про три перпендикуляра», «Стереометрія, основні формули», 

«Нерівності», «Тригонометричні нерівності». Завдання 4, 8, 9, 16, 19, 20, що 

перевіряють знання з даних тем правильно виконали менше ніж 45 відсотків 

тестованих.  

Результати обробки свідчать про необхідність кореляції своїх знань за 

вказаними темами. 
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АНАЛІЗ ОКРЕМИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

ГІРОВЕРТИКАЛІ З ПОЗИЦІЇ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

В роботі проведено аналіз та систематизовано основні підходи до опису 

руху гіроскопічної вертикалі, встановленої на нерухомій основі. 

Об’єктом дослідження в роботі виступає гіроскопічна вертикаль, що за 

своєю сутністю являє собою гіроскоп, призначений для визначення кута 

повороту об’єкта відносно горизонтальної площини [1-3]. Кінематична схема 

гіровертикалі представлена на рис. 1 [1]. 
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Рис. 1 – Кінематична схема гіровертикалі 

 

З рис. 1 видно, що в основі гіровертикалі лежить триступеневий 

астатичний гіроскоп, який має вертикальне положення головної осі.  –

два чутливих маятникових елемента рівневого типу, які є зв’язаними з 

корекційними двигунами . Тангаж  та крен  розміщені на 

осях зовнішньої та внутрішньої рамок. 

Для проведення детального дослідження поведінки гіровертикалі зі всіма 

її найбільш істотними характеристиками використовується методологічний 

апарат теорії математичного моделювання [4], за допомогою якого будуються 

математичні моделі досліджуваного об’єкту, на яких в подальшому 

здійснюється його безпосереднє дослідження. При цьому для будь-якого 

гіроскопічного об’єкта (гіроскопічної системи або окремо взятого гіроскопу) 

для опису та дослідження руху найбільш часто використовують математичні 

моделі в кутах Ейлера, осях Резаля та у формі рівнянь Лагранжа ІІ роду. Крім 

того, в залежності від врахування окремих обмежень та певних умов, можна 

отримати скорочені та спрощені математичні моделі, які мають широке 

застосування при використанні математичного апарату теорії керування, 

регулювання та спостереження. Тому, розглянемо кожну з вище зазначених 

моделей руху гіровертикалі. 
В якості початкових рівнянь, для опису математичної моделі гіроскопа, 

візьмемо рівняння Лагранжа другого роду [5], що в загальному випадку мають 
вигляд 
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У даному випадку, вводяться узагальнені координати , яким 

у відповідність ставляться узагальнені сили . Оскільки розглядається випадок 

твердого тіла, яке має одну нерухому точку, карданові кути повороту гіроскопа 

 можуть прийматися за узагальнені координати [5]. Тобто, виходячи з 

вищесказаного, математична модель гіроскопа у формі Лагранжа другого роду 
має наступний вигляд: 

 

                       (1) 

 
Кінетична енергія Т у рівняннях (1) має вигляд. 

. 
Якщо ж у якості об’єкта дослідження розглядається гіроскопічна 

вертикаль, то рівняння Лагранжа другого роду (1) представляються у вигляді 
[3] 

 
Також рівняння руху гіровертикалі можна описувати у вигляді рівнянь 

Ейлера, для яких вводиться система координат , що має ідеальну 

орієнтацію та найчастіше використовується на практиці для розв’язання 
поставленої задачі. Рівняння Ейлера мають наступний вигляд [6]: 

 

                      (2) 

 

У рівняннях (2) величини  являють собою складові вектори 

момента  по відповідним осям;  – моменти гіроскопічної реакції; p, r, q 

– кути Ейлера: 

, 

, 

. 

Ще одна форма рівняння руху гіроскопа може бути записана за 
допомогою осей Резаля. Як правило, таке рівняння руху складається для 

напіврухомої системи координат  (тригранник Резаля), в якій осі  та  
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пов’язані з внутрішнім кільцем підвісу, а вісь  співпадає з віссю оберту 

гіроскопа. Рівняння з такою системою координат мають вигляд [5, 6]: 

 

                 (3) 

   
При цьому, з урахуванням того, що власна кутова швидкість 

, рівняння руху гіровертикалі в осях Резаля (3) має вигляд [6] 

 

 

 
Така форма запису моделей руху має найпростіший вигляд та дозволяє 

отримати основні форми руху гіроскопа. 
Отже, в результаті проведеного дослідження математичних моделей 

гіроскопічної вертикалі, встановленої на нерухомій основі, систематизовано 
основні підходи до опису її руху. Отримані результати можуть в подальшому 
бути використані при розв’язанні задач керування та регулювання. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ СКЛАДЕНИХ ОБЛАСТЕЙ 

Останнім часом теорія термопружності отримала значного розвитку у 
зв’язку з важливими проблемами, що виникають при розробці нових 
конструкцій: реактивних ракетних двигунів, високошвидкісних літаків, ядерних 
реакторів тощо. Елементи цих конструкцій працюють в умовах нерівномірного 
нестаціонарного нагріву, при якому змінюються фізико-механічні властивості 
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матеріалів і виникають градієнти температури, що супроводжуються різним 
тепловим розширенням частин елементів [1]. 

У роботі наведено рівняння теплопровідності, що описує процеси 
теплопередачі у середовищах. Розглянуто спрощення цього рівняння у випадку 
вісесиметричної постановки задачі. У процесі розв’язання задачі 
теплопровідності проаналізовано основні типи крайових умов, а також умов на 
межі між складовими елементами складеної області.  

Сформульовано вісесиметричну крайову задачу теплопровідності для 
двох складених областей. Описано природні умови неперервності на границі 
цих областей. Отримано загальній розв’язок зазначеної задачі теплопровідності 
для двох складених областей для трьох типів крайових умов. 

Чисельний розв’язок задачі теплопровідності з відсутнім теплообміном на 
торцях кілець отримано для конкретних числових вихідних даних. 
Проаналізовані значення температури у зоні контакту між кільцями у 
залежності від теплопровідності складених частин. 

Отримані результати свідчать про те, що метал має гарну 
теплопровідність, тому нагрівається по всьому радіусу внутрішнього кільця 
рівномірно, а гума має погану теплопровідність, тому значення температури у 
зоні контакту метал-гума близьке до значення внутрішньої температури. У 
випадку кільця «метал-метал» теплопровідності обох частин співрозмірні між 
собою, тому значення температури у зоні контакту знаходяться в околі 
середнього значення між величиною температури на зовнішній та внутрішній 
поверхні кільця. 
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ENERGY CONSERVATION AS A FACTOR OF  
ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE 

The problem of energy conservation is among the most burning of many 
countries in the world, including Ukraine. Energy conservation is one of the most 
important directions in the complex of measures to stimulate economic growth and 
strengthen the international positions of our state. The experience of the developed 
countries and Ukraine’s own experience points to the importance of state regulation 
of energy conservation processes and the implementation of target state policy. 

The main measures of this policy should be: 

 efficiency growth of fuel and energy resources usage over increasing of 
volumes of their extraction and production of thermal and electric energy; 



68 

 implementation of the adequate state regulation in the sphere of energy 
conservation, first of all, control over the implementation of laws, norms and 
decisions taken; 

 economic support for energy conservation, stimulation of the use of 
renewable energy sources; 

 complex accounting and audit of produced and consumed fuel and energy 
resources. 

Together with the abovementioned measures, efforts of the state should be 
directed towards the formation of a rational system of internal energy prices [1] due 
to their gradual alignment in accordance with the market conditions and gradual 
control liberalization in order to stimulate further careful usage of energy resources 
by the economy and the population. 

German experience in implementing energy conservation policies and 
implementing energy efficiency standards has proven success and became an 
imitation model for the EU member states and other countries, including Ukraine. 
Germany is now among the five largest energy consumers in the world. At the same 
time, the share of energy export of Germany, according to statistics, is about 80% of 
its own needs. The issue of energy security in the country is solved by means of 
energy conservation and implementation of stable energy supply policy, state 
incentives for the development of alternative types of energy, increase of extraction 
and combustion at power plants of brown coal with the introduction of modern 
environmental protection measures. 

In Germany, ambitious energy conservation and energy efficiency goals are at 
the national level. In particular, by 2020, total primary energy consumption should 
decrease by 20% compared to 2008. The volume of energy consumption per unit of 
added value in the country has been brought to the lowest level since its reunification 
in 1990. In 2016, the total GDP in Germany was $3643,4 billion. With the fact that in 
the period of the financial crisis in 2008, the value added in the industry decreased by 
15% with the subsequent restoration of growth rates from the year of 2010. For 2000 
– 2016, the energy intensity of GDP was reduced by almost 29 % with GDP growth 
of 21% over the same period, thanks to the successful implementation of the National 
Action Plan for Energy Efficiency in the country [2]. 

At the moment, the government of Ukraine has approved the draft Agreement 
on financing the event «Energy Efficiency Program in Ukraine – EE4U». The 
implementation of the provisions of this Agreement will provide Ukraine with 
support (in total 268 million euros, of which: the EU contribution – 50.00 million 
euros, the German side – 15.00 million euros and Ukrainian – 203.00 million euros 
over 5 years) in the process of developing and implementing key energy efficiency 
reforms. This will help to create a sustainable support mechanism for energy 
efficiency for the residential sector of Ukraine and to introduce measures for energy 
conservation and effective consumption of energy resources among Ukrainians, 
including measures taken at the local and regional levels and leading to reduction of 
energy consumption.  

According to the calculations carried out on the basis of the projected data of 
the Energy Strategy of Ukraine till 2035, it can be concluded that in Ukraine, due to 
energy conservation by 2020, it is possible to achieve conservations of a total volume 
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of 470 million tons of conventional fuel, which corresponds to a reduction in the cost 
of their import about $38 billion. Net savings may amount to about $15 billion in 
2020. Such advantages correspond to the reduction of energy intensity of GDP by 
more than 4.8 times. Other benefits of energy conservation include reducing the 
burden on the environment: reducing carbon dioxide emissions in 2020 can reach 207 
million tons, which will improve the living conditions of the country’s population, 
and will provide the opportunity to trade quotas and receive additional dividends for 
the introduction of new technologies and in general on the country’s social-economic 
development [3]. 

Thus, energy conservation is one of the decisive factors of the economic 
development of Ukraine. The introduction of advanced energy-saving technologies 
enables to realize large volumes of energy conservation in Ukraine and increase 
energy efficiency indecies to the level of the leading countries of the world. 
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Функціонування та організація бухгалтерського обліку в залежності від 
галузі економіки має суттєві відмінності один від одного. Облік у добувній 
промисловості має ряд особливостей. 

Добувна промисловість – сукупність галузей, зайнятих видобуванням 
сировини й палива з надр землі [1]. 

Вона включає видобуток корисних копалин у вигляді твердих порід, в 
рідкому та газоподібному стані.  

Добування може здійснюватися підземним та відкритим способами, 
розробленням родовищ або шляхом експлуатації свердловин. 

Особливостями бухгалтерського обліку в добувній промисловості є: 
1. Великий обсяг зображення операцій на рахунках витрат від 

надзвичайних подій; 
2. Специфічні статті витрат, такі як на геологічну розвідку і на засоби 

технічної безпеки; 
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3. Різний порядок зображення в обліку витрат на розвідку запасів 
корисних копалин залежно від можливості подальшого видобутку корисних 
копалин; 

4. Незавершене виробництво в багатьох галузях відсутнє або незначне. 
Також гірнича промисловість має особливості у сфері оподаткування. 

Особливості оподаткування підприємств визначаються у розрахунку плати за 
користування надрами, яка включає збори за користування надрами, 
геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, видачу 
спеціальних дозволів (ліцензій), визначенні збори за забруднення 
навколишнього природного середовища [3]. 

Для ведення бухгалтерського обліку підприємства добувної 
промисловості використовують такі специфічні рахунки [2]: 

1. 121 «Права користування природними ресурсами» – для обліку 
ліцензій на право користування надрами; 

2. 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» – для обліку 
бюджетного фінансування на ліквідацію наслідків надзвичайних подій, 
проведення робіт із запобігання надзвичайних ситуацій, виплати компенсацій у 
зв’язку з втратою працездатності. 

3. 75 «Надзвичайні доходи» – для відображення страхового 
відшкодування та бюджетного фінансування для ліквідації наслідків 
надзвичайних подій; 

4. 992 «Витрати від техногенних катастроф і аварій» та 993 «Інші 
надзвичайні витрати» – для обліку витрат на ліквідацію наслідків аварій; 

Отже, слід враховувати особливості бухгалтерського обліку підприємств 
добувної промисловості, коли ми визначаємо доходи, витрати та собівартість 
продукції цієї галузі. Так як, в іншому випадку ми можемо отримати дані, які не 
відповідають дійсності. 
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ОСОБЛИВОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

В умовах функціонування ринкової системи суб’єкти господарської 
діяльності вимушені діяти швидко та ефективно, знаходити нові типи 
економічної поведінки, постійно підтверджувати свою 
конкурентоспроможність. У зв’язку з цим має зростати внесок кожного 
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працівника у досягнення цілей підприємства, а одним з головних завдань 
кожного суб’єкта господарювання стає пошук ефективних способів управління 
персоналом, що забезпечують активізацію людського фактора. Наявність у 
працівників належної професійної підготовки, навичок, досвіду не є гарантією 
стовідсоткової віддачі і ефективності праці. Основою рушійної сили активної 
трудової діяльності є мотивація працівників. 

При дослідженні нематеріальної мотивації праці найманих працівників 
були проаналізовані наукові роботи зарубіжних вчених. Цьому питанню 
присвятили свої роботи: В. Юкіш, А. Кибанов, А. Маслоу, Ф. Фур’є, Г. Саймон, 
К. Замфір, Ф. Герцберг та інші. 

Аналізуючи визначення поняття нематеріальної мотивації, ми обрали 
одне з них, отже: нематеріальна мотивація персоналу — це різні способи 
створення у співробітників позитивного ладу на високу продуктивність праці. 
Співробітники отримують бонуси, виражені не у грошовому еквіваленті, а в 
різних інших формах. 

Нематеріальне стимулювання розвитку персоналу в організації, 
насамперед, направлене на задоволення мотиву збереження соціального статусу 
працівника в трудовому колективі завдяки залишенню за ним його робочого 
місця чи займаної посади; підвищення соціального статусу працівника в 
трудовому колективі в результаті одержання ним більш високої відповідальної 
посади, посилення зацікавленості працівника самим процесом опанування 
новими знаннями, вміннями та практичними навичками; поглиблення інтересу 
щодо професійного спілкування з професіоналами як в організації, так і поза її 
межами 

Необхідність у додатковій мотивації виникає при: 

 порушеннях трудового договору; 

 надмірного робочого навантаження; 

 ненормованому робочому дні; 

 некомфортних умовах праці тощо. 
Нематеріальна мотивація спрямована на підвищення лояльності 

співробітників до компанії одночасно зі зниженням витрат на компенсацію 
співробітникам їх трудовитрат [1]. 

Варто зазначити, що мотивацію персоналу можна розділити на два 
напрямки: 

 соціально-управлінська; 

 морально-психологічна. 

До соціально-управлінської мотивації відносять: мотивацію вільним 

часом або модульна система компенсації вільним часом. Особливість такої 

мотивації полягає в тому, що розбіжності в навантаженні працівників, які 

зумовлені роботою в різний час доби і дні тижня, компенсуються 

безпосередньо наданням вільного часу, а не грошовими надбавками, як це 

прийнято в традиційній системі. Окрім того, існуюча кар’єрна перспектива та 

задоволеність організацією робочого місця.  

До морально-психологічних способів мотивації належить визнання заслуг 

(особисте та публічне). Сутність особистого визнання полягає в тому, що 
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працівники, які позитивно виділилися у справах підприємства, згадуються в 

доповідях вищому керівництву фірми чи особисто представляються йому, 

одержують право підпису відповідальних документів, у розробці яких вони 

брали участь, персонально вітаються дирекцією з нагоди свят чи сімейних 

подій [2]. 

Отже, безумовно, для кожного конкретного працівника має бути 

побудована окрема система стимулювання з урахуванням особистих якостей, 

наявністю тих чи інших ресурсів в організації, стилем керівництва в компанії. 

Але разом з тим, будь-якій людині важливо відчувати свою значущість та 

статусність, бути частиною цілого з впливом на кінцевий результат, тому 

компанії в яких застосовується різні форми участі персоналу в управлінні та 

організації розподілу результатів діяльності є одними з найуспішніших та 

стабільніших компаній.  

Література 

1. Юкіш В.В. Застосування матеріальних і нематеріальних методів мотивації 

лідерства на різних рівнях управління / В.В. Юкіш // Інноваційна 

економіка. – 2009. – № 8. – С. 62–66. 

2. Мотивація і стимулювання трудової діяльності: підручник: для студ. вищ. 

навч. закладів, що навчаються за спец. «Менеджмент організації», 

«Управління персоналом» / А. Я. Кибанов [и др.]; під ред. А. Я. Кибанова. 

– К.: Знання, 2012. –523 с. 

Безнос Яна 

студентка 2 курсу економічного фак-ту 

Наук. кер.: к.е.н., доцент Горбунова А. В. 

ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ  

ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ 

Ще у 50-х роках минулого століття Корея була серед числа найбідніших 

країн світу, ВВП якої не перевищувало 65 доларів на душу населення. У 

порівнянні з показниками 2018 року, цей показник менший більш ніж у 400 

разів. Саме ріст ВВП виділяють як одну з основних причин зміцнення 

економіки країни. 

Основними чинниками стрімкого піднесення Південної Кореї є фактори 

виробництва (праця і засоби виробництва) і використання технологій, 

залучення інвестицій, нарощення експорту, а також активна підтримка 

держави.  

В 50-60 рр. Південна Корея зіштовхнулася зі схожою ситуацією, яка 

відбувається в нашій країні: високий рівень корупції, низьке економічне 

зростання, високі імпортні тарифи, в країні одночасно існувало кілька 

валютних курсів. Таким чином, було досягнуто високого рівня 

конкурентоспроможності на світовому ринку, що зумовило присутність 

експорту в економіці. 
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Під час реформ уряд Кореї мав єдиний ресурс, яким було населення 

країни. Було докладено багато зусиль для покращення рівня освіти і 

професійної грамотності, в результаті чого в країні з’явилися 

висококваліфіковані працівники, здебільшого інженери та техніки, що й стало 

основою для економічного зростання. 

 Замість політики імпортозаміщення ставка була зроблена на збільшення 

експорту і підпорядкування інтересів великого бізнесу державним цілям і 

завданням. Кардинальна відмінність корейських реформ від українських у 

тому, що в Україні представники великого бізнесу чинять вплив на уряд, а в 

Південній Кореї все навпаки. 

Хоча бізнес і підпорядковувався державі, але та в свою чергу всіляко 

підтримувала все, що могло розширити ринки міжнародного збуту для 

корейської продукції. Згідно з рейтингом Doing Business за легкістю ведення 

бізнесу країна посідає 5 місце у світі. 

Іноземні інвестиції значно вплинули на формування сучасної структури 

економіки нових індустріальних країн. Серед промислово розвинених країн 

головним інвестором за обсягом прямих інвестицій виявилися Сполучені 

Штати Америки. На початок реформ, 50% бюджету країни становили кредити 

США. А капіталовкладення країни з боку Америки досягали позначки у 80%. 

Економічний успіх Південної Кореї важко уявити без великих 

конгломератів, що отримали назву “Чеболь”. Мова йде про групу формально 

незалежних і самостійних фірм, які фактично перебувають у власності однієї 

сім’ї і під єдиним адміністративним і фінансовим контролем. Глибоко 

укорінений в корейському менталітеті принцип спадкової передачі влади 

забезпечує стабільність, яку багато хто вважає важливим фактором корейського 

дива. Найвідоміша південнокорейська корпорація “Самсунг” перебуває в руках 

однієї сім’ї Лі з самого дня заснування в 1938 році. 

На жаль, на даний момент в розвитку економіки України не 

спостерігається жодного з вище перелічених чинників, які були притаманні 

реформам в південній Кореї. Прикриваючись війною на сході, наш уряд таким 

чином намагається прикрити свою бездіяльність та провали в економічному 

розвитку країни. Але хочеться зауважити, що Південна та Північна Корея досі 

перебувають у стані незавершеного військового конфлікту, що не заважає 

першій посідати провідні місця серед високорозвинених та економічно сильних 

країн світу з високим рівнем життя. 

Багато чого з невдалого етапу реформування в Кореї досі спостерігається 

в нашій країні. Уряд продовжує враховувати в першу чергу інтереси великого 

бізнесу, у більшості випадків всупереч інтересам країни. Через несприятливий 

економічний та інвестиційний клімат з України щорічно виводиться 10-15 млрд 

доларів. При витоці внутрішніх інвестицій, ми не можемо розраховувати на 

прихід іноземних капіталів. 

Тож, як ми бачимо, корейський досвід цілком можна застосувати і в 

Україні. Завдання виходу економіки України на швидке і стале економічне 

зростання може бути вирішене за рахунок: 
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- Доволі жорсткий контроль з боку держави за вивезенням капіталу з 

країни. Залучившись підтримкою з боку держави, бізнес нашої країни 

вкладатиме свої капітали у виробництво товарів та послуг, які зможуть стати 

конкурентоспроможними на світовому ринку. 

- Зміни в податковій системі країни. Вже протягом довгих років 

податкова ставка в Південній Кореї знаходиться на рекордно низькому рівні (до 

10%). Такі умови є вигідними для закордонних інвесторів, що і зумовлює потік 

їхніх капіталі в країну. 

- Підвищення якості освіти і професійного рівня інженерів і 

працівників. Гроші, вкладені в освіту і зростання професійної кваліфікації, 

принесуть країні набагато більше вигоди, ніж спроба реанімувати неефективні і 

неконкурентоспроможні підприємства, побудовані ще в радянський період. З 

висококваліфікованими працівниками країна може розвиватися у сфері 

інновацій, тим самим, удосконалюючи власне виробництво. 

У підсумку, варто зазначити, що важливою складовою економічного 

розвитку має стати визначення зовнішніх ринків розміщення українського 

експорту та його структури, а також формування умов для залучення іноземних 

інвестицій та розвитку бізнесу. 
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ПРО СТАН ІМПОРТОЗАЛЕЖНОСТІ В УКРАЇНІ 

Вирішення проблеми імпортозалежності в Україні потребує не тільки 

заходів на рівні регіонів у формі підтримки підприємств малого та середнього 

бізнесу, створення технологічних міжрегіональних кластерів, транскордонного 

співробітництва. На рівні держави необхідно формування ефективної політики 

імпортозаміщення, спрямованої на розвиток потенціалу пріоритетних галузей 

промисловості шляхом захисту вітчизняного ринку від нерівноправної 

конкуренції та неякісного імпорту, на стимулювання технологічного імпорту, 

на підтримку науково-технологічних виробництв і зосередження державних 

фінансових та інтелектуальних ресурсів на сучасних напрямах інновацій.  

Згідно Держстату про частку вироблених у країні споживчих товарів у 

торговельній мережі фіксують тенденцію до збільшення питомої ваги імпорту 

товарів за останні 10 років. Так, у 2006 р. завезені з інших країн споживчі 

товари становили 32,7 % від всіх проданих в українській торговельній мережі, а 
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у 2015 р. вже 41,9 %. І хоча у 2015 р. вітчизняна продукція розширила сегмент 

від 57,2 % до 58,1 %, це незначне погіршення позицій імпорту відбулося на тлі 

майже трикратної девальвації гривні, а відповідно й подорожчання іноземних 

товарів. Тому нарощування частки імпорту відбулося вже у 2016 р. до 44,2 %., а 

у І півріччі 2017 р. склало вже 46,4 % [1]. 

Протягом останніх років в Україні спостерігається тенденція до 

зменшення частки імпорту енергоресурсів та сировини, натомість вироблені за 

кордоном споживчі товари посилюють позиції на нашому внутрішньому ринку. 

За 2014 – 2016 рр. в Україні зменшилася частка реалізованого імпортного 

бензину з 40,9 % до 30,9 %, мастильних матеріалів з 49,5 % до 48,6 %, при 

цьому продовольчі товари або утримують свою частку або збільшуються. В 

країні також склалася ситуація, коли імпортується чимало нескладних 

споживчих товарів, які можна виготовляти чи вирощувати в регіонах, 

наприклад свіжі овочі, плоди та ягоди, макаронні вироби, інші групи 

продовольчих і непродовольчих товарів, а частка їх імпорту з року в рік зростає  

Згідно з дослідженням Ю.О. Шейка, низьким рівнем імпортозалежності 

характеризується лише Чернівецька область, пріоритетом для якої є збереження 

такого становища і орієнтація на розширення власного виробничого потенціалу 

на основі використання внутрішніх переваг. Низький рівень імпортозалежності 

спостерігається в Чернівецькій області. Помірний рівень – у Волинській, 

Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, 

Хмельницькій, Чернігівській, Вінницькій, Закарпатській, Кіровоградській, 

Львівській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Одеській, Харківській. 

Високий і загрозливий − у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, 

Дніпропетровській, Київській. Останні – це індустріальні регіони, основою 

промисловості яких є проміжна і сировинна продукція, зорієнтована на 

експорт. Пріоритетом для них є впровадження ресурсо-, енергозберігаючих та 

інноваційних технологій, ліквідація нерентабельних виробництв і 

реструктуризація громіздких виробничих структур з виділенням малих 

спеціалізованих високотехнологічних виробництв; зменшення частки 

сировинного експорту і виробництво продукції з високою доданою вартістю, 

максимально глибока переробка промислових відходів; формування 

диверсифікованої поліспеціалізованої виробничої структури [2, 3].  

Дослідження А. Двігун та Р. Лупака підтверджують високий рівень 

імпортозалежності західних областей в секторі непродовольчих споживчих 

товарів, частка імпорту в яких складає від 43,0 % до 67,0 %. Разом з тим, 

наприклад, Чернівецька область, яка за часткою продажів імпортних 

непродовольчих товарів має найнижчий показник серед сусідів (42,8 %), за 

темпами зростання імпорту (у 2016 р. – 134,2 %) перевищує навіть середньо-

український темп зростання (121,7 %). У І кварталі 2017 р. область зайняла 2-е 

місце в регіоні за цим показником (165,1 %) після Волинської області  

(193,2 %) [4]. 
Таким чином, критичні тенденції до збільшення обсягу імпорту товарів, 

що відбуваються протягом останніх років, призводять не тільки до високого 
рівня дефіциту зовнішньоторговельного балансу України, а й сприяють 
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імпортозалежності підприємств та цілих галузей вітчизняної промисловості. Це 
обмежує розвиток виробництв і негативно позначається на потенціалі 
подальшого розвитку економіки країни в цілому. На рівні регіонів також 
відбуваються значні зміни – західні регіони втрачають свій статус регіонів-
імпортерів з низькою імпортозалежністю, збільшуються обсяги імпорту в 
центральні регіони України та м. Київ. Разом з цим, східні регіони поступово 
зменшують обсяги імпорту товарів, що пояснюється спадом виробництва та 
зменшенням платоспроможності населення в цих областях.  
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ІНВЕСТИЦІЇ В СТАРТАПИ 

Стартапи та інвестиції нерозривно пов’язані. По суті, перші існують за 
рахунок других. Це пов’язано з тим, що зазвичай стартапи створюються 
однодумцями або винахідниками які не мають значних коштів для розвитку 
проекту та її просування. І тут ми підходимо до проблеми, коли є ідея але немає 
коштів для її реалізації. (це безперечно краще, ніж навпаки, тому що 
фінансування знайти можна). На мою думку в сучасному світі змін підхід в 
інвестиційній діяльності, якщо раніше більшість ідей створювалися всередині 
компаній які вкладали свій капітал, то зараз величезна кількість стартапів по 
всьому світу створюються окремими людьми, які отримавши фінансування (з 
різних джерел) створюють уже власні компанії. Під "різними джерелами, я маю 
на увазі" цілу низку різних можливостей для залучення грошей. У даний 
момент окрім стандартних, зрозумілих варіантів, таких як купівля проекту 
великою компанією або вкладання державних коштів, зараз функціонують 
краудфандингові платформи. Громадське фінансування, англійською 
Краудфандинг (англ. Crowdfunding) тобто «Фінансування громадою» — це 
співпраця людей, які добровільно об’єднують свої гроші чи інші ресурси разом, 
як правило через Інтернет, аби підтримати зусилля інших людей або 
організацій. Громадське фінансування може виконувати різні завдання—
фінансування стартап-компаній та малого бізнесу, створення вільного 
програмного забезпечення тощо. Для старту збирання коштів обов’язково 
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повинна бути задекларована мета, визначений час її досягнення, а обчислення 
усіх витрат і спосіб фінансування мають бути відкриті для громади у вільному 
доступі. Іншими словами певна людина публікує свій стартап з детальним 
описом і вказує суму необхідну для запуску, далі встановлюється певний час за 
який триває збір, і далі, якщо показник досяг потрібної кількості грошей, то 
проект обов’язково має майбутнє, може бути й таке, що збереться більше 
коштів, або недостатня сума, відповідно будуть різні сценарії дій. В Україні 
також є такі майданчики для збору коштів, наприклад - Na-Starte. Це платформа 
для фінансування стартапів, комерційних і суспільно-соціальних проектів, 
бізнес-ідей. Ми використовуємо принцип краудфандинга. Працюємо як 
унікальний магазин-предпродаж: надаючи фінансову підтримку автору 
проекту,спонсор робить попереднє замовлення на продукт або послугу, а не 
просто вкладає гроші.  

Стартапи, як соціальне явище доводить, що в наш час головою перевагою 
є оригінальні ідеї кожного і більше не треба бути дуже багатим, щоб розвивати 
і створювати щось нове.  
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЦИФРОВІЗАЦІЇ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

У світі стрімко розвиваються цифрові технології. Процес цифровізації 
відбувається у всіх галузях промисловості і науки. З кожним днем збільшується 
кількість користувачів в Інтернет-середовищі. На жаль, наша країна значно 
відстає у розвитку комунікаційних мереж і є єдиною країною Європи, що 
практично не має власного «цифрового» бачення. Тобто, Україна поки не має 
чітких цілей та плану дій для здійснення «цифрових трансформацій». Хоча 
більшість країн ЄС вже затвердили та впроваджують власні «цифрові 
адженди». Тому ця тема є актуальною для нашої країни і потребує уваги. 

Відповідно до [1] під цифровізацією розуміється насичення фізичного 
світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та 
налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично 
уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює 
кіберфізичний простір. А цифрова економіка – це діяльність, в якій основними 
засобами виробництва є цифрові (електронні, віртуальні) дані як числові, так і 
текстові. Проаналізуємо економічні показники, які характеризують процеси 
цифровізації в Україні. За даними Державної служби статистики України [2] 
прямі інвестиції, що направлені в розвиток телекомунікації на жовтень 2018 
склали 1911872,6 тис. дол. США, що на 1,7 % більше від попереднього року, і 
на 6,3% ніж у 2016 року. Так, рівень інвестування в телекомунікації поступово 
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зростають, як наслідок численних урядових програм розвитку цифрової 
економіки. 

Сучасні підприємства активно впроваджують у свою діяльність 
інформаційно-комунікаційні технології та використовують мережу Інтернет для 
розвитку ринку збуту, а також, створюють власні веб-сайти для оптимізації 
роботи з клієнтами та обміну інформацією. За допомогою наведених графіків 
(рис.1-2) проаналізуємо та порівняємо кількість підприємств, які мали доступ 
до мережі Інтернет та власні веб-сайти. 

З рис. 1.а можемо зробити висновок, що найбільш активно у своїй 
господарській діяльності використовують мережу Інтернет підприємства 
оптової та роздрібної торгівлі (26%), підприємства переробної промисловості 
(26%) та будівництво (11%). Загальна кількість підприємств, що мали доступ до 
мережі Інтернет складає 39582 підприємств з них лише 40% підприємств (16240 
підприємств) мають власні веб-сайти. На рис. 1.б показано, що підприємства 
оптової торгівлі (26%) та переробної промисловості (26%) є лідерами з 
використання веб-сайтів. Також, їх активно використовують сфера 
будівництва(7%) та науково-технічна діяльність (7%). Основними напрямками 
роботи веб-сайтів вітчизняних підприємств є: реклама власної продукції та 
послуг; продаж товарів та послуг; надання інформації про товари та послуги. 

Також, веб-сайти надають змогу навчати персонал в режимі он-лайн та 
розміщувати оголошення про відкриті вакансії. 

  

а) Підприємства, що мали доступ до мережі 
Інтернет 

б) Підприємства, що мали власні   веб-сайти 

Рис.1 – Структура підприємств, які використовували інформаційно-
комунікаційні технології 

Джерело: Побудовано автором на основі [2] 
 
Найчастіше підприємства використовують мережу Інтернет для 

здійснення банківських операцій, відео конференцій та користування 
електронною поштою. 

Отже, судячи з проведеного аналізу можна зробити висновок, що 
підприємства у своїй господарській діяльності активно використовують 
інформаційно-комунікаційні технології. Цифрова економіка в Україні 
поступово розвивається і може стати одним із важливих чинників розвитку 
економіки.  
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
У МАРКЕТИНГУ 

У сучасних умовах традиційні маркетингові методи досліджень вже не 
можуть бути об’єктивними. Розв’язати цю проблему допоможуть нові види 
маркетингу. Найяскравішим видом інноваційного маркетингу став 
нейромаркетинг, який надає фахівцям нові механізми ефективного просування 
з урахуванням психологічних (і навіть фізіологічних) особливостей споживачів. 

Дослідження в області людської нейропсихології є надзвичайно 
важливими для прогнозування поведінки споживачів, що є вирішальним 
фактором саме у маркетинговій діяльності. На сьогоднішній день сутність 
практичних засад розглядаються такими науковцями, як О.Д. Бойко, 
А.А. Копейко, Е.Ю. Кан та інші.  

Нейромаркетинг вивчає споживчу поведінку: мислення, пізнання, 
пам’ять, емоційні реакції і т. д., ставлячи за мету прогнозування споживчого 
вибору індивідів. Він дає змогу визначити ставлення споживача до продукції 
ще до того, як він сам це зрозумів [1].  

Великі компанії не жаліють грошей на дорогі дослідження, тому перед 
запуском нового продукту часто вдаються до методів нейромаркетингу. 
Компанія Coca-Cola розробила свою внутрішню лабораторію, де проводяться 
дослідження на основі методів нейровізуалізації, що допомагає зрозуміти, які 
рекламні відеоролики чи окремі кадри з реклами вплинуть на респондентів [2].  

Нейромаркетинг використовує п’ять основних каналів впливу на 
споживчу поведінку (табл. 1).  

Таблиця 1 
Канали впливу на споживчу поведінку 

Канали впливу Характеристика Приклад 

Зір  Візуальні ефекти  Зовнішні реклама, логотип  

Нюх Запах Ресторани швидкого харчування 

Слух Аудіо Звуки, фонова музика в магазинах 

Смак Смакові відчуття Дегустації 

Дотик Тактильні відчуття М’яка упаковка 

Джерело: складено авторами на основі [1] 

Нейромаркетинг також окрім переваг має певні недоліки:  
1. Закритість досліджень та методів обробки даних. Нейромаркетингові 

дослідження проводяться переважно приватними компаніями, які 
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встановлюють свої власні лабораторії, а не університетами. Через можливий 
страх, що конкуренти дізнаються про використовувані методи, компанії не 
розкривають методи обробки даних [3].  

2. Невелика кількість опублікованих матеріалів у наукових журналах. На 
разі опубліковано ще досить мало обґрунтованої інформації. Про результати 
досліджень можна дізнатись переважно від самих компаній [3].  

3. Вартість нейромаркетингових досліджень. Нейромаркетингові 
дослідження достатньо дорогі, далеко не кожна компанія може собі дозволити 
такі випробування.  

Незважаючи на недоліки, у нейромаркетингу є великий потенціал, і ця 
сфера інтенсивно розвивається, адже знайти методи впливу на цільову 
аудиторію – це першочергове завдання для маркетолога. Корпорації з 
величезними рекламними бюджетами постійно тестують цільовий ринок на 
предмет упровадження нових продуктів та рекламних технологій, які можуть 
вплинути на споживача.  

Отже, нейромаркетинг – новий інструмент впливу на споживачів, що 
поєднав у собі всі ефективні стратегії звичайного маркетингу з наукою про 
мозок, підкріпленою діагностичними методами дослідження та 
експериментами. Маніпуляції з підсвідомістю споживача призводять до 
збільшення продажів та прибутку. Технології нейромаркетингу в умовах 
сучасного бізнесу досить стрімко набувають популярності та дедалі більше 
використовуються як потужний інструмент впливу на поведінку цільової 
аудиторії.  

Нейромаркетинг, безумовно, є інноваційним та перспективним 
інструментом просування. Сьогодні він є однією з технологій маркетингу 
майбутнього, а тому потребує подальшого вивчення. 
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УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТОК  

ПЕРСОНАЛУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У сучасних умовах ринкової економіки серед різноманітності проблем, 

зв’язаних із забезпеченням нормального та ефективного розвитку підприємств 

та організацій, однією із головних є проблема управління та розвитку 
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персоналу. Підприємства, які роблять головну ставку на людські ресурси та 

управління ними являються найбільш конкурентоспроможними. 
Персонал є головною ланкою виробничого процесу на підприємстві. 

Якими б не були новітні технології, інноваційні ідеї, вони ніколи не будуть 
ефективними, приносити максимальну користь без високоефективної роботи, 
належної підготовки і кваліфікації людських ресурсів. Управління розвитком 
персоналу є достатньо складним процесом, адже люди наділені інтелектом, 
здатністю мислити. 

На крупних виробничих підприємствах функціонують окремі структурні 
підрозділи – відділи розвитку персоналу (ВРП), які займаються підготовкою, 
перепідготовкою та підвищенням кваліфікації робітничих кадрів, що і 
забезпечує високу ефективність роботи, конкурентну здатність і стійкість 
положення на ринку. 

Основними напрямками та цілями діяльності ВРП на виробничих 
підприємствах є: 

1 Розробка стратегії навчання і підготовки персоналу, перспективне і 
поточне планування. 

2. Організація безперервного навчання персоналу підприємства, 
спрямованого на підвищення професійного рівня, формування високої 
майстерності, ефективних навичок управління, вміння працювати в сучасних 
виробничих умовах. 

3. Організація навчання резерву на посади керівників, стажування 
молодих фахівців, практики студентів вищих навчальних закладів, коледжів та 
учнів професійних ліцеїв. 

4. Організація професійної орієнтації з учнями шкіл, ліцеїв і коледжів з 
метою забезпечення підприємства молодими фахівцями з якісною профільною 
освітою за ключовими спеціальностями підприємства; проведення роботи з 
навчальними закладами України. 

Розвиток персоналу входить в комплекс взаємопов’язаних елементів 
(підсистем), які діють автономно, проте спрямовані на досягнення однієї мети – 
ефективного та продуктивного управління. Розвиток персоналу є одним з 
основних етапів життєвого циклу працівника. Проаналізувавши погляди 
зарубіжних HR-менеджерів, бачимо, що незалежно від кількості етапів 
життєвого циклу, розвиток персоналу є важливим та обов’язковим етапом в 
трудовій діяльності працівників (Таблиця 1). 

Таблиця 1.  

Погляди зарубіжних HR-менеджерів на етапи ЖЦП [розроблено автором] 

Автор Кількість етапів ЖЦП Назва етапів 

Майлз Берк 6 - Залучення  

- Прийом на роботу  

- Адаптація 

- Розвиток 

- Утримання 

- Звільнення [1] 

Штейн Фьєлл 

 

7 - Залучення 

- Найм 

- Адаптація 

- Утримання 

- Розвиток 
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- Вихід з організації [2] 

Ешлі Шоу 4 - Підбір персоналу 

- Адаптація 

- Розвиток 

- Звільнення [3] 

Люк Марсон 5 - Прийом на роботу та адаптація  

- Навчання та розвиток 

- Управління продуктивністю 

- Управління компенсаціями 

- Планування наслідування [4] 

Леслі Лайонс 6  - Залучення 

- Підбір 

- Адаптація 

- Управління продуктивністю 

- Розвиток 

- Вивільнення [5] 

Таким чином, конкурентні позиції виробничих підприємств залежать від 

рівня розвитку їх персоналу. Розвиток персоналу є важливим та обов’язковим 

етапом в трудовій діяльності як працівників, так і підприємства в цілому. Тому, 

на крупних виробничих підприємствах доцільним є створення спеціалізованих 

структурних підрозділів, які б забезпечували безперервність процесу навчання, 

підготовки, перепідготовки та підвищенням кваліфікації робітничих кадрів та 

реалізацію даних процесів на стратегічній основі. 
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САНАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ В УМОВАХ 

ПАДІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Сьогодення характеризується тяжким економічним та політичним станом, 

що призводить до банкрутства багатьох підприємств. Необізнаність в сфері 
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антикризового управління спіткає український бізнес залишитися в кризовому 

стані ще не на один рік.  

Головною причиною такої ситуації є пряма залежність від економіки 

країни, оскільки ізольованість від співпраці з іншими суб’єктами 

господарювання, споживачами, контрольованістю держави – не можлива. 

Неспроможність вчасно виконати свої боргові зобов’язання породжує 

негативний наслідок, тобто банкрутство. В результаті підприємство потребує 

фінансової санації. 

Під санацією, згідно Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», розуміється 

система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про 

банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його 

ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища 

боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог 

кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) 

зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника [1]. 

Для реалізації санації необхідно обрати тактику та стратегію проведення 

даного процесу. Суть стратегії санації полягає в ефективному розвитку 

підприємства та відновлення платоспроможності у довгостроковому періоді. 

Необхідно розробити систему санаційних заходів, що дозволять суб’єкту 

господарювання вийти із кризового стану (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Система санаційних заходів підприємства [2] 

Система санаційних заходів в умовах неплатоспроможності підприємства 

Організаційно-

правовий 

Звільнення від об’єктів соціальної сфери; удосконалення 

структури підприємства, менеджменту; продаж частини 

майна боржника; надання в оренду частини основних 

фондів боржника; продаж підприємства 

Виробничо-

технічний 

Модернізація та оновлення виробничих фондів; 

поліпшення якості виробничого процесу; 

перепрофілювання; закриття нерентабельних 

виробництв; оптимізація запасів 

Соціальний 

Звільнення працівників боржника, які не можуть бути 

задіяні у процесі реалізації плану санації, та надання їм 

соціальних гарантій; зміна керівництва; залучення нових 

висококваліфікованих кадрів 

Фінансово-

економічний 

Мирова угода; укладання форвардних контрактів на 

постачання продукції; стягнення, рефінансування 

дебіторської заборгованості; залучення додаткових 

кредитів; пролонгування позичок; виконання зобов’язань 

боржника власником або третіми особами; залучення 

інвестора з переведенням на нього частини боргу 

божника; участь держави 
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Організаційно-правові заходи характеризуються поліпшенням організації 

менеджменту підприємства. Тобто необхідне стимулювання персоналу, 

розробка мотиваційних програм, контрактна форма оплати праці. Також 

здійснюється реорганізація структури підприємства, раціоналізація прав та 

обов’язків працівників, створення привабливого інвестиційного клімату для 

ефективного процесу оздоровлення фірми.  

Виробничо-технічні заходи потребують раціоналізації виробничої 

програми, розробки нової продукції, власної марки, нової технології щодо 

мінімізації витрат та браку. Цим самим підвищити конкурентоздатність 

продукції та сформувати раціональні грошові потоки від її реалізації. 

Соціальні заходи орієнтовані на здатність персоналу до інновацій, зміну 

керівництва, скорочення надлишкової чисельності працівників та підвищення 

кваліфікації працівників, скорочення або заморожування соціальної 

інфраструктури.  

Фінансово-економічні заходи спрямовані на реорганізацію, тобто 

отримання нових кредитів та реструктуризацію боргів, а саме пролонгація, 

відстрочка або перекредитування існуючого кредиту. 

Таким чином, санаційні заходи є позитивним процесом для вітчизняних 

підприємств, проте в Україні вони не популярні. Дана ситуація 

супроводжується недосконалою нормативно-правовою базою, відсутністю 

багатого досвіду в антикризовому управлінні, нестачею фінансів для 

проведення фінансової санації та недостатньо професійним фінансовим 

менеджментом підприємств. 
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АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Основною метою аналізу грошових потоків є виявлення рівня достатності 

коштів, необхідних для нормального функціонування підприємства, визначення 

інтенсивності та ефективності їх використання; визначення джерел їх 

надходжень та напрямку витрачання для контролю за поточною ліквідністю та 

платоспроможністю підприємства; виявлення причин дефіциту (надлишку) 

грошових коштів; прогнозування витрат та надходжень коштів для 

забезпечення поточної та перспективної діяльності [1]. 
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У процесі аналізу грошових потоків на промисловому підприємстві ПрАТ 

«Бердянські жниварки» протягом 2016 − 2017 рр. виявлено основні 

надходження грошових коштів цього підприємства у розрізі видів діяльності 

(табл. 1). 

Дані табл. 1 свідчать, що в цілому на ПрАТ «Бердянські жниварки» 

станом на 2017 рік надійшло на 3,1% менше грошових коштів ніж у 2016 році, а 

саме на 942 697,0 тис грн зменшення відбулося за рахунок скорочення 

надходжень авансів від покупців і замовників на 14,4% та надходжень від 

повернення авансів на 48,1%, а також від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках на 58,1%. 

Результати аналізу структури надходжень грошових коштів дають змогу 

визначити основні їх джерела. Так, у 2017 році до них можна віднести: 

- надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (38,8%); 

- надходження авансів від покупців і замовників (15,3%); 

- надходження від отримання позики (9,3%); 

- надходження від повернення авансів (2,7%). 

Таблиця 1 − Формування вхідного грошового потоку на 

ПрАТ «Бердянські жниварки» за період 2016 − 2017 рр.  
Показник 2016 р. 2017 р. Відхилення 

тис грн % тис грн % тис грн % 

1. Операційна діяльність 

Надходження від: реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

304957,0 31,1 365636,0 38,8 60679,0 19,9 

Надходження авансів від покупців 

і замовників 

168698,0 17,2 144454,0 15,3 -24244,0 -14,4 

Надходження від повернення 

авансів 

50060,0 5,1 25970,0 2,8 -24090,0 -48,1 

Надходження від відсотків за 

залишками коштів на поточних 

рахунках 

129,0 0,01 54,0 0,01 -75,0 -58,1 

Інші надходження 356880,0 36,4 318539,0 33,8 -38341,0 -10,7 

2. Інвестиційна діяльність 

Надходження від реалізації 

фінансових інвестицій  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Надходження від реалізації 

необоротних активів  

0,0 0,0 644,0 0,1 644,0 100,0

0 

Інші надходження 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

3. Фінансова діяльність 

Надходження від власного капіталу 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Надходження від отримання 

позики 

100200,0 10,2 87400,0 9,3 -12800,0 -12,77 

Інші надходження 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Загальний обсяг вхідного потоку 980924,0 100 942697,0 100 -38227,0 -3,90 

Джерело: розраховано за [2] 
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У результаті проведення аналізу встановлено, що основну частку від 

загального надходження грошових коштів протягом досліджуваного періоду 

займають надходження від операційної діяльності. Досліджуване підприємство 

у 2017 р. отримало від операційної діяльності 854653,0 тис грн, або 90,7%, від 

інвестиційної діяльності – 0,1 % та 9,3% від фінансової діяльності. 
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СПЕЦИФІКА ЗАРУБІЖНИХ МОДЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Більшість моделей бухгалтерського обліку розроблені під впливом 

економічних процесів. В розвинених країнах законодавство регулює економічні 

відносини, на основі яких розробляється право. Облікові стандарти 

визначаються в основному різними неурядовими професійними асоціаціями 

бухгалтерів. 

Відповідно до цього, можна виділити 3 основні моделі бухгалтерського 

обліку: 

1. Британсько-американська модель. Розроблена Великобританією, США 

та Голландією. Тут активно діючі володіння акціонерів привели до того, що 

бухгалтерська звітність є єдиним джерелом інформації для інвесторів та 

кредиторів. Ця модель використовує принцип обліку за первісною вартістю 

(historical cost principle). Передбачається, що вплив інфляції не значний і 

господарські операції відображаються за цінами в момент укладання угод [1]. 

2. Континентальна модель. Країнами, які створили цю модель вважаються 

континентальна Європа та Японія. Особливість бухгалтерського обліку 

проявляється двома факторами: увагу бізнесу спрямована на великий 

банківський капітал. Залучаються інвестиції у банків, і тому фінансова звітність 

компаній призначена в першу чергу для них, а не для учасників ринку цінних 

паперів. Держава континентальної моделі значно впливає на бухгалтерську 

звітність. Це пояснюється завданням держави по збору податків. В основному 

країни з цією моделлю керуються принципом незмінності первісної оцінки. 

3. Південноамериканська модель. На цю модель вплинули інфляційні 

процеси. Тому відмінною модель вважається через коригування показників 

звітності з урахуванням зміни загального рівня цін. Поправка на інфляцію 

необхідна для забезпечення достовірності поточної фінансової інформації. 

Коригування звітності орієнтована на потреби держави щодо виконання 

дохідної частини бюджету. 
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Слід зазначити, що не існує в світі країн з однаковими системами обліку. 

Розглянемо бухгалтерський облік на конкретному прикладі із закордонних 

країн. Наприклад в Італії, як і в Росії використовується континентальна модель. 

Історія науки бухгалтерського обліку починається в Італії. Тут виникло 

поширення подвійного запису: в 1494 р францисканський чернець і математик 

Лука Пачолі (1445 – 1517 рр.) опублікував трактат «Сума арифметики» [2]. 

В італійській державі законодавство побудовано на римському праві, 

формах і змісті бухгалтерської звітності. Під час вступу Італії до Європейського 

Союзу, законодавство ввело загальноєвропейські вимоги до бухгалтерського 

обліку та звітності [2]. Відповідно до 4 і 7 Директивам ЄС всі італійські 

компанії зобов’язані подавати звітність, яка включає:бухгалтерський баланс, 

звіт про фінансові результати, пояснювальну записку, операційний звіт, звіт 

внутрішніх аудиторів, звіт про рух капіталу, звіт про рух грошових коштів, звіт 

президента компанії, доповідь ради директорів, аудиторський висновок. 

Організації зобов’язані представляти перші п’ять форм, без винятку. 

Аудиторський висновок обов’язковий для деяких категорій компаній: 

фінансових, страхових т. д. 

Малі підприємства можуть використовувати бухгалтерський баланс, звіт 

про прибутки і збитки і пояснювальну, скорочену записку. Переоцінювати 

необоротні активи можна тільки з дозволу законодавчих органів. Необоротні 

активи та дебіторську заборгованість оцінюють у балансі за їх чистою вартістю. 

На відміну від інших країн, в Італії витрати на дослідження і розробки можуть 

бути списані не відразу на поточні витрати, а показані в активі балансу. 

Згідно з італійськими законами компанія може володіти не більше ніж 

10% від усього заявленого акціонерного капіталу. У звітності їх відображають 

за ціною придбання. 

У даний час італійська бухгалтерська звітність прагне до серйозних змін. 

Вводяться нові законодавчі вимоги щодо складання бухгалтерської інформації, 

консолідованих звітів, інформації у звітних формах. Законодавство прагне 

наблизити національний облік до вимог міжнародних стандартів, Директив ЄС 

і реаліям сучасного бізнесу. 

Все більше зростає інтерес зовнішніх користувачів до достовірної 

інформації бухгалтерської звітності, в першу чергу через приватизаційні 

процеси, що йдуть зараз в найбільших італійських концернах, а в другу чергу 

проектування регіональних бірж, на яких ведеться торгівля акціями середніх 

комерційних підприємств.  

Література 
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності – Огляд /Олександр Барабанов 

// http://www.cfin.ru/ias/overview-1.shtml 

2. Класифікація моделей бухгалтерського обліку / Мартьянова С. А., Героян 

А. В.// http://www.scienceforum.ru/2016/1569/18309 

3. Касьянова Галина Юріївна : Податки та оподаткування. Видавництво 2016. 

960 с. 



88 

Воскресенська Юлія  

студентка 4 курсу економічного факультету 

Наук. кер.: к.е.н., доцент Кусакова Ю. О. 

ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ФРАНЧАЙЗИНГУ  

ДЛЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Економіка нашої країни сьогодні є досить нестабільною, про що свідчать 

різні показники господарської діяльності України, зокрема можна звернути 

увагу на динаміку ВВП держави за 2017-2018 рік, яка вказує на значне 

зниження реального ВВП країни за підрахунками Міністерства фінансів 

України (зниження реального ВВП у порівнянні з 2017 роком сягає: 8,3 % за 

перший квартал; 10,5 % за другий квартал; 11,7 % за третій квартал [1]). Тому 

вельми актуальним є пошук ефективних та перевірених досвідом розвинутих 

країн шляхів покращення розвитку економіки держави. 

Одним з таких шляхів є міжнародний франчайзинг, який дає можливості 

за короткий строк налагодити ефективні бізнес-відносини закордоном, а також 

привнести успішний іноземний досвід діяльності в Україну.  

Існуючі праці науковців присвячені вивченню сутності та значення 

франчайзингових відносин, розробці підходів до класифікації франчайзингу, 

рекомендацій з побудови франчайзингової мережі, аналізу різних 

організаційних питань з міжнародного франчайзингу (бухгалтерський облік, 

оподатковування, юридичні питання тощо). Проте, відкритими залишаються як 

окремі, так і загальні аспекти впровадження системи франчайзингу для різних 

видів господарської діяльності та форм її здійснення закордоном, а також 

обґрунтування практичного запровадження системи міжнародного 

франчайзингу для українських підприємств як одного з ефективних напрямів 

швидкого розвитку економіки нашої держави. 

Під терміном «франчайзинг» у сфері економіки розуміють форму 

організації бізнесу, при якій компанія (яка виступає франчайзером) передає 

право на продаж своїх товарів та послуг партнеру (який виступає як франчайзі), 

яким може бути юридична або фізична особа. Франчайзі зобов’язується 

продавати ці товари або послуги за визначеними правилами ведення бізнесу, 

які встановлені франчайзером, і одержує дозвіл використовувати ім’я компанії-

франчайзера, її репутацію, досвід, маркетингові технології тощо [2]. 

У відповідності до визначення Міжнародної асоціації франчайза, франчайзинг – 

це довгострокові відносини, що ґрунтуються на наданні франчайзі послуг з 

навчання мистецтву збуту, організаційної та управлінської підтримки і 

особливих торгових привілеїв від франчайзера, який отримує відповідну 

винагороду [3]. 

Сучасні науковці виділяють деякі типи франчайзингу. Найбільш 

поширеними є такі: товарний, виробничий, сервісний, бізнес-формат, 

конверсійний, корпоративний, субфранчайзинг. У цілому всі вони є 

специфічними методами розвитку, за допомогою яких франчайзер розбудовує 

свою мережу. 
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Залежно від змісту франшизи (право на здійснення продажу товару, 

послуги тощо), є п’ять основних сфер, на які розповсюджується франчайзинг: 

роздрібна торгівля; менеджмент; незалежний оператор торгової точки; 

незалежний оператор мережі торгових точок; інвестиції в портфель франшиз. 

Як показує досвід, найбільш прибутковими є компанії, що розвивають 

іноземні франшизи, зокрема «Coca Cola», «Pepsi», «Calsberg», «HugoBoss»,  «A-

spop», «Samsung», «Xiaomi Redmi» тощо. 

З кожним днем франчайзингові пропозиції на українському ринку стають 

все більше різноманітними, з’являються нові галузі, нові технології. 

Розширюється також ціновий діапазон франшиз [4]. Сьогодні на ринку України 

представлені франчайзингові іноземні роздрібні торговельні мережі, до яких 

можна приєднатися, не володіючи великими фінансовими активами. Такими 

франшизами можуть користуватися навіть підприємці-початківці, для яких 

купівля франшизи є ефективним способом набуття досвіду ведення власного 

бізнесу, оскільки вони отримують можливість працювати під ім’ям відомого 

бренду. Крім того, вагомою перевагою для франчайзі є використання, вже 

налагоджених франчайзером, логістики, відносин з постачальниками і 

постачання. 

Міжнародний франчайзинг є економічно вигідним для держави, оскільки 

дозволяє створювати нові робочі місця, підвищує тим самими 

платоспроможність населення, стимулює загальне піднесення економіки. 

Спостерігається висока перспективність розвитку франчайзингу не тільки 

в роздрібній торгівлі, ресторанному господарстві, виробництві, у сфері послуг, 

а й в оптовій торгівлі, сільському господарстві, на ринку нерухомості, в сфері 

дизайну і архітектури, надання логістичних та юридичних послуг, спорту та 

інших. 

Отже, франчайзинг – це не лише інструмент маркетингу і стратегічного 

розвитку, але й одна з основних можливостей для підвищення прибутковості 

господарської діяльності країни у цілому. Так, для початківця у господарських 

відносинах франчайзинг дає можливість мінімізувати ризики, пов’язані із 

започаткуванням власної підприємницької діяльності, та підвищити рівень 

рентабельності. Усе це позитивно впливає на збільшення валового 

внутрішнього прибутку держави в цілому, на активізацію зайнятості і на 

довготривалий економічний розвиток. 
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CТРАТЕГІЯ СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ 

З огляду на сучасний економічний стан одного з «азійських тигрів» − 

Республіку Корея, можна зробити поспішні висновки щодо процесу розвитку і 

віднести до впливу на нього такі розвинені країни як Японія та Китай. Тим не 

менш, сутність розвитку Республіки Корея полягає в багаторічному власному 

досвіді досліджень та розробки унікальних програм та стратегій.  

Головним елементом інноваційно-інвестиційного розвитку протягом всіх 

періодів спаду та підйому є гнучка політика реагування та впливу уряду. Саме 

це є «візитною карткою» Кореї. Дослідивши заходи, які були впровадженні для 

залучення більших інвестицій або їх зниження для більшого стимулювання 

вітчизняних виробників та щодо підтримки розвитку інноваційних технологій у 

багатьох галузях, можна сказати, що вони (заходи) й досі застосовуються у 

сучасних державних стратегіях. Унікальна та власна інноваційна корейська 

система була створена завдяки безперервним та масовим інвестиціям в 

розвиток людських ресурсів та науково-дослідні роботи [1]. 

Розвиток усіх сфер діяльності став сталим за останні 60 років і саме за 

цей час могли виникнути проблеми, які можуть завадити сталому розвитку 

країни. Головним досягненням, сильною перевагою серед інших країн Азії, та 

основою економічного розвитку є бізнес-середовище Республіки Корея. 

Корейські чеболі впливають на культуру запуску свого власного бізнесу в 

Південній Кореї, тому що вони мають потужний вплив загалом на всю 

економіку країни, маючи багато дочірніх компаній, філій та багатогалузеве 

направлення. Саме через занадто великий вплив на економіку Республіки 

Корея, корейський уряд стурбований тим, що такі великі транснаціональні 

корпорації не гнучкі до змін і через занепад яких, наприклад, може статися 

криза. Це було головною причиною, чому уряд почав заохочувати корейців до 

створення нових підприємств й інвестування значних сум коштів. Багато 

чеболів це конгломерати та транснаціональні корпорації світового рівня. Саме 

тому сучасна політика розвитку МСП полягає в тому, що більшість корейців 

готові перейти від чеболів, до створення власних компаній, що може справити 

двоякий вплив на економіку [2]. 

На долю МСП в Південній Кореї припадає приблизно 46% промислового 

виробництва і більше 50% ВВП. Підприємства малого та середнього бізнесу 

Південної Кореї експортують продукцію до 227 країн світу [3]. 

Сама структура чеболей виявилася нездатною забезпечувати економічний 

успіх в довгостроковій перспективі, адже вони виявилися неспроможними 

пристосуватися до швидко змінюваних умов ринку і жорсткої конкуренції. Це 

можна охарактеризувати як з позитивної сторони, так і з негативної. 

Підприємства не мають вузької спеціалізації, тому можуть зазнавати втрат у 
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декількох галузях одночасно, але й прибутки мають значно більші ніж із однієї 

галузі. Показовим є загальний обсяг продажів компанії Samsung Electronics в 

2016 році склав 195,92 млрд дол. США, або 14% ВВП Південної Кореї. Такі 

данні наводить Bloomberg з посиланням на рейтинг залежності національного 

ВВП від найбільшої вітчизняної компанії, складений Міжнародним валютним 

фондом. 

Згідно з рейтингом, Республіка Корея є найбільш залежною економічно 

від найбільшої вітчизняної компанії. В залежності від сфери діяльності, 

найбільші компанії такі як «Самсунг», «Хёнде», «Дэу», «Лаки Голдстар», 

«Санкёнг», «Лотте», «Ссанъёнг» займають 50-70% експорту [4]. 

Головним регулятором глобалізацій них процесів в корейській економіці 

є держава та уряд. Завдяки підтримці МСП створюється альтернатива та 

відновлюється економічний баланс. 
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РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОБЛІКУ  

ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі по тексту – МСФЗ) 

докладно застосовуються в більшості країн світу. МСФЗ є методологічною 

підставою тлумачення та зрозумілості для міжнародних інвесторів звітів 

суб’єктів господарювання різних держав світу [1, с. 321].  

Якщо звернутися до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», то в ній зазначено, що міжнародні стандарти 

фінансової звітності – це прийняті Радою з міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку документи, якими встановлено порядок складання 

фінансової звітності [2].  

Всі українські підприємства з 2018 року почали вести облік і складати 

фінансову звітність з врахуванням загальних європейських правил. Це 

виражається у тому, що підприємства подають «Звіт про управління», який 

включає не тільки фінансову інформацію, а й дані, що характеризують 
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поточний стан і розвиток підприємства. Даний звіт можуть не складати мікро- і 

малі підприємства.  

На підставі аналізу положень складання, підготовки фінансової звітності 

за Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», з урахуванням змін, що вступили в дію в 2018 році та МСФЗ можна 

зробити висновки, що: 

- зміст принципів формування бухгалтерської звітності, їх 

склад,трактування та наповнення в Україні не сходиться з МСФЗ; 

- принципи у МСФЗ містять цінну кількість прикладів, що є позитивним 

та необхідним моментом з точки зору їх застосування практикуючими 

бухгалтерами [3, с. 44].  

Таким чином, узагальнюючи сказане, можна зробити висновки, що в 

Україні здійснено значні кроки в напрямі переходу на міжнародні стандарти 

обліку, але вони ще потребують доробки. МСФЗ є продуктивним знаряддям 

європейської інтеграції України та елементом стійкого економічного розвитку. 

Отже, відповідно до історії процесу застосування МСФЗ в Україні, можна 

дійти висновку, що він досить поступовий. Треба опрацювати такі нормативно-

правові основи та практичні підходи, які б надавали здатність скоротити 

прогалини вітчизняної системи обліку, а також поліпшували б основоположні 

методологічні аспекти ведення господарського обліку та складання фінансової 

звітності в нашій країні.  
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Одним з важливіших етапів діяльності підприємства є формування його 

облікової політики. Облікова політика передбачає досконале формування 

інформаційних потоків та забезпечує відповідною інформацією керівника 

підприємства, бухгалтера, аудитора, податкового інспектора.  
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Формування облікової політики підприємства здійснюються головним 

бухгалтером і затверджується наказом або розпорядження керівника.  

Облікова політика є невід’ємною складовою фінансової звітності на 

кожному підприємстві, яка повинна відображатися у примітках до фінансових 

звітів і дозволяє поєднати ведення бухгалтерських операцій і складання 

фінансової звітності [1]. 

 Формування облікової політики допомагає уникненню помилок у 

фінансовій звітності, коли підприємство складається з великої кількості 

структурних підрозділів, тоді формування методики облікової політики є 

актуальним. При складані облікової політики можна керуватися не тільки 

професійними судженнями, але й існуючим законодавством, та нормативним 

документом. На самому початку роботи над обліковою політикою можуть 

виникнути проблеми, а саме при визначенні пріоритетних напрямків побудови 

бухгалтерського обліку. Керівник підприємства також може мати на меті різні 

цілі, які можуть вплинути на розробку документів.  

Облікова політика повинна містити положення з організації ведення 

бухгалтерського обліку на кожному підприємстві. Перспективним є розробка 

державою нормативних актів відповідного рівня, що зведуть до мінімуму 

невизначеність з методичних питань ведення обліку на кожному підприємстві [2].  

Удосконалення облікової політики має рухатися шляхом актуалізації 

облікової політики та підвищення її якості.  

Так, як в Україні відносно незначний досвід організації бухгалтерського 

обліку та формування облікової політики на підприємствах, тому є проблеми у 

формуванні й використанні на практиці облікової політики підприємств. 

Сьогодні формування та зміна облікової політики є проблемою для більшості 

облікових працівників за різних обставин: низька кваліфікація облікового 

персоналу, недостатнього практичного досвіду та інше [3]. 

Тому працівники які формують облікову політику, мають досконало 

знати законодавчо-нормативну базу з обліку та податків. 

Таким чином, питання формування облікової політики підприємств 

залишаються актуальними, оскільки в переважній більшості її формуванню 

приділяється недостатня увага з боку керівництва підприємства. Облікова 

політика покликана створити на підприємстві таку систему обліку, яка б дала 

можливість надати користувачам безумовну інформацію, складену з 

урахуванням особливостей певного підприємства. Метою облікової політики є 

створення оптимальної, узгодженості для складання достовірної звітності та 

прийняття економічних рішень. Положення про облікову політику – має стати 

основним методичним документом, яким підприємство має керуватися в 

процесі діяльності. Саме в Положенні про облікову політику мають бути 

зазначені облікові правила, а не в наказі про затвердження облікової політики.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ З УРАХУВАННЯМ 

ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРАЦІВНИКА 

Життєвий цикл працівника (The Employee Life Cicle – ELC) – теоретична 

модель, що описує різні стадії, через які проходить працівник, взаємодіючи з 

компанією-роботодавцем. 

Для компанії, яка хоче утримати у себе цінних працівників, важливо мати 

чіткі уявлення про всі ці стадії, тому що на кожній з них у працівника 

домінують різні потреби і очікування. Їх обов’язково потрібно враховувати, 

якщо це цінний фахівець, у тривалій співпраці з яким зацікавлена компанія. 

Питання управління завжди вимагають визначеності та прозорості, а у 

випадку з розвитком людей, коли необхідне розуміння, що розвивати і що 

вимагати від працівника, життєвий цикл допомагає впорядкувати зростання 

працівника в рамках конкретної компанії. 

В науковій літературі представлено чимало видів кривих життєвого циклу 

працівника: крива життєвого циклу «Час – Знання і навички», крива життєвого 

циклу «Компетенції саморозвитку», крива життєвого циклу «Загальні 

компетенції», крива життєвого циклу працівника в компанії з урахуванням його 

ставлення до власного професійного розвитку, модель життєвого циклу 

працівника «Просування за посадою», модель життєвого циклу працівника 

(ЖЦП), що описує взаємовідносини працівник-організація тощо. 

Зупинимось детальніше на останній моделі ЖЦП, яка є найбільш 

популярною в науковій літературі. Дана модель описує взаємовідносини 

працівник-організація в 5-ти хронологічно вибудуваних стадіях (етапах) 

«залучення» – «адаптація» – «розвиток» – «утримання» – «вивільнення» з 

урахуванням тієї ролі, яку служба персоналу відіграє на кожному з етапів. 

Першим етапом життєвого циклу працівника є залучення працівника. 

Залучення талановитих фахівців має вирішальне значення в стратегії зростання 

компанії. На ці процеси впливає бренд роботодавця. 

Адаптація – другий етап життєвого циклу працівника. Це процес, за 

допомогою якого нові працівники вивчають погляди, знання, навички і 

поведінку, необхідні для ефективного функціонування в рамках організації. 
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Третій етап життєвого циклу працівника – це стадія розвитку. Постійно 
заохочуючи професійний розвиток серед команди, збільшується 
професіоналізм членів команди, що забезпечує їх майбутнє кар’єрне зростання. 

Утримання – четвертий етап життєвого циклу працівника. Керівництву 
необхідно зосередити зусилля на збереженні своїх кращих працівників, і 
гарантувати, що вони були задоволені умовами роботи в компанії, розуміли 
важливу роль всередині команди. 

Для більшості працівників, настає момент, коли життєвий цикл підходить 
до завершення. Людина може піти через вихід на пенсію, перехід на нове 
робоче місце, сімейні або особисті причини тощо. Незважаючи на численні 
бонуси і високі зарплати, працівники покидають навіть з компаній, які визнано 
кращими роботодавцями. Важливо, щоб процес вивільнення мав стратегічну 
спрямованість.  

На кожному з етапів можливі кризи, і успішність їх подолання залежить 
від трьох складових. Умовно їх можна позначити як «Три С». Згідно цієї 
формули: С1 – це сам співробітник, С2 – співпраця в колективі, С3 – сприяння 
керівника. 

Для підвищення ефективності управління менеджмент компанії повинен 
використовувати сучасні технології управління персоналом з урахуванням 
різних стадій його розвитку.  

Технології також дозволяють організаціям автоматизувати робочі 
процеси для кращої ефективності та продуктивності. Одним з видів технологій, 
що стають все більш поширеним явищем на робочому місці, є штучний 
інтелект. Чат-бот – ефективний інструмент комунікації із працівником. Цікавим 
є досвід використання технології big data, або аналітики великих даних, яка 
входить в топ-10 трендів HR і є одним з найбільш перспективних напрямків 
розвитку.  

Крім того, важливим в роботі керівного складу компанії є намагання 
"подовження" робочого циклу працівників компанії. Керівник в даному 
випадку виступає як джерело якості, зокрема якості виконання, прийняття 
рішень, взаємовідносин в колективі тощо. 

Планування кар’єри є важливим етапом у розвитку людських ресурсів. 
Актуальності набувають питання урахування організаційного, індивідуального 
і спільного планування кар’єри. Тому що сьогодні, відповідно до досліджень, 
працівників цікавить не лише матеріальний аспект, але і можливість кар’єрного 
зростання. 

Таким чином, сучасні HR-інструменти та моделі управління, зокрема 
модель життєвого циклу працівника, є такими, що підвищують ефективність 
управління персоналом в компанії. 
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management/ 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ  

ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

Згідно із вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996, для забезпечення 

достовірності даних бухгалтерської та фінансової звітності підприємства 

зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої 

перевіряється та документально підтверджується їх наявність, стан і оцінка. 

Об’єкти та періодичність проведення інвентаризації визначаються власником 

(керівником) підприємства, окрім випадків, коли її проведення є обов’язковим 

згідно законодавства [1]. 

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, 

затверджена наказом Мінфіну України від 11.08.94 року № 69 передбачає 

щорічне проведення інвентаризації запасів підприємства перед складанням 

річної бухгалтерської звітності. 

Для проведення інвентаризації керівником підприємства затверджується 

Наказ про проведення річної інвентаризації. Керівник призначає робочу 

комісію у складі не менше трьох чоловік при обов’язковій участі матеріально-

відповідальних осіб. 

До початку інвентаризації в бухгалтерії підприємства обробляють всі 

прибуткові і видаткові документи, які стосуються складу. Від матеріально 

відповідальної особи отримують розписку про те, що до всі документи здані до 

бухгалтерії, а матеріальні цінності оприбутковані або списані. 

У картках складського обліку відображені всі операції з руху готової 

продукції, по кожному виду виведені залишки на день інвентаризації, первинні 

документи з руху готової продукції здаються до бухгалтерії для їх подальшої 

обробки. 

Головним завданням інвентаризації готової продукції є підтвердження її 

фактичної наявності і співставлення з даними бухгалтерського обліку, тобто 

визначається відповідність сум, які враховуються на балансовому рахунку 26 

«Готова продукція». Також підлягає інвентаризації готова продукція, яка 

знаходиться у підприємства на відповідальному зберіганні [2, с. 54-55]. 

Інвентаризацію необхідно проводити в обов’язковому порядку, не 

очікуючи кінця року, в наступних випадках, а саме: 

 зміна матеріально відповідальних осіб (на день прийому – здачі 

справ); 

 при виявленні фактів крадіжки або зловживань, псування цінностей 

(на день встановлення таких фактів); 

 за приписом судово–слідчих органів; 
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 у випадках техногенних аварій, пожежі або стихійного лиха (на 

день після закінчення явищ); 

 при передачі підприємств та їхніх структурних підрозділів (на дату 

передачі). Якщо передача підприємства та його структурних підрозділів 

здійснюється в межах одного органу, до сфери управління котрого входить це 

підприємство, інвентаризацію можна не проводити; 

 у випадках ліквідації підприємства. [2, с. 48-49]. 

Інвентаризація готової продукції здійснюється за кожним найменуванням 

виробу. Готова продукція вноситься до інвентаризаційного опису за оцінкою, 

яка застосовується для обліку на підприємстві: 

 фактичною собівартістю, яка визначається за формулою на суму 

всіх витрат на її виготовлення або на суму прямих витрат; 

 нормативною виробничою собівартістю; 

 обліковими цінами; 

 продажними цінами [3, с. 55-56]. 

Під час проведення інвентаризації складається інвентаризаційний опис в 

трьох примірниках. Один із примірників опису заповнюється матеріально-

відповідальною особою, два інших під копіювальний папір — членом комісії. 

Запис фактичного стану товарів проводять у міру їх перевірки. Після 

закінчення записів на сторінці інвентаризаційного опису підраховуються суми 

за кожною позицією, а також кількість порядкових номерів записів, кількість 

натуральних одиниць. 

В окремих інвентаризаційних описах повинна відображається зіпсована, 

непотрібна, неліквідна готова продукція, а також готова продукція, яка 

надійшла або відпущена під час інвентаризації. 

Для запобігання формальному проведенню інвентаризації готової 

продукції та підвищення її ефективності адміністрації підприємства слід 

розробити комплекс заходів, які передбачають застосування сучасних 

технологій і прийомів. Всебічне використання комп’ютерної техніки надасть 

змогу скоротити строки проведення інвентаризації, поліпшити якість, знизити 

трудомісткість робіт тощо. 
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ЦІНОУТВОРЕННЯ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Кожен економічний об’єкт (ЕО) у ринковій економіці діє в певному 

конкурентному середовищі. Аналіз і прогнозування конкурентного середовища 

трудомістка складова розробки стратегії. 

На сьогодні під словом конкуренція розуміють співіснування і боротьбу 

товаровиробників та інших суб’єктів ринкового середовища за досягнення 

максимальних прибутків та інших цілей шляхом задоволення різноманітних 

потреб споживачів з повним використанням власних сильних сторін і 

можливостей зовнішнього середовища, усуненням слабких власних сторін і 

загроз ззовні [1]. 

Важливу роль в ринковому механізмі ЕО відіграє система ціноутворення. 

У ринковій економіці ціноутворення являється процесом формування цін на 

товари, а також системи цін в цілому. Головне завдання ціноутворення полягає 

у правильному оцінюванні відповідності виробництва того чи іншого товару в 

той чи інший період часу, система ціноутворення дає можливість стимулювати 

зміни виробництва в бік максимальної відповідності суспільним потребам. 

Задача даного аналізу, довести актуальність дослідження ціноутворення у 

сучасному конкурентному середовищі. Максимальна ціна може визначатися 

попитом, а мінімальна – витратами, на встановлення підприємством середнього 

діапазону цін впливають ціни конкурентів та їх ринкові реакції. ЕО необхідно 

знати ціни і якість товарів своїх конкурентів. Такі відомості ЕО може 

використати для власних потреб у ціноутворенні. Якщо товар аналогічний 

товарам основного конкурента, то ЕО вимушений визначити ціну близьку до 

ціни товару цього конкурента. В іншому випадку економічний об’єкт може 

втратити збут. Якщо товар нижчої якості, ЕО не може встановити таку ж ціну, 

як у конкурента. Більшу ціну, запросити ЕО може лише коли його товар вищої 

якості. Скажемо, що сучасні ЕО користуються ціною для позиціонування своєї 

пропозиції щодо пропозицій конкурента. 

Крім цього, в результаті дослідження встановлено, що ЕО повинен знати 

як реагувати на зміну цін конкурентів. Потрібно провести більш широкий 

аналіз. Вивчати проблеми, пов’язані з життєвим циклом свого товару, значення 

цього товару у рамках своєї товарної номенклатури, вивчати наміри та ресурси 

свого конкурента, пропоновану ціну та чутливість ринку з точки зору ціннісної 

значимості товару, динаміку витрат в залежності від обсягу виробництва та 

інші можливості, що відкриваються перед ЕО. 

Економічний об’єкт не завжди в стані провести аналіз варіантів своїх дій 

безпосередньо в момент зміни цін. Адже конкурент, можливо, готувався до 

свого кроку досить довго, а чітко зреагувати на цей крок потрібно через 
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декілька годин чи днів. Запропоновано метод, який дозволяє скоротити строк 

прийняття рішення про відповідну реакцію, прогнозувати можливі цінові дії 

конкурента та завчасно підготувати відповідні міри. 

Вирішуючи питання про ініціативні зміни цін, підприємство повинно 

ретельно вивчити вірогідні реакції споживачів та конкурентів. Реакція 

споживачів залежить від того, яку користь вони вбачають від такої зміни. 

Реакції конкурентів являються або наслідком чітких установок політики 

реагування, або результатом конкретної оцінки виникаючої ситуації. 

Таким чином, проведено теоретичний огляд, де підтверджено 

актуальність роботи та наведено дослідження ціноутворення. Запропоновано 

метод, якщо ЕО планує ініціативні зміни цін то треба також спрогнозувати 

найбільш вірогідні реакції постачальників, дистриб’юторів та державних 

установ. У випадку зміни цін, прийнятого кимось з конкурентів, ЕО має 

спробувати зрозуміти його наміри та вірогідну тривалість дії нововведення. 

Якщо підприємство бажає швидко реагувати на події, що відбуваються, їй слід 

заздалегідь планувати свої відповідні дії на можливі цінові зміни конкурентів 

[2]. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ  

ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» визначення облікової політики наводиться досить коротко. 

Проаналізувавши нормативну базу для формування облікової політики на 

підприємстві, ми бачимо, що немає чіткого механізму формування облікової 

політики на підприємстві.  

Ефективність бухгалтерського обліку на підприємстві залежить від рівня 

його організації, починається з розробки його облікової політики. Облікова 

політика являє собою сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для складання та подання фінансової 

звітності [2]. 

Формування облікової політики на підприємстві трудомістким і 

відповідальним процесом, оскільки компанія буде працювати з ним більше 

одного року. Компанія самостійно визначає свою облікову політику. 

Вивченням формування і реалізації облікової політики підприємства займалися 
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такі вітчизняні вчені: Ф. Єфімова, Л. Васильєва, П. Житній, Г. Кірейцев, 

М. Щирба та ін.  

При формуванні облікової політики необхідно дотримуватися таких 

вимог: 

- активи і зобов’язання підприємства існують окремо від активів і 

зобов’язань його засновників і інших підприємств (за умови відокремлення 

майна); 

- облікова політика компанії застосовується послідовно з року в рік; 

- факти господарської діяльності підприємства відносяться до 

звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від часу оплати; 

- облікова політика повинна формуватися шляхом вибору одного з 

альтернативних методів з декількох, дозволених загальноприйнятими 

стандартами;  

- для будь-якого конкретного питання підприємство має 

використовувати, як правило, один обраний метод ведення різних операцій в 

бухгалтерському обліку, але в деяких випадках допустимо і доцільно 

використовувати різні способи паралельно. 

Облікова політика підприємства, затверджена керівником та одним з 

основних документів, що визначають правила бухгалтерського обліку на 

підприємстві в рамках стандартів бухгалтерського обліку, визначених 

нормативними актами законодавства про бухгалтерський облік [1].  

Фактори, що впливають на вибір облікової політики:  

- організаційно-правова форма підприємства (товариство з 

обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, державне підприємство і 

т. д.);  

- галузева приналежність або вид діяльності (промисловість, 

будівництво, торгівля, посередницька діяльність); 

- обсяг діяльності, структура підприємства, середня чисельність;  

- податкове поле діяльності підприємства (звільнення від різних 

видів податків, податкові ставки); 

- стратегія фінансово-економічного розвитку (цілі та завдання 

економічного розвитку підприємства на довгострокову перспективу, 

передбачувані напрямки інвестицій, тактичні підходи до вирішення завдань);  

- наявність матеріально-технічної бази (забезпечення комп’ютерною 

технікою та іншими засобами оргтехніки, програмно-методичним 

забезпеченням та т. д.); 

- рівень кваліфікації бухгалтерського персоналу, економічна 

сміливість, ініціативність і підприємливість керівників компаній; 

Від правильно вибраної облікової політики залежить формування 

доходів, витрат і фінансових результатів, які характеризують фінансово-

господарську діяльність підприємства. 
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ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В останні роки уряд України всіляко прагнув стабілізувати соціально-

економічні процеси. Для забезпечення виконання планових показників уряд 

намагався удосконалити адміністрування платежів та митних процедур, 

упроваджував нові та забезпечував функціонування діючих електронних 

сервісів для суб’єктів господарювання. Суттєво переглянув порядок 

оподаткування доходів фізичних осіб. Все це може характеризувати як значний 

крок уперед щодо спрощення процедур податкового адміністрування, порядку 

дотримання податкового законодавства та покращання взаємовідносин між 

платниками податків і фіскальними органами [1]. 

З іншого боку, через гостру потребу держави у наповнені бюджету були 

внесені законодавчі норми, які містять ряд компромісних, перехідних та 

тимчасових положень, і тим самим віддаляють чинну національну систему 

оподаткування від оптимальності.  

Це пояснюється багатьма обставинами, насамперед мінливістю 

пріоритетів соціально-економічного розвитку, слабкістю основних складових 

ринкової інфраструктури, монополізмом виробників, неузгодженістю між 

собою нормативних актів. Тому можливо стверджувати, про ефективність 

застосування урядом інструментів фіскальної політики ще не дуже велика, і 

позитивний вплив на соціально-економічний стан в країні ще заслабкий [2].  

Для поліпшення соціально-економічного стану країни уряду необхідно 

продовжити процес трансформації як у фінансовому секторі держави, так і 

приватному секторі. До того ж необхідно активізувати інвестиційну діяльність 

підприємств усуваючи недоліки як у податковій політиці, так і у бюджетній 

політиці. Для досягнення зазначеної мети необхідно:  

 створити сприятливий макроекономічний клімат, шляхом залучення 

«тіньових» доходів в інвестиційний процес; 

 стимулювання внутрішнього попиту активної бюджетної політики;  

 запровадити низку ефективних фінансових послуг та фінансових 

інструментів для стимулювання індивідуальних інвестицій при гарантованому 

забезпеченні прав індивідуальних інвесторів;  

 підвищити рівня доходів громадян України, для збільшення 

платоспроможного попиту шляхом запровадження прогресивного 

оподаткування [3]. 
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Вирішення таких завдань є можливим за умов значного розширення 

транспарентності фіскальних операцій та доступу громадськості до їх 

моніторингу і контролю, запровадження заходів, спрямованих на обмеження 

корупції у фіскальній сфері. 
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РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ – ЯК ОСНОВА 

ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ 

На сьогоднішній день розвиток податкової системи України відбувається 

за умов політичної нестабільності, неефективності чинного законодавства, 

погіршення соціально-економічного розвитку держави і тому виникає 

необхідність реформування діючої системи оподаткування. Водночас, 

ефективність формування податкової системи залежить від злагодженості 

роботи органів державної влади, розвитку податкової політики, коригування 

податкового законодавства. Тому, стягнення податкових платежів є основним 

джерелом наповнення державного бюджету і в залежності від ефективності 

діяльності податкових органів визначається рівномірність розподілу 

податкового навантаження на суб’єктів господарювання. 

Питаннями визначення сутності податків займалося багато вітчизняних 

вчених, серед них: М.П. Кучерявенко, Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий і 

О.М. Десятнюк, П.В. Мельник. Такі вчені як А.В. Гречко, І.М. Макарчук, 

О.В. Перчук, В.М. Виноградня, В.Л. Андрущенка вивчали проблеми 

реформування податкової системи України, але багато питань все ще 

залишаються дискусійними та недостатньо дослідженими [2; 3]. 

Для податкової системи країни характерним є ряд проблем. Одним з 

основних недоліків податкової системи України є високий рівень податкового 

навантаження на економіку. Цей показник є основним критерієм в оцінці 

ефективності податкової системи країни. У країнах з розвинутою ринковою 

http://ndi-fp.nusta.com.ua/files/doc/Zdirnuk_IK_TFP_NDIFP_2016.pdf
http://ndi-fp.nusta.com.ua/files/doc/Zdirnuk_IK_TFP_NDIFP_2016.pdf
http://ndi-fp.nusta.com.ua/files/doc/Zdirnuk_IK_TFP_NDIFP_2016.pdf
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економікою дуже різні ставки податку, що залежить від специфіки кожної 

окремої країни [1]. 

Ще однією проблемою податкової системи України є наявність великої 

кількості малоефективних податків. Одним з таких податків є податок на 

прибуток, котрий платники повинні сплачувати щоквартально та декларувати. 

В багатьох країнах Європи він сплачується раз на рік та держава надає пільги 

для різних категорій платників. В нашій країні це погіршує позиції простоти 

ведення бізнесу та збільшує витрати суб’єктів підприємницької діяльності на 

сплату податків. Однією з основних проблем податкової системи є те, що 

нормативно-правова база оподаткування є складною та суперечливою.  

Також податкова система України характеризується фіскальною 

спрямованістю, оскільки податкове навантаження в основному йде на 

виробничу сферу, проте недостатнє навантаження на використання ресурсів. 

Таким чином, аналіз системи оподаткування в Україні свідчить про 

наявність багатьох недоліків, проблем, які не дозволяють країні вийти на новий 

рівень розвитку національної економіки. Вирішивши основні проблеми, ми 

можемо досягти значного соціально-економічного розвитку, підвищення рівня 

конкурентоспроможності та залучення іноземного капіталу.  
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СКАНУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ШВЕЙЦАРІЇ 

Швейцарія є порівняно невеликою держава у центрі Європи, що має 

низку економічних особливостей. Маючи площу 41,5 тис. квадратних 

кілометрів, ця країна впевнено посідає високі місця у світових рейтингах за 

рівнем ВВП на душу населення. Загальний ВВП Швейцарії складає 662,5 млрд. 

дол. та зростає з кожним роком на 1 %. Показники вражаючі, якщо зважати на 

те, що населення країни нараховує 8,5 млн. осіб. 

Перш за все, Швейцарія виділяється своєю банківською системою, що є 

однією з найбільш стабільних та надійних у світі. Національний Банк 

Швейцарії відомий найнижчою процентною ставкою – 0,75 %. Таким чином,на 

сьогоднішній день банки є основою функціонування економіки країни. Вони 
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вирізняються також своєю конфіденційністю, яка стала своєрідним брендом 

Швейцарії. За останніми даними, рівень безробіття в цій країні складає 

приблизно 2,5 %.В економічному плані Швейцарію виділяє той факт, що на її 

території практично відсутні будь-які корисні копалини, але навіть це не 

заважає їй тримати економіку на дуже високому рівні. Висока якість – 

незмінний підхід швейцарських виробників. Саме він заохочує споживачів із 

різних країн. Недарма Швейцарія славиться своїми годинниками та шоколадом. 

Великою популярністю також користуються сири. Перш за все, покупців 

приваблюють смакова якість продукту [1]. 

На сьогоднішній день основою економіки Швейцарії є промисловість. 

Промисловий сектор країни включає в себе машинобудування, зокрема, це 

електротехніка, ткацьке обладнання, зброя тощо. Дуже добре розвинена 

фармацевтична промисловість. Приблизно ¾ продукції Швейцарії йде на 

експорт. Головними торговими партнерами цієї країни є Китай, Японія, США 

та країни,що входять до складу ЄС [2]. 

Територія Швейцарії не має достатніх ресурсів для аграрної діяльності, 

тим не менш країнами забезпечує себе такими продуктами як м’ясо, пшениця, а 

також молочна продукція. Проте більшу частину продуктів Швейцарія 

імпортує [3]. 

Країна виділяється також розвиненою транспортною інфраструктурою. 

Залізнична мережа країни вважається однією з найкращих у Європі. Зважаючи 

на нейтральну позицію Швейцарії у політиці, вона є дуже привабливою для 

багатьох міжнародних організацій. Тут знаходяться штаб-квартири більшої 

частини Європейських організацій (ООН, ВООЗ, СОТ, ФІФА). 

Щорічно Швейцарія приваблює тисячі туристів, завдяки спеціалізації на 

гірському туризмі, а також відпочинку на озерах. Таким чином, рекреаційний 

бізнес у країні є надзвичайно розвиненим завдяки вдалому географічному 

розташуванню, природним властивостям, таким як гори, ліса, озера, річки, а 

також низці проектів, які спрямовані на збереження та захист довкілля [4]. 

Швейцарія є учасницею регулярних тематичних виставок та форумів. 

Одним із найвідоміших є Світовий економічний форум – швейцарська 

неурядова організація, яка організує зустрічі світових лідерів та експертів із 

міжнародних економічних відносин кожен рік у Давосі. До зустрічей 

залучаються відомі керівники у сфері бізнесу, політичні лідери, видатні 

оратори та журналісти. На таких форумах зазвичай обговорюються найбільш 

гострі політичні та економічні питання, зокрема, на тему охорони здоров’я та 

довкілля [5]. 

Економіка Швейцарії наразі є досить пропорційною та за правом 

вважається однією з найбільш стабільних у світі  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 

Вирішення проблеми забезпечення необхідним обсягом капіталу 

підприємства відіграє важливу роль у його діяльності, що в свою чергу впливає 

на ефективність діяльності підприємства й отримання ефективного фінансового 

результату. 

Управління капіталом – це система методів та принципів реалізації і 

розробки управлінських рішень, пов’язаних з оптимальним його формуванням з 

різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання 

у господарській діяльності підприємства [1]. 

Управління капіталом підприємства направлене на вирішення таких 

завдань як [2]: 

– забезпечення необхідними темпами економічного та фінансового 

розвитку підприємства, за рахунок формування достатнього обсягу капіталу; 

– покращення ефективності розподілу сформованого капіталу за 

напрямами використання та видами діяльності; 

– формування умов для досягнення найбільшого доходу капіталу при 

запланованому рівні фінансового ризику; 

– здійснення мінімізації фінансового ризику, стосовно використання 

капіталу, при запланованому рівні його доходності; 

– утримання постійної фінансової рівноваги підприємства; 

– забезпечення засновниками достатнього рівня фінансового контролю 

над підприємством; 

– підтримання фінансової гнучкості підприємства; 

– оптимізація обороту капіталу; 

– забезпечення своєчасного реінвестування капіталу. 

Структура механізму управління капіталом підприємства має в собі такі 

елементи як: 

– ринковий механізм регулювання діяльності підприємства з 

використання самого капіталу; 

– внутрішній механізм регулювання аспектів використання капіталу 

підприємства; 

http://www.gecont.ru/articles/econ/swiss.htm
https://esterholdings.com/ua/ekonomika-shvejtsarii/
http://www.orangesmile.com/destinations/switzerland/economics.htm
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– систему конкретних економічних методів і прийомів здійснення 

управління з використання капіталу підприємства; 

– державне нормативно-правове регулювання діяльності підприємства з 

використання капіталу [3]. 

Стратегічний підхід посилюється при супроводженні механізму 

управління капіталом підприємства. 

Оперативне та тактичне управління капіталом відбувається на первинній 

стадії, коли капітал тільки формується. Відтак, по-перше фінансово-

економічний потенціал орієнтований на вирішенні завдань підтримки 

показників платоспроможності і ліквідності, тобто по мірі розвитку 

підприємство виходить з тих чи інших кризових ситуацій у своїй діяльності, 

капітал підприємства збільшується за рахунок поліпшення показників ділової 

активності та рентабельності. 

Більшість підприємств застосовують формальні методи прогнозування 

(статистичні та структурні) і можуть застосовувати лише декілька 

неформальних методів управління. 

Неформальні методи найчастіше базуються на аналітичних особливостях 

осіб, що ухвалюють управлінські рішення [4]. Тобто це так звані логічні 

прийоми і методики вибору оптимальних рішень керівником шляхом 

теоретичного порівняння альтернатив з урахуванням накопиченого досвіду. 

Ефективне управління капіталом підприємства виконується керівництвом 

завдяки:  

– розробці політики стосовно використання та формування кожного з 

елементів власного капіталу;  

– використанні можливостей фондового ринку під час здійснення 

операцій з власними акціями і при випуску облігацій;  

– проведення ефективної політики залучення коштів з позикових джерел;  

– розробці дивідендної політики, спрямованої на підтримку добробуту 

акціонерів [5]. 

Підприємство може визначити оптимальні цілі, стратегії управління, 

розробити низку заходів, визначити відповідні структури та менеджерів, які 

можуть забезпечити досягнення цілей та стратегій, через це реалізується 

досягнення ефективності управління капіталом.  

За допомогою механізму управління капіталом підприємства досягається: 

– постановка цілей і завдань управління капіталом; 

– модернізація методики аналізу ефективності застосування усіх видів 

капіталу; 

– розробка та аналіз шляхів оптимізації процесу управління капіталом; 

– розробка методики оперативного управління високоліквідними 

обіговими активами; 

– розроблення загальної стратегії управління капіталом; 

– використання у процесі управління економічних методів і моделей [6]. 
Методики управління капіталом повинні бути науково обґрунтовані 

принципами і правилами поведінки, які динамічно і сприйнятливо будуть 
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реагувати на змінні умови, сплановані на результати господарської діяльності 
та на інтегрованість зі спільною системою управління підприємством. 

Отже, кожне підприємство, спираючись на чинне законодавство і 
конкретні умови діяльності, повинно розробити або обирати найбільш 
сприйнятливу для нього модель управління капіталом. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Основна проблема фінансової звітності полягає в тому, що для того, щоб 
зберегти діючими норми промислової індустрії в умовах теперішньої економіки 
України, керівництву підприємств необхідно ретельно займатись таким 
питанням як ефективне використання ресурсів, які підприємство має в своєму 
розпорядженні. 

Розв’язанню теоретичних і методологічних питань формування, аналізу 
та прогнозування фінансової звітності присвячено багато досліджень 
вітчизняних вчених, таких як Ф. Ф. Бутинця, М. Я. Дем’яненка, В. К. Савчука, 
В. В. Сопка та інших вчених.  

В умовах ринкової економіки діяльність суб’єктів господарювання 
спрямована насамперед на отримання позитивного фінансового результату 
(прибутку) як джерела формування фінансових ресурсів та основи їх сталого 
розвитку. Отримання суб’єктами господарювання негативного фінансового 
результату (збитку) свідчить про прорахунки управлінського персоналу в 
прийнятті рішень щодо забезпечення ефективної діяльності підприємства. У 
будь-якому випадку необхідно здійснювати всебічний аналіз прибутку (збитку) 
з метою врахування його результатів при розробці подальших завдань 
управління і прогнозування діяльності підприємства [2]. 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства 
за звітний період [1]. 



108 

У відповідності до Закону України “Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні”, звітна інформація повинна бути корисною для 
зацікавлених користувачів, що забезпечується шляхом дотримання її якісних 
характеристик та принципів формування показників фінансової звітності [5]. 

Оскільки ефективність використання звітної інформації в процесі 
обґрунтування рішень в значній мірі залежить від збалансованості принципів їх 
формування, було проведено аналіз змісту існуючих принципів та відзначено, 
що принципи безперервності та періодичності, а також обачності та повноти 
мають неузгоджений характер і суперечать один одному. Основними 
причинами, що заважають чіткому розумінню та ефективному використанню 
бухгалтерської фінансової звітності, можна виділити: 

 неузгодженість бухгалтерського законодавства та окремих його 
позицій з податковим законодавством при відображенні фактів 
господарювання; 

 невідповідність потребам аналізу розміщення окремих статей та 
елементів бухгалтерської фінансової звітності. 

Сучасні тенденції розвитку бухгалтерської фінансової звітності 
передбачають посилити значний акцент на примітки і пояснення до 
бухгалтерської фінансової звітності, основною метою яких є розкриття, 
внесення коректив, уточнення і доповнення інформації, яка розкривається в 
основних звітних формах. Удосконалення приміток і пояснень повинно 
полягати в їх глибшій прив’язці до основних форм, що підвищить їх аналітичну 
цінність [3]. 

Проведене дослідження формування і практики використання показників 
бухгалтерської фінансової звітності дало можливість сформулювати науково 
обґрунтовані висновки. Саме бухгалтерська фінансова звітність, відображаючи 
всі суттєві зміни в структурі господарських засобів і їх джерел, а також 
результати фінансово-господарської діяльності, надає в скомпонованому 
вигляді значний обсяг інформації необхідної зовнішнім і внутрішнім 
користувачам [4]. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Одним з головних напрямків в роботі з кадрами виступає кадрова 

політика. Вона включає в себе цілий набір основних принципів, що 

реалізуються кадровою політикою підприємства. У такому контексті кадрова 

політика є стратегічною лінією поведінки в процесі роботи з персоналом 

організації. Кадрова політика являє собою свідому діяльність, спрямовану на 

створення згуртованого трудового колективу, який сприяв би поєднанню, як 

головних цілей, так і основних пріоритетів організації та його працівників.  

Всім відомо, що успішне функціонуюче підприємство має великий вплив 

на становлення і розвиток гармонійних ринкових відносин держави. У будь-

якому випадку успіху домагається підприємство, що має чітку стратегію і 

організацію процесу життєдіяльності, цілком і повністю забезпечене грамотним 

дисциплінованим кадровим складом, який вміє швидко адаптуватися до 

нововведень. Внаслідок чого кожному керівнику свого підприємства, 

незалежно від рівня професійної підготовки і обсягу наявних знань, необхідно 

володіти не тільки теоретичної інформацією в сфері управлінської науки, а й 

вміти втілювати її в життя, вміти управляти своїм персоналом.  

Уже за останні роки особливу увагу на роль в підприємстві людського 

фактора стали звертати не тільки вчені, а й самі керівники організацій. 

Основний інтерес представляють вироблення кадрової політики і 

корпоративної культури підприємства, оскільки ці питання спрямовані на 

створення колективу, здатного до спільного творчого пошуку найбільш 

досконалих рішень і ефективних методів в роботі [1]. 

Успішне функціонування будь-якого підприємства безпосередньо 

залежить від злагодженої і стабільної роботи кваліфікованого персоналу. 

Модернізації та вдосконалення кадрової політики повинна приділятися 

найбільша увага. Досить складно забезпечувати необхідний ступінь 

впевненості в завтрашньому дні, примножувати можливості підприємства, 

своєчасно реагувати на мінливі вимоги технології і ринку без чітко 

налагодженої, відповідної сучасним вимогам кадрової системи.  

Великий внесок у вивчення і розвиток теорії вдосконалення кадрової 

політики внесли такі зарубіжні вчені як: М. Армстронг, Г. Десслер, Р. Марр і 

Г. Шмідт, Х. Мартін, У. Монді і ін.  

Так, до основних напрямів перегляду кадрової політики належать такі:  

1) Домогтися розуміння корпоративної ідеології та спільних цінностей.  

2) Проаналізувати існуючу політику (писану або неписане).  

3) Проаналізувати зовнішні фактори, які впливають на кадрову політику. 

4) Заново оцінити області, в яких необхідна нова політика або 

неадекватна існуюча.  
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5) З’ясувати, почавши з вищої ланки, погляди менеджерів на кадрову 

політику в різних областях і на те, як, на їхню думку, її можна поліпшити.  

6) З’ясувати думку працівників про кадрову політику, особливо про те, в 

якій мірі вона справедлива і неупереджена, і наскільки чесно і послідовно вона 

реалізується.  

7) З’ясувати думки представників профспілок.  

8) Проаналізувати отриману інформацію з перших семи пунктах і 

підготувати концепцію нової політики.  

9) Провести консультації і обговорення і погодити подальші дії з 

керівництвом і представниками профспілок.  

10) Уявити концепцію політики з відповідними поясненнями щодо її 

реалізації та доповнити це подання відповідним навчанням.  

Американські погляди на управління людськими ресурсами наступні – 

рівність прав і позитивні кроки, що вживаються компаніями для усунення 

диспропорції щодо зайнятості осіб, які належать до меншин; здоров’я і безпеки 

персоналу; робота зі скаргами і трудові відносини.  

З іншого боку, німецькі фахівці Р. Марр і Г. Шмідт відзначають, що 

головна стратегія управління персоналом полягає в тому, що лінійний 

менеджмент повинен поєднувати в собі як практичні аспекти управління 

персоналом, так і стратегію вдосконалення бізнесу. Подібна тактика дозволить 

керівникам усіх рівнів не тільки залучати, відбирати, просувати працівників, а й 

розвивати їх відповідно до вимог сучасного бізнесу.  

Таким чином, наукові підходи до організації виробництва на підприємстві 

відіграють головну роль, але реалізація всіх можливих шляхів здійснення 

залежить вже від конкретних людей, а саме від їх знань, компетентності, 

кваліфікації, дисципліни, мотивації, здатності вирішувати проблеми і гнучкою 

навченості. Для кожного підприємства, яке прагне досягти успіху в 

конкурентній боротьбі, просто життєво необхідним є вміння кожного 

працівника мати досить великими глибокими знаннями. А формування у 

працівників потрібної компетенції починається вже на етапі підбору кадрів і їх 

прийомі на роботу. Кожен, хто зробить крок за поріг організації, повинен 

прагнути максимально швидко і якісно оволодіти всіма аспектами даної 

діяльності. Це більшою мірою питання прагнення самих працівників, ніж їх 

попереднього досвіду трудової діяльності або базової освіти [2]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ  

У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

Одне з вагомих місць об’єктів обліку в країнах світу належить 
виробничим запасам. Даній проблемі приділяють таку значну увагу тому що, 
від ефективного використання виробничих запасів залежить прибуток фірми.  

Дослідженням обліку виробничих запасів в різних країнах світу 
займається багато вчених, серед них: Андрєєв В. Д., Алексєєв А. В., 
Бабич М.Т., Білух, С.Ф. та інші [1].  

1 січня 1976 року за кордоном введений у дію 1 січня 1976 року 
міжнародний стандарт, що регламентує порядок обліку виробничих запасів № 2 
«Оцінка та відображення матеріально-виробничих запасів у контексті 
формування фактичної собівартості». 

Для України характерні активи, які призначені для перепродажу у 
короткий термін і виробництво продукції. У США запасами називають активи, 
що продаються за час звичайного ділового циклу. Німеччина визначає запаси, 
як предмети, що призначаються для короткого терміну використання. 
У Великобританії дане визначення схоже до США, відмінність полягає лише в 
лінгвістичних особливостях. 

У країнах світу передбачено використання двох систем обліку 
виробничих запасів. Серед них: постійна та періодична. Кожна із систем має 
свої підходи до порядку застосування методів оцінки вартості залишків запасів 
та собівартості реалізованих запасів [2]. 

Україна використовує переважно постійну систему, що дозволяє вести 
постійну та безперервну оцінку зміни у запасах виробництва. 

У Європейських країнах застосовується система періодичного обліку. 
Робота такої системи полягає в фізичному підрахунку групи матеріалів в 
запасах виробництва, що проводиться через певні проміжки часу. На відмінну 
від постійної системи, в періодичній не має контролю над виробничими 
запасами в проміжок між термінами перевірки, тому потрібно мати резервний 
запас, якщо раптом не вистачить матеріалів.  

Отже, в періодичній системі витрати на зберігання значно більші, ніж в 
постійній. 

За кордоном під час надходження матеріалу на підприємство 
оформляється рапорт, що складають у трьох екземплярах. В основу рапорту 
беруть рахунок – фактуру постачальника. Ці примірники розподіляються 
наступним чином: перший відправляють у відділ постачання, інший передають 
на склад, а третій залишають у групі приймання. 

Якщо взяти до уваги Польщу, то там запаси оцінюють за цінами їх 
придбання. Португалія та Іспанія також дотримується оцінки запасів за ціною 
їх придбання або витратами на виробництво. Швейцарія та Італія оцінює запаси 
за первісною вартістю або чистою вартістю можливої реалізації. 
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США широко застосовує метод ЛІФО-долар. Суть його полягає в тому, 
що вартість запасів обліковується, виходячи з індивідуальних цін одиниці 
запасів [3].  

У США матеріали видаються за вимогами. Вимоги записують у трьох 
варіантах. Перший залишається на складі, другий залишають у групі 
матеріального обліку, третій в особи, що одержав матеріал. Вимоги на основні 
матеріали від допоміжних відрізняється тільки кольором бланку. 

Отже, як бачимо у кожній країні діють свої стандарти обліку виробничих 
запасів. 
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ  
ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

Податкова політика в сучасних умовах є необхідною умовою 
функціонування фінансової системи будь-якої держави. Призначення 
податкової політики, яка є базовою для забезпечення фіскальної функції 
податків, не лише в акумулюванні фінансових ресурсів до бюджету для того 
щоб держава виконувала покладені на неї функції, а й покращення 
інвестиційного клімату в Україні за рахунок спрощення податкової системи та 
адміністрування податків, що матиме позитивний вплив на економічне 
зростання, залучення інвестицій та створення нових робочих місць.  

Одним із головних інструментів регулювання економічних процесів в 
сучасних умовах виступає податкова політика. Ефективність податкової 
політики забезпечує подолання наслідків фінансової кризи, реалізацію програм 
довгострокового розвитку країни, зростання добробуту населення, покращення 
діяльності суб’єктів господарювання.  

У вітчизняній фінансовій думці проблеми оподаткування знаходять своє 
відображення в працях українських учених О.Д. Василика, О.Д. Данілова, 
А.І. Крисоватого, В.М. Федосова, О.І. Опаріна, Г.О. П’ятаченко, С.І. Юрія та ін.  

Незважаючи на значні наукові дослідження та теоретичні досягнення в 
податковій сфері її питання на сучасному етапі є гостро актуальним, а тому 
вимагає визначення стратегічних напрямків і завдань податкової політики щодо 
стабілізації і розвитку держави, а також методів досягнення високого рівня 
ефективності такої політики та її впливу на суб’єктів господарювання.  

В Україні податкова політика є основою розвитку держави, зростання 
добробуту населення, утвердження нових соціальних стандартів. Податкова 
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політика завжди була важливим знаряддям впливу на розвиток економіки і 
соціальної сфери. З її допомогою держава, розподіляючи і перерозподіляючи 
валовий внутрішній продукт, здійснює вплив на формування структури 
виробництва, результати господарювання, проведення соціальних перетворень. 
В сучасних умовах господарювання роль податкової політики значно 
підвищується, вона стає основним інструментом регулювання діяльності 
суб’єктів господарювання та держави. 

Водночас для її ефективної реалізації повинен був сформуватися 
комплекс умов, що втілював би розвиток економічного середовища, позитивне 
усвідомлення та сприйняття її суб’єктами податкових відносин, нагромадження 
позитивного досвіду ринкових перетворень. З огляду на це головними 
завданнями має стати удосконалення податкового законодавства шляхом:  

1. Внесення змін до Податкового кодексу України. 
2. Адаптація податкового законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу шляхом внесення до Податкового та Митного кодексів 
України змін, спрямованих на наближення положень національного 
законодавства до законодавства Європейського Союзу з питань податку на 
додану вартість, акцизного податку та мита.  

3. Зменшення податкових перешкод для закордонних інвестицій та 
запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал 
шляхом проведення переговорів щодо міжнародних договорів про уникнення 
подвійного оподаткування з іноземними державами та внесення змін до діючих 
договорів України, зокрема з Кіпром, Швейцарією, Люксембургом, 
Нідерландами.  

4. Реформування Державної фіскальної служби України, що 
передбачатиме її підпорядкування Міністерству фінансів України, оптимізацію 
функцій та чисельності такої служби.  

Таким чином, пріоритетним завданням здійснення податкової політики є 
забезпечення покращення інвестиційного клімату в Україні за рахунок 
спрощення податкової системи та адміністрування податків, що матиме 
позитивний вплив на економічне зростання, залучення інвестицій та створення 
нових робочих місць метою стабілізації національної економіки та формування 
сприятливого макроекономічного середовища. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК  

ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

Невід’ємною складовою сфери обміну національної та міжнародної 

економіки є валютний ринок, в якому здійснюється торгівля національними та 

наднаціональними грошовими одиницями і валютними цінностями, що 

обслуговують міжнародні платіжні операції. Його функціонування забезпечує 

досягнення загальноекономічних цілей, регулювання валютних курсів, 

зростання чистого експорту, що є визначальним чинником економічного 

розвитку. У результаті підвищення впливу процесів глобалізації на економіку 

України проблеми підвищення ефективності функціонування вітчизняного 

валютного ринку набувають особливої актуальності.  

Сьогодні валютний ринок забезпечує реалізацію валютної політики 

держави, яка спрямована на забезпечення стабільності курсу національної 

грошової одиниці, сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку, 

регулювання зовнішніх платіжних стосунків з іншими країнами, забезпечення 

збалансування зовнішніх платежів і накопичення централізованих валютних 

резервів. 

Стан валютного ринку України можуть характеризувати такі показники: 

– офіційний курс гривні щодо інших валют;  

– середньозважений курс гривні за операціями з готівковою іноземною 

валютою;  

– обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України;  

– обсяг валютних інтервенцій, здійснюваних НБУ [1]. 

Таблица 1— Динаміка показників валютного ринку в 2016–2018 рр. 

 Показник  2016  2017  2018 

 Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку з 

готівковою іноземною валютою (млн.дол.США ): 

-обсяг валюти, купленої банками в наслення; 

-обсяг валюти, проданої населенню 

134,3 

96,4 

801,7 

736,5 

 831,7 

941,8 

Валютні інтервенції Національного банку України: 

-купівля; 

-продаж 

115,0 

234,4 

50,0 

232,5 

 519 

180,5 

Середньозважений курс гривні за операціями з готівковою 

іноземною валютою: 

-купівля; 

-продаж 

2703,74 

2658,23 

2760,73 

2744,07 

 2789,29 

2769,92 

Офіційний курс гривні до дол. США 27,2 28,1  27,7 

Джерело: складено автором на основі [2] 

Тенденцією 2016–2018 рр. було значне переважання обсягів купівлі 

валюти над обсягами продажу, що було необхідним для мінімізації негативного 
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впливу іноземних валют на економічну безпеку держави, підтримки рівноваги 

платіжного балансу та стабільності національної валюти, поповнення 

міжнародних резервів. 

Проте, просуванню вітчизняного валютного ринку в європейський 

фінансовий простір перешкоджають такі чинники:  

 відсутність стабільної економічної та фінансової ситуації в країні; 

слабкий експортний потенціал;  

 недостатнє залучення альтернативних зовнішніх джерел фінансування 

міжнародних фінансових відносин України;  

 неефективне використання внутрішніх фінансових ресурсів;  

 нестабільність гривні відносно провідних валют світу. 

Додатковий тиск на валютний курс здійснює дефіцит державного 

бюджету. Це, у свій час, призводить до зростання ціни державних запозичень, а 

також ускладнює управління державним боргом. 

Для забезпечення стабілізації ситуації на валютному ринку доцільно 

зосередитися на таких напрямах:  

 вдосконалити чинне законодавство у валютній сфері з метою 

забезпечення більш гнучкого та сучасного режиму валютного регулювання та 

валютної політики держави загалом; 

 зниження режиму обмежень на міжнародний рух капіталу та валютні 

операції; 

 затвердження програми співробітництва з МВФ, що дасть змогу 

поповнити валютні резерви і підтримати гривню; 

 підвищити прозорість операцій НБУ на валютному ринку; 

 посилити роботу з моніторингу валютних ризиків;  

 удосконалити механізми контролю та протидії спекуляціям; 

 стимулювати експорт і забезпечити рівновагу платіжного балансу [3]. 

Отже, результати аналізу стану й перспектив розвитку валютного ринку 

України вказують на необхідність проведення подальшого дослідження, 

впровадження цілого комплексу законодавчих, нормативно-правових заходів з 

метою вирішення сучасних проблем розвитку валютного ринку, процесів 

інвестування економіки країни й забезпечення інтеграції в систему світового 

фінансового ринку. 
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ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

Продуктивність праці є одним з найбільш важливих показників 
ефективності економіки країни. Продуктивність праці вважається одним з 
найбільш важливих факторів економічного зростання і поліпшення якості 
життя населення країни.  

Підвищення продуктивності праці – один з об’єктивних економічних 
законів, властивих кожній суспільно-економічній організації. Процес 
підвищення продуктивності праці повинен бути не тільки гармонійним, а й 
охоплювати крім економіки такі сфери як: охорона здоров’я, освіта, наука і 
державне управління.  

Продуктивність праці – найважливіший економічний показник, що 
відбиває ефективність праці в матеріальному виробництві та характеризує як 
окремого працівника, так і колектив підприємства в цілому.  

Рівень зайнятості населення вважається одним з основних факторів 
продуктивності праці. В Україні спостерігається зниження чисельності 
населення за останні 10 років на 8,6%, в тому числі економічно активного 
населення – на 7,8%. Це пов’язано з демографічною ситуацією в країні. В 
Україні коефіцієнт народжуваності населення становить 10,4, а коефіцієнт 
смертності – 14,8 [1].  

Великий вплив на продуктивність здійснює і зношеність виробничих 
потужностей на українських підприємствах, використання застарілих і 
неефективних технологій.  

Так само можна виділити і низьку вартість робочої сили, що в свою чергу 
є сильним гальмуючим фактором технічного переозброєння і модернізації. В 
окремих великих компаніях фонд оплати праці становить 15% валового доходу. 
За енергетичним компаніям цей показник дорівнює 5%.  

Недосконалість трудового законодавства так само має великий вплив на 
продуктивність праці. Жорстке трудове законодавство формує на ринку праці 
модель з вкрай нееластичний зайнятістю і консервує економічну 
неефективність. Більшою мірою від цього страждає середній і малий бізнес [2].  

Для визначення шляхів вирішення проблем ефективності праці необхідно 
виділити основні цілі і фактори продуктивності праці.  

Головні цілі, які ведуть до збільшення ефективності виробництва:  
- скорочення витрат і збільшення прибутковості;  
- зниження вартості матеріалів; 
- підвищення гнучкості виробництва;  
- підвищення якості товарів і послуг;  
- вдосконалення технологічних процесів виробництва.  
Фактори, що впливають на продуктивність праці, можуть бути об’єднані 

в чотири групи [3]:  
- Матеріально-технічні.  
- Організаційно-економічні.  
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- Соціально-психологічні.  
- Природні та суспільні умови, в яких здійснюється трудова діяльність.  
Для розвитку економіки України головним пріоритетом є підвищення 

продуктивності праці. А для вирішення цього завдання необхідна правильна 
державна політика в області стимулювання малого та середнього бізнесу і 
використання більш гнучкої політики для швидкого реагування на мінливі 
зовнішні чинники. Використання висококваліфікованої робочої сили і 
підвищення фонду оплати праці також має бути важливим завданням держави. 
Технічне переозброєння підприємств є найбільш значущим завданням, яке 
необхідно вирішити для підвищення рівня продуктивності праці.  

Органи державної влади в України мають ставити перед собою наступні 
цілі: створення системи стратегічного управління, підтримка експорту, 
формування сприятливого підприємницького середовища, підтримка і розвиток 
інновацій, підвищення якості державних послуг, розвиток ефективності витрат 
бюджетних коштів та управління держмайном, підтримка і розвиток малого і 
середнього бізнесу та просування інтересів України за кордоном. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ 

Як видно з визначення, наведеного в Положенні про електронні гроші в 
Україні [1], електронним грошам притаманне внутрішні розбіжності – з одного 
боку, вони є способом платежу, з іншого – зобов’язанням, яке підлягає 
виконанню в звичайних неелектронних грошах. 

Деякі автори вважають, що враховувати подібні платіжні засоби, як 
електронні гроші слід в складі зобов’язань, з огляду на визначення, що 
наведене в Положенні про електронні гроші в Україні. 

Існує декілька визначальних розривів в нормативно-правових актах, що 
регулюють порядок вжиток електронних грошей як між собою, так і в порядку 
їх обліку, жодних тлумачень з боку від державних органів немає. Розвиток 
сьогочасних банківських послуг пропонує суб’єктам господарювання широкі 
можливості організації і здійснення розрахунків, вибору платіжних 
інструментів, способів їх використання, додаткового обслуговування, і 
підприємство змушене самостійно визначається з порядком їх обліку. 

З точки зору бухгалтерського обліку рахунок 335 використовується для 
відображення інформації про електронні гроші як такої, яка записана, тобто 
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зберігається на електронних платіжних засобах і використовується 
господарюючим суб’єктом в обмін на безготівкові кошти і тільки для 
розрахунків з торговцями за товари в електронному вигляді, придбані на 
виробничі (господарські) потреби, виражені в грошових одиницях. 

Отже, навіть при прямому придбанні товару карткою з запровадженням 
електронних грошей застосовується субрахунок 372 (підзвітних осіб), згідно з 
Інструкцією про застосування Плану рахунків, рахунки 30, 31, 33 не 
кореспондують з рахунками другого класу, а рахунок 33 не кореспондує з 
рахунком 64, щоб відобразити ПДВ або оплату податків [2]. 

Так як, розрахунки електронними грішми не належать до грошової 
системи розрахунків, то всі первинні документи на одержання товарів (робіт, 
послуг) мають бути оформлені на території України в гривнях, а не в 
електронних грошах.  

Проаналізувавши зміни в Плані рахунків бухгалтерського обліку, можна 
сказати, що уведення субрахунку 335 «Електронні гроші, номіновані в 
національній валюті» не вирішили протиріч в проблемах суті та обліку 
електронних грошей, так як використання цього субрахунку сильно обмежено. 
Таке обмеження стримує розвиток електронних платежів, ділової активності 
суб’єктів ринку, зручності і мобільності ведення бізнесу. 

Отже, для того, щоб господарюючому суб’єкту в абсолютній мірі 
використовувати всі плюси використання новітніх інформаційних технологій, 
інтернет-ресурсів, повинно ураховувати законодавчі обмеження і 
використовувати такі електронні платіжні інструменти, які дозволять уникнути 
протиріч в обліку і відповідним чином організувати розрахунки. Надалі треба 
використовувати практику зарубіжних країн у формуванні цілеспрямованого 
вдосконалення обліку електронних грошей господарюючими суб’єктами в 
Україні. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ  

ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИНННИЦТВА 

Поточні біологічні активи є основною ресурсною складовою виробництва 
сільськогосподарської продукції. Результативність і своєчасність прийняття 
зважених управлінських та інвестиційних рішень щодо управління поточними 
біологічними активами рослинництва залежить від повноти та релевантності 
інформації, яка відображається у звітності сільськогосподарських підприємств. 
Методологічні засади формування інформації в бухгалтерському обліку та 

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=72246
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фінансовій звітності про фінансові результати підприємствами визначені 
П(С)БО 30 «Біологічні активи» [1].  

Важливою формою фінансової звітності сільськогосподарського 
підприємства є Звіт про фінансовий стан (Ф. № 1). У загальній підсумковій сумі 
статті «Поточні біологічні активи» відображають вартість поточних 
біологічних активів, що належать їм на правах власності. Вартість поточних 
біологічних активів відображають окремим рядком у Розділі VІІ Приміток до 
річної фінансової звітності (Ф. № 5), а у розділі XІV відображається залишок 
поточних біологічних активів на початок року, надходження, вибуття, залишок 
на кінець року, а також втрати від зменшення корисності та вигоди від 
відновлення корисності активів [2]. Проте відображення сукупної вартості 
поточних біологічних активів у звітності без диференціації за кількісними та 
структурними показниками не дозволяє користувачам отримати необхідну 
інформацію про якісну характеристику потенціалу даного виду активів та 
ефективність їх використання.  

Інформація про сільськогосподарську продукцію міститься у формі 
державної статистичної звітності № 50-сг «Основні економічні показники 
роботи сільськогосподарських підприємств». У розділах 1-3 даної форми 
зазначається структура собівартості за видами продукції, витрати на 
виробництво продукції рослинництва, наявність і рух продукції сільського 
господарства. Проте в цій формі відсутня інформація про поточні біологічні 
активи. Також підприємства самостійно можуть розробляти управлінські 
форми звітності для задоволення інформаційних потреб щодо поточних 
біологічних активів рослинництва. 

Отже, результати проведеного дослідження процесу відображення 
поточних біологічних активів рослинництва у звітності сільськогосподарських 
підприємств свідчать про необхідність удосконалення системи реєстрації, збору 
та накопичення інформації про наявність, якісні параметри і використання 
поточних біологічних активів у процесі господарської діяльності аграрних 
підприємств. Виявлено необхідність удосконалення нормативно – правової 
бази, запровадження спеціалізованих форм звітності, удосконалення носіїв 
обліково-економічної інформації, розробка управлінської звітності; 
застосування новітніх інформаційних технологій в системі організації обліку та 
звітності. 
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МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ  

КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Виникнення консолідованої фінансової звітності пов’язане з 

притаманними ринковій економіці інтеграційними процесами, суть яких 

зводиться до об’єднання економічних суб’єктів, поглиблення їх взаємодії, 

утворення груп підприємств з тісними організаційно-правовими, виробничо-

технічними, комерційними та фінансовими зв’язками. 

Фундаментальним питанням методології складання, аналізу та аудиту 

фінансової звітності присвятили свої праці такі вітчизняні вчені, як: 

Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Н.І. Дорош, І.К. Дрозд, Г.Г. Кірейцев, 

Ю.А. Кузьмінський, М.В. Кужельний, Л.Г. Ловінська,Є.В. Мних, Л.В. та ін.  

Проблеми організації бухгалтерського обліку в об’єднаннях підприємств і 

методику складання консолідованої фінансової звітності в Україні вивчали такі 

науковці, як: Р.Є. Грачова, Є.В. Калюга, В.М. Костюченко, Р.С. Коршикова, 

Г.В. Уманців та ін. [1]. 

Консолідована фінансова звітність – це звітність, яка відображає 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної 

особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Порядок 

складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття 

інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності 

регламентується НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність". 

Консолідована фінансова звітність призначена для характеристики 

загального фінансового стану та спільного фінансового результату діяльності 

групи підприємств як єдиної економічної одиниці. При цьому вона також 

відображає всі економічні взаємозв’язки між суб’єктами господарювання групи 

та виконує функцію контролю для материнського підприємства. 

При складанні консолідованої фінансової звітності враховують вимоги всіх 

П(с)БО, що стосуються конкретних форм звітності. Основи ж методики складання 

консолідованої фінансової звітності закладені в П(с)БО 20 та МСБО 27. 

Так, згідно із П(с)БО 20, консолідована фінансова звітність складається за 

той самий звітний період і на ту саму дату балансу, що і окрема звітність 

материнського і його дочірніх підприємств. При цьому, підприємства, звітність 

яких консолідується повинні застосовувати єдину облікову політику для 

подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо при складанні 

консолідованої фінансової звітності неможливо застосувати єдину облікову 

політику, то про це повідомляється у примітках до консолідованої фінансової 

звітності [2]. 

Консолідована фінансова звітність складається шляхом впорядкованого 

додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних 

показників фінансової звітності материнського підприємства. При цьому 
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можуть не наводитися статті (рядки) форм фінансової звітності, за якими у 

групи підприємств відсутні показники (крім випадків, якщо такі показники 

були в попередньому звітному році) [3]. 

Отже, консолідована бухгалтерська звітність являє собою об’єднання за 

допомогою спеціальних облікових процедур (а не просто додавання) звітності 

двох і більше підприємств, які перебувають у певних юридичних і фінансово-

господарських відносинах, коли одне або кілька юридично самостійних 

підприємств перебувають під контролем лише одного товариства – так званого 

материнського (батьківського) товариства.  

Консолідовані звіти показують, якими були б звіти компанії, якби вона 

закрила всі дочірні фірми і здійснювала безпосереднє управління їх діяльністю 

в рамках однієї юридичної особи. 
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА  

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 

На сьогоднішній день в економіці віддають велику перевагу грошово-

кредитним відносинам. Будь-яке їх порушення призводить до небажаних 

наслідків у суспільному виробництві. Саме через це в тих сучасних ринкових 

системах, що належать до регульованих, ці відносини перебувають під 

постійним контролем держави, що реалізується в його грошово-кредитній 

політиці. Грошово-кредитна політика – це комплекс заходів у сфері грошового 

обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці 

України шляхом використання визначених Законом «Про Національний банк 

України» засобів і методів.  

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про Національний банк України» 

основними економічними засобами та методами грошово-кредитної політики є 

регулювання обсягу грошової маси через:  

1. визначення та регулювання норм обов’язкових резервів для 

комерційних банків;  

2. процентну політику;  

3. рефінансування комерційних банків;  
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4. управління золотовалютними резервами;  

5. операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що 

підтверджують корпоративні права), в т. ч. з казначейськими зобов’язаннями, 

на відкритому ринку;  

6. регулювання імпорту та експорту капіталу. 

В Україні головним суб’єктом грошово-кредитної політики є 

Національний банк, який відповідно до Конституції України та Закону «Про 

Національний банк України» визначає її та реалізує [1]. 

Визначальною метою грошово-кредитної політики Національного банку 

України є забезпечення стабільності національної грошової одиниці. 

Досягнення цієї мети – абсолютно необхідна передумова вирішення таких 

доленосних для України питань, як структурна перебудова економіки, 

доведення до логічного завершення ринкових перетворень і формування 

потужної динамічної, автономно діючої системи суспільного відтворення [2]. 

Грошово-кредитна політика Національного банку України в її конкретних 

завданнях і акцентах значно залежала раніше, як залежить і сьогодні, від 

сукупності тих умов, того економічного й соціального середовища, в якому 

вона реалізується. Тому в розробці цієї політики і в її здійсненні є характерні 

особливості, що визначаються особливостями того чи іншого періоду в 

розвитку нашого суспільства. Грошово-кредитна політика включає такі 

складові моменти: 

˗ визначення загального напряму грошово-кредитної політики на 

певний період; 

˗ визначення сукупності основних інструментів здійснення грошово-

кредитної політики; 

˗ розробку й реалізацію конкретних програм у сфері грошового обігу 

та кредиту.  

Будучи посередником між державою та банківською системою, 

Національний банк України покликаний регулювати грошові та кредитні 

потоки за допомогою певних інструментів. Вибір цих інструментів досить 

широкий, до них належить:  

˗ встановлення кількісного контролю за збільшенням грошової маси 

шляхом визначення її приросту на основі обліку реальних змін ВВП та 

цільових показників інфляції; 

˗ скорочення обсягу готівкових розрахунків через створення і широке 

використання національної системи розрахунків на основі пластикових карток; 

˗ підвищення надійності існуючої системи електронних розрахунків; 

˗ підтримка високого рівня ліквідності активів комерційних банків на 

основі їх рефінансування; 

˗ розширення кредитної бази через подальше вдосконалення 

кредитних аукціонів Національного банку України, викуп акумульованих 

вкладів населення для подальшого продажу цього кредитного ресурсу 

комерційним банкам [3]. 
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Вибір інструментів грошово-кредитної політики Національного банку 

України залежить від завдань, які вирішуються на конкретному етапі 

економічного розвитку. На початкових етапах переходу до ринкових відносин 

найбільш результативними є, прямі механізми втручання Національного банку 

України в грошово-кредитну сферу [4].  

Отже, можна сказати, що грошово-кредитна політика Національного 

банку України є надзвичайно складною в розробці й реалізації системи заходів, 

яка в той же час визначається великою роллю в організації функціонування 

ринкової економіки і забезпеченні динамічного економічного зростання нашої 

держави. 
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НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ 

Основними причинами міграції серед економічно активного населення 

України є тривала політична криза в суспільстві, невдоволення економічним 

становищем в державі; незабезпечення країною умов для реалізації 

можливостей своїх економічно активних громадян, значно вищий рівень 

заробітної плати у країнах імміграції, військові причини. за кордоном. За 

статистичними даними станом на 2018 рік близько 2-3 мільйонів українців 

працюють за кордоном, близько 630 тис. осіб виїхали на постійне місце 

проживання [1]. Поширення інформації щодо працевлаштування за кордоном 

відбувається через Інтернет, телебачення, оголошення на вулиці і громадському 

транспорті. Недоліком є те, що жодний ресурс не надає повної інформації про 

роботодавця, графік роботи, розмір оплати праці, умови проїзду і проживання, 

порядок медичного та соціального страхування. Серед негативних наслідків 

трудової міграції відмітимо: 1) погіршення вікової структури населення; 2) 

зменшення співвідношення між працездатним і непрацездатним населенням 

(кількість працездатного населення у 2018 р. становило 30 млн. жителів, 
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офіційне працевлаштування мають 16 млн. українців, 5,2 млн. осіб є дітьми і 

підлітками, яким ще не виповнилося 15-ти років, 6 млн. осіб пенсійного віку 

[2]); 3) порушення морально-психологічного клімату в суспільстві та підрив 

соціального інституту сім’ї; 4) «відплив інтелекту» як проблема в контексті 

перспектив НТП; 5) нестачу на вітчизняному ринку висококваліфікованих 

фахівців; 6) приватні трансферти мігрантів є інфляційним чинником за рахунок 

значного припливу іноземної валюти; 7) міграцію кримінальної природи, 

проблему торгівлі людьми (за статистикою через легальні компанії за 2017 р. до 

Польщі прибуло лише 9,5 тис. українців [3]); 8) «шахрайські схеми» компаній із 

працевлаштування за кордоном. 

Зараз існують варіанти альтернативного заробітку в Україні.  

Трудові мігранти мають звертати увагу на наступні ознаки компаній-

посередників на міжнародному ринку міграції, а саме звертатися лише до 

перевірених, ліцензованих компаній міжнародного працевлаштування, 

обов’язково перевіряти наявність ліцензії на сайті Мінсоцполітики, завжди 

укладати договір на пошук роботи, цікавитися місцем майбутнього 

працевлаштування; не довіряти компаніям, котрі пропонують роботу із великим 

рівнем заробітної плати, адже 80% українських компаній мають ліцензію на 

працевлаштування виключно в Польщі. 

На нашу думку, проблему трудової міграції з України потрібно вирішувати 

на рівні держави, адже дієвим засобом проти трудової міграції може бути 

динамізація економічного розвитку, зростання економічної активності та 

зайнятості населення, а на цій основі підвищення життєвого рівня [4]. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В КНР 

Середні та малі підприємства відіграють важливу роль у завданнях 

стимулювання ринкової конкуренції, збільшенні числа робочих місць, 

поліпшенні якості життя населення, сприянні розвитку технологічних 
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інновацій, стимулюванні розвитку національної економіки та підтримки 

соціальної стабільності в державі. 

- Ще на момент 2016 року в Китаї налічувалося понад 43 мільйони 

середніх та малих підприємств, які пройшли процедуру торгово-промислової 

реєстрації, середні та малі підприємства становлять 99% від загальної кількості 

числа підприємств [1]. Попри високі результати, отримані малим і середнім 

бізнесом КНР, на сьогодні підприємства мають серйозну проблему. 

Інноваційний розвиток середніх та малих підприємств Китаю відбувається в 

умовах дефіциту фінансових ресурсів, надмірної конкуренції на ринку і низької 

ефективності використання ресурсів. Тому постає питання про використання 

інновацій на підприємствах. В результаті вищезазначеного у малого бізнесу 

дуже часто виникають кризові ситуації, що призводять до банкрутства. У таких 

умовах використання інновацій стає одним з найбільш ефективних варіантів 

виходу на конкурентоспроможні позиції малих та середніх підприємстві КНР.  

- Разом з тим, основним фактором, що зумовлює залучення 

інвестиційного капіталу виступає отримання оптимального результату від 

фінансування. Тому необхідно враховувати вплив чинників, які можуть 

привести до їх зміни. До чинників інноваційної діяльності відносимо: існування 

обмежень з боку держави для зміцнення конкурентоспроможності економіки, 

постійні зміни в законодавстві, незначну фінансову підтримку з боку держави, 

відсутність дієвих стимулів з боку держави для підприємств, що впроваджують 

інновації, відплив наукових кадрів за кордон. Негативний вплив на інноваційну 

діяльність посилюється дією внутрішніх недоліків господарювання, а саме 

недосконалістю системи управління, відставанням організації виробництва від 

розвитку умов та потреб ринкового середовища. Також, чинниками 

інноваційної діяльності є недостатність власних грошових засобів, висока 

вартість інновацій та залучення позикових ресурсів, значний економічний 

ризик, низька платоспроможність підприємств, недооцінка інноваційного 

проекту або явне заниження вартості інноваційного проекту розробником [2]. 

Найбільш значущим фактором, що забезпечує динамічний і сталий 

розвиток економіки будь-якої держави в сучасних умовах можна назвати 

використання інновацій і нових технологій у виробничо-господарських 

підприємств різного масштабу. З іншого боку, малі та середні підприємства, які 

виступають ключовими елементами національних економічних систем, 

характеризуються усіма особливості інноваційного розвитку.  

Одним з факторів економічного успіху Китаю останніх років стала 

активізація діяльності в сфері зовнішньої торгівлі. Була прийнята і активно 

здійснювалася державна політика створення вільних економічних зон. Малі та 

середні підприємства, орієнтовані на експорт стали головним двигуном 

зовнішньоекономічної діяльності Китаю. Нажаль, більшу частину 

експортоорієнтованих малих та середніх підприємств у Китаї не можна 

віднести до інноваційних і високотехнологічних, існує дефіцит дійсно 

оригінальної та сучасної продукції. Великий обсяг виробленої продукції, безліч 

з якої є ідентичною, знижує конкурентні переваги китайських виробників. 
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У Китаї створена система центрів підтримки малих та середніх 

підприємств. Зараз діє близько 1800 таких центрів, з яких 800 є державними 

організаціями та 1000 − комерційними. Центри підтримки малих та середніх 

підприємств надають такі послуги як проведення аудиту (на безоплатній 

основі), навчання персоналу, юридична допомога, технологічна підтримка. 

Підтримка надається підприємствам, що знаходяться в початковій стадії 

розвитку (після досягнення ними стійкого зростання), як правило, протягом 

перших 3 років життя підприємства. Видами підтримки для підприємств є 

фінансування, призначення наставника, консультації, тренінги. Крім того, 

допускається підтримка іноземців, які відкривають свою справу в Китаї, якщо 

вони мають китайського партнера [1]. 

Судячи з цього, можна зробити висновок, що на даний момент існує багато 

проблем для малих та середніх підприємств. Уряд КНР намагається уживати 

дієвих заходів і створює необхідні умови для якісного розвитку національної 

економічної системи, який передбачає трансформацію моделі наздоганяючого 

розвитку в модель розвитку на основі знань та інновацій. Але цього 

недостатньо, тому потрібно багато часу для того, щоб вирівнювати ситуацію по 

стимулюванню та допомозі малим та середнім підприємствам КНР. Побудова 

інноваційної економіки є складним і довготривалим процесом, який потребує 

значних фінансових ресурсів та передбачає формування ефективної 

інноваційної політики проривного типу, створення потужної фундаментальної 

науки, здатної продукувати власні НДДКР, підвищення рівня підготовки та 

перепідготовки кадрів, розвиток інноваційної інфраструктури та інших заходів, 

спрямованих на забезпечення прискорення інноваційного розвитку. 
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СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ  

КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Соціальні та екологічні напрями діяльності підприємств та окремих 

впливових осіб не є новоутворенням сучасності. На сьогодні концепція 

корпоративної соціальної відповідальності на добровільних засадах заохочує 

підприємства до врахування суспільних інтересів в усіх сферах активності. 

Зважаючи на це необхідно визначити роль соціального аудиту як складового 

елементу корпоративної соціальної відповідальності.  



127 

Слід виокремити роботи М. Саприкіної, Н.М. Шмиголь, О. Олійник [1], 
Саченко С.І., Дерій В.А. та Бабій Л. [2], які присвятили свої дослідження 
аналізу процесів впровадження та розвитку концепції соціальної 
відповідальності. 

Зміст поняття корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) 
розкривається у дотриманні всіх законодавчо визначених норм та у добровільному 
прийнятті додаткових зобов’язань у різних сферах діяльності з метою 
налагодження ефективної взаємодії із зацікавленими сторонами [1, с. 136]. 

У системі обліку діяльності передових підприємств з’явились аспекти 
економічної поведінки людини, які фінансовий чи операційний аудит не може 
дослідити. Таку проблему вирішує лише соціальний аудит. Із його проведенням 
виникає можливість по-новому сформулювати ключові принципи практики 
КСВ і ефективніше реалізовувати заходи корпоративної політики, спрямовані 
на поліпшення фінансових результатів за рахунок підвищення ефективності та 
зайнятості трудових ресурсів, формування позитивного іміджу і прихильності 
споживачів тощо. Інструментарій соціального аудиту розроблений таким 
чином, щоб надавати управлінському персоналу, а також акціонерам 
можливість виявити додаткові ресурси підвищення ефективності соціальної 
політики. Соціальний аудит для менеджерів є також практичним засобом для 
виявлення, вимірювання, оцінки й інформування про свою соціальну 
діяльність. Інститут соціального аудиту на сьогодні не має чіткого нормативно-
правового закріплення ні у вітчизняній, ні у міжнародній практиці. Втім 
питання захисту життя, прав і свобод людини, проблеми захисту довкілля, що є 
об’єктами дослідження соціального аудиту, визначені численними 
міжнародними актами та договорами, а також закріплені українським 
законодавством. 

Міжнародна практика демонструє, що основою правового регулювання 
проведення соціального аудиту є КСВ. Відповідно для оцінки рівня соціальної 
відповідальності при соціальному аудиті керуються стандартом SA 8000 
«Соціальна відповідальність». 

Автори дослідження вважають, що Україні необхідно використати досвід 
Франції щодо поділу соціального аудиту на:  

- соціально-юридичний,  
- аудит трудових стосунків,  
- аудит соціальної стратегії.  
Досвід Німеччини свідчить про корисність соціального аудиту як для 

роботодавців, так для працівників підприємств, організацій, закладів [2, с. 24]. 
Отже, роль соціального аудиту полягає в інформаційному забезпечені для 

аналізу та оцінки напрямів КСВ на підприємстві. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗВІТУ  

ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

Рух грошових коштів має велике значення для успішного розвитку та 

функціонування підприємства. Інформація Звіту про рух грошових коштів на 

підприємстві є основою для аналізу фінансового стану та дає змогу доповнити 

аналіз на основі Звіту про фінансовий стан та Звіту про фінансові результати.  

Метою проведення дослідження є визначення етапів комплексного 

аналізу грошових потоків підприємства за даними Звіту про рух грошових 

коштів. 

Це питання було висвітлене у працях вітчизняних вчених, серед яких слід 

виділити: І. О. Бланк, М. Г. Чумаченко, Р.В. Федорович, І. Спільник та 

О. Завгородня [2]. 

Законодавчо закріплене наступне визначення Звіту про рух грошових 

коштів – це звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів 

(грошей) протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності [1]. 

І. Спільник та О. Завгородня на основі проведених досліджень 

сформували наступний комплексний аналіз грошових потоків підприємства [2, 

с.70-80]: 

1) Першим етапом аналізу стану підприємства на основі Звіту про 

грошові кошти є оцінка динаміки залишків грошових коштів та чистого руху 

грошей за окремі періоди. 

2) Другим етапом аналізу стану підприємства є дослідження темпів росту 

активів, обсягів реалізації продукції та фінансових результатів підприємства з 

темпами росту позитивного грошового потоку. 

3) Третім етапом аналітичної роботи є оцінка динаміки та структури 

грошового потоку підприємства за даними його фінансової звітності. 

4) Важливим етапом аналізу стану підприємства на основі Звіту про рух 

грошових коштів є детальний аналіз надходжень і витрат підприємства, 

пов’язаних з операційною діяльністю. 

5) Оцінка обсягу, динаміки та структури грошового потоку від фінансової 

та інвестиційної діяльності підприємства. 

6) Наступним етапом аналітичного дослідження є здійснення факторного 

аналізу грошового потоку та розрахунок відносних показників його 

ефективності.  

7) Коефіцієнтний аналіз є невід’ємною частиною аналізу грошових 

потоків. Використання відносних показників грошового потоку дає уявлення 

про ефективність використання грошових коштів підприємства. У аналітичній 

роботі можуть бути наявні коефіцієнти, які розраховуються за даними 

фінансової звітності підприємства:  
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- Коефіцієнти ефективності грошових потоків.  

- Коефіцієнти рентабельності грошових потоків.  

- Коефіцієнти генерування грошових потоків.  

- Коефіцієнти ліквідності грошових потоків. 

Отже, запропонований комплексний аналіз дає змогу оцінити рух 

грошових потоків на підприємстві шляхом розрахунку показників структури, 

динаміки та коефіцієнтів. Використання даного аналізу всебічно характеризує 

надходження та витрати від господарських операцій суб’єктів господарювання. 
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ПРОБЛЕМА МІГРАЦІЇ МОЛОДІ ЗА КОРДОН 

Сучасна міжнародна міграція – це багатогранне явище, що впливає на всі 

процеси розвитку суспільства, а саме: економіку, політику, демографію, релігію 

та ін. Міжнародна міграція робочої сили сьогодні охоплює весь світ. 

Найбільшим і найважливішим для України міграційним потоком є трудова 

міграція молодого населення за кордон.  

Міграція — це поняття, яке відображає соціально-економічні і 

демографічні процеси, сукупність переміщень, які здійснюються людьми між 

країнами, регіонами однієї країни, різного виду поселеннями та інші види 

переміщень [1]. 

Трудова міграція молоді – важливий показник виміру трудового 

потенціалу в країні, її благоустрою. Вивчення цього питання стає все 

актуальнішим в сучасних умовах соціально-економічних перетворень та 

формуванні економіки держави. Суттєве зростання масштабів зовнішньої 

трудової міграції має суттєвий вплив на розвиток економіки, соціальної сфери, 

демографії та ін. 

Значною для української економіки є ситуація з тим, що дедалі більше 

українських абітурієнтів вступають до іноземних вишів. Адже саме молодь є не 

лише найбільш мобільною верствою населення, але й, скоріш за все, більше 

схильна до настроїв емігрувати за кордон після навчання. 

Нинішня молодь розшукує напрямки для забезпечення гідного 

майбутнього. Через це вони вимушені емігрувати за кордон. На сьогодні наявні 

наступні хвилі трудової міграції:  

 вирушати на навчання при паралельному працевлаштуванні;  
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 вирушати на підвищення кваліфікації при паралельному 

працевлаштуванні за наймом;  

 вирушати на стале місце проживання та забезпеченням роботою [2].  

Дуже велика кількість випускників ВНЗ не можуть відшукати гідне місце 

працевлаштування, вони змушені вирушати за кордон. Працездатна молодь 

посідає головне місце в створенні матеріальних, духовних благ. Цьому 

підтвердженням свідчить опитування Центру Разумкова, що серед молоді у віці 

до 29 років кількість охочих виїхати за кордон становить 47% всіх опитаних 

респондентів. 

Основна причина трудової міграції – падіння економіки країни, що веде 

до проблем у житті і розвитку громадянства: соціальної, політичної, 

демографічної, економічної тощо. Особливими рисами трудової міграції молоді 

є: відсутність досвіду життя; низька професійна кваліфікація (або відсутність 

такої); низька правова обізнаність і компетенція; необдуманість; соціальна 

вразливість. Держава майже повністю з себе зняла тягар працевлаштування 

кадрів. Це є проблемою великого масштабу, оскільки держава в першу чергу 

повинна піклуватись про молодь та її працевлаштування. 

Отже, для мінімізації негативних наслідків міграції необхідно усувати 

причини, що спонукають людей до масштабної еміграції. Адже, якщо в країні 

не створено гідних умов для життя і праці, то неминуче люди будуть залишати 

країну в пошуках і гідного робочого місця та оплати праці, вищого рівня та 

якості життя. Особливо, це стосується молоді, яка прагне гідної заробітної 

плати та можливості інтелектуального росту. 

Можливі шляхи уникнення або скорочення рівня трудової міграції молоді 

в Україні:  

 створити та впровадити державні програми щодо «інтелектуальної 

міграції», тобто захистити вітчизняні інтелектуальні здібності;  

  надати якісно-обладнані місця для роботи;  

  підвищити заробітну плату та виплати-винагороди, які могли б 

стимулювати молодь більш якісно працювати;  

  підвищити рівень життя;  

  запровадити більше патріотичних заходів, щоб молодь не втрачала 

любов до своєї батьківщини та не забувала її історію, а поверталася із заробіток 

на рідну землю;  

  надати гарантію випускникам ВНЗ, що після закінчення навчання вони 

матимуть гідні робочі місця. 
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ДЕРЕГУЛЯЦІЯ БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

На сьогоднішній день дерегуляція є одним з основних елементів нової 

моделі розвитку України та складовою частиною європейської інтеграції. 

Відповідно до «Стратегії реформ — 2020», дерегуляція визначається як 

необхідний інструмент, місією якого є значне поліпшення бізнес-клімату та 

інвестиційного клімату в Україні, чинником створення нових робочих місць та 

підвищення якісних стандартів життя.  

Проведення реформи в сфері дерегуляції та розвитку підприємництва 

передбачає усунення надлишкового регулювання відносин між державою та 

бізнесом та надмірного контролю підприємницької діяльності.  

У цілому реформа містить 3 головних етапи: 1. Скасування ключових 

регуляторних бар’єрів для бізнесу; 2. «Регуляторна гільйотина» – повний 

перегляд регуляторної бази; 3. Впровадження превентивного механізму, що 

запобігатиме відновленню надлишкового адміністративного тиску [2]. 

Головним напрямом оцінки результативності дерегуляційних реформ є 

аналіз позицій України у світових рейтингах (табл. 1).  

Загалом Україна покращила свою позицію в рейтингу Світового банку 

«Doing Business 2019» на 5 пунктів та посіла 71-е місце зі 190 країн, з 10 

оціночних критеріїв покращились 6: міжнародна торгівля (4,66), забезпечення 

виконання контрактів (4,63), захист міноритарних інвесторів (1,66), 

підключення до електричних мереж (0,37), дозвіл неплатоспроможності 

(0,35) та реєстрація власності (0,13).  

 

Табл. 1 Сприятливість умов ведення бізнесу 2019 для України згідно 

рейтингу Doing Business [1] 

Теми 
DB 2019 

Рейтинг 

DB 2019 

Показник 

DB 2018 

Показник 

Зміни у 

показниках 

(%) 

Реєстрація підприємств 56 91,07 91,05 0,02 

Отримання дозволів на 

будівництво 
30 76,91 77,93 1,02 

Підключення до електричних 

мереж 
135 59,17 58,80 0,37 

Реєстрація власності 63 69,74 69,61 0,13 

Отримання кредитів 32 75,00 75,00 .. 
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Захист міноритарних 

інвесторів 
72 58,33 56,67 1,66 

Оподаткування 54 79,35 80,77 1,42 

Міжнародна торгівля 78 77,62 72,96 4,66 

Забезпечення виконання 

контрактів 
57 63,59 58,96 4,63 

Дозвіл неплатоспроможності 145 31,72 31,37 0,35 

Виходячи з цього, можна говорити про наявність низки проблем, що 

гальмують розвиток малого і середнього бізнесу в Україні, серед яких: 

нестабільність політичної ситуації; монополізація бізнесу; низька конкуренція 

на внутрішніх ринках; недосконалість податкової системи; високий рівень 

корупції; незадовільний стан інфраструктури; декларативна форма державної 

підтримки; слабкий захист прав власності тощо. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства 

за звітний період. Загальні вимоги до фінансової звітності викладено у статтях 

11 – 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та у 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [2]. 

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, 

правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати 

діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі підприємства, яка 

необхідна для прийняття рішень. 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» на основі даних бухгалтерського обліку всі 

підприємства повинні складати фінансову звітність. До складу фінансової 

звітності підприємств включаються такі звіти: 

- Баланс. 

- Звіт про фінансові результати. 

- Звіт про рух грошових коштів. 

- Звіт про власний капітал. 

http://www.doingbusiness.org/
http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=87:ekonom-chna-deregulyac-ya-sogodennya-ta-perspektivi&catid=8&Itemid=201&lang=ua
http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=87:ekonom-chna-deregulyac-ya-sogodennya-ta-perspektivi&catid=8&Itemid=201&lang=ua
http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=87:ekonom-chna-deregulyac-ya-sogodennya-ta-perspektivi&catid=8&Itemid=201&lang=ua
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- Примітки до фінансової звітності  

За звітним періодом фінансова звітність поділяється на річну і 

квартальну. Звітним періодом для подання річної звітності є календарний рік. 

За календарний рік фінансова звітність готується підприємствами у повному 

складі. Крім того, щоквартально всі підприємства та організації готують 

проміжну фінансову звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові 

результати. Баланс складається станом на кінець останнього дня кварталу 

(року), а Звіт про фінансові результати – наростаючим підсумком з початку 

звітного року [1]. 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» фінансова звітність підприємств не становить 

комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством. Строки та 

порядок подання фінансової звітності визначено у «Порядку подання 

фінансової звітності», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 лютого 2000 р. № 419. 

Датою подання фінансової звітності (крім консолідованої) вважається 

день її фактичної передачі за належністю, а у разі надсилання поштою – дата 

одержання адресатом, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що 

обслуговує адресата [3, 4]. 
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МІЖНАРОДНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ 

Міжнародне податкове планування – це зниження глобального 

податкового тягаря фізичних і юридичних осіб, яке допускається 

законодавством з метою максимізації їх сукупних доходів, одержаних у всіх 

юрисдикціях ведення зовнішньоекономічної діяльності. 

Міжнародне податкове планування дозволяє використовувати різні 

механізми та інструменти податкового регулювання, недоступні для 

податкового планування в рамках вітчизняного податкового законодавства. 

Мінімізація податкових зобов’язань може бути досяг нуту за рахунок: 
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- зменшення податкової бази; 

- застосування більш низьких податкових ставок; 

- зміна резидентства (в першу чергу – шляхом використання пільг, що 

надаються іноземному капіталу). 

Міжнародне податкове планування володіє великим діапазоном 

різноманітних податкових інструментів, як, наприклад: 

- розміщення господарської діяльності в країнах або регіонах з 

пільговим податковим режимом (вільних економічних зонах, податкових 

гаванях і т.п.); 

- інвестування капіталу в країни, що мають низькі податкові ставки або 

звільнення від оподаткування пасивних доходів: дивіденди, відсотки, роялті і 

т.п.; 

- використання переваг, які подаються країнами, які виплачують доходи 

за активними операціями: фінансові і страхові угоди, будівництво, 

судноплавство, малий бізнес; 

- застосування трансфертного ціноутворення та розподілення прибутків 

у зони з найбільш сприятливим податковим кліматом; 

- використання переваг двосторонніх податкових угод;  

- застосування вигод інтеграційних об’єднань (рух товарів тощо). 

Основним механізмом, який сприяє досягненню мети міжнародного 

податкового планування, є створення гнучкої внутріфірмової структури, у 

рамках якої проводяться наступні операції по мінімізації податків: 

1. Перерозподіл (диверсифікація) прибутку – розміщення глобального 

прибутку ТНК по країнах з переважно низьким рівнем оподаткування. 

2. Заниження прибутку – віднесення частини витрат, платежів у вигляді 

процентів, дивідендів, роялті на фінансові результати внутріфірмових – 

резидентів податкових гаваней. 

3. Створення прибутку – фактичне перенесення всіх операцій у податкові 

гавані без зв’язку з активністю у сфері оподаткування у юрисдикціях з високим 

рівнем податкового тягаря. 

Суб’єктами індивідуального (сімейного, особистого) міжнародного 

податкового планування є фізичні особи. Основна мета полягає в максимізації 

сукупного доходу фізичних осіб за рахунок мінімізації їх сумарного 

податкового тягаря. Навіть якщо фізична особа проживає у країні, де вона є 

резидентом і громадянином і не веде ніякої зовнішньоекономічної діяльності, 

все одно вона може скористатись механізмом індивідуального податкового 

планування. Очевидно, ідо якщо податки на особисті доходи і ряд операцій, які 

характерні для фізичних осіб в інших юрисдикціях нижчі, то завжди існує 

можливість переводу особистих капіталів у країни з нижчим рівнем 

оподаткування. З економічної точки зору зрозумілою є ситуація, коли з країни з 

більш високим рівнем податкового тягаря переміщується капітал у країни з 

більш сприятливим податковим кліматом та низькими ставками податків. Тому 

механізми індивідуального міжнародного податкового планування необхідно 

знати кожному платнику – фізичній особі. 
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Як правило, фізична особа з метою застосування механізму податкового 

планування користується послугами спеціалізованих компаній, які професійно 

займаються питаннями міжнародного податкового планування. 

Податкове планування у своїх активних формах передбачає врахування 

платником податку умов сприятливих податкових режимів і, таким чином, у 

багатьох випадках є необхідною зміна форми або навіть і змісту його 

діяльності. Такі зміни повинні, у першу чергу, торкатись тих ознак, на які 

орієнтується податкове законодавство при визначенні податкових зобов’язань 

громадян і підприємств. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ, ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ВИКОРИСТАННЯ ТА ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ 

ТОВАРООБОРОТНОСТІ НА ОПТОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Багато уваги в літературі займають питання присвячені роздрібній 

торгівлі, а оптова торгівля висвітлена значно менше. Але це не свідчить про те, 

що дослідження останньої не є важливою, навпаки, воно спонукає займатися 

цією тематикою. 

Історичний процес розвитку товарного господарства сприяв 

відокремленню сфери обігу і виділенню в ній посередницьких галузей – оптової 

і роздрібної торгівлі. Оптова торгівля передує роздрібній, в результаті оптового 

продажу товари не переходять в сферу особистого споживання, вони або 

надходять в виробниче споживання, або придбаються роздрібною торгівлею 

для реалізації населенню.  

Товарний запас – являє собою масу товарів, призначену для наступного 

продажу та здійснення безперебійної торгівлі, що знаходиться в сфері обігу в 

процесі переміщення від виробництва до споживання. Товарні запаси 

відносяться до класу запасів, облік яких регламентуються Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [1]. Їх ефективне використання 

впливає на кінцеві результати господарської діяльності всіх підприємств. 

Необхідність якнайшвидшого пристосування оптової торгівлі до умов 

ринкової економіки вимагає організації чіткого функціонування господарських 

зв’язків торгових підприємств із постачальниками товарів. У цьому відношенні 

особливу актуальність здобувають договірні зв’язки торгових організацій з 

виробниками товарів. 

Внутрішніми факторами на підприємстві є широта асортименту, частота 

його оновлення та об’єм і структура товарообороту. Зовнішніми факторами є 
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якість продукції, сезонність та коливання попиту, рівень наповнення товарного 

ринку та строки зберігання товарів. 

Будь-яке підприємство в умовах ринкової економіки постійно здійснює 

планування своєї діяльності. Планування товарних запасів слідує за 

плануванням обороту, оскільки обсяг оптового товарообороту, що 

прогнозується, служить основою розробки плану запасів. 

Прискорення оборотності товарних запасів дозволяє зменшити потребу в 

оборотних коштах, що знаходяться в товарних запасах, зменшити витрати на їх 

зберігання, збільшити суму валового доходу, а все це сприяє зміцненню 

фінансового стану підприємства. Сповільнення оборотності товарів вимагає 

додаткового залучення коштів у господарський оборот [2]. 

У зв’язку з цим підприємству рекомендується: 

- проводити вивчення попиту покупців на конкретні види товарів; 

- визначати товари, що користуються найбільшим попитом за видами 

товарів і в асортиментному розрізі в межах одного виду і моделі; 

- аналізувати ринок постачальників, оцінюючи їх за категоріями "ціна-

якість", торгова марка, "додаткові послуги", способи оплати та інші 

характеристики, що впливають на витрати і попит продукції; 

- проводити оперативний аналіз виконання товарообігу і визначати 

причини змін, з метою їх своєчасного усунення; 

- планувати більш раціональну структуру товарообігу; 

- виключити з асортименту, неходові товари, а так само товари, які не 

користуються попитом. 
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РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ  

ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

Ринок праці є найбільш складним елементом взагалі ринкової економіки. 

Стан ринку праці та процеси у сфері зайнятості населення належать до 

соціально-економічних параметрів, що впливають на суспільний розвиток і 

конкурентоспроможність національної економіки країни. Основними 

категоріями, що характеризують ефективність функціонування ринку праці є: 

економічно активне населення; економічно неактивне населення; безробітні та 

зайняті. 

http://www.minfin.gov.ua/file/link/
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Фахівці Міжнародної організації праці Державної служби України до 

економічно-активного населення відносять населення обох статей віком від 15 

до 70 років включно. Тобто, в структуру економічно-активного населення 

включено дві категорії – «зайнятих» та «безробітних» осіб. З метою визначення 

стану сучасного ринку праці України проаналізувавши статистичні дані 

Державної служби статистики України можна побачити, що характерною 

особливістю національного ринку праці за період з 2011 по 2018 роки є значне 

падіння чисельності економічно активного населення у віці 15-70 років 

відповідно з 20894,1 тис. осіб до 17854,4 тис. осіб. Якщо розглядати зайняте 

населення серед населення працездатного віку, то тут спостерігається наступна 

ситуація: протягом досліджуваного періоду найвищий показник зайнятості – 

17889,4 тис. осіб (2014 рік). 

За даними Державної служби статистики (Держстату) України та 

Пенсійного фонду України, чисельність зайнятого населення у віці 15– 70 років 

у І півріччі 2017 р. становила 16,1 млн. осіб (у І півріччі 2016 р. – 16,2 млн. 

осіб). Рівень зайнятості становив 56,0% (у І півріччі 2016 р. – 56,2%). Зокрема, у 

міських поселеннях цей показник становив 56,9%, а у сільській місцевості – 

54,0%. Рівень зайнятості серед чоловіків був вище ніж серед жінок, відповідно 

61,1% та 51,4%. Найвищий рівень зайнятості спостерігався у м. Києві (61,6%), 

Харківській (60,5%), Київській (58,3%) та Дніпропетровській (57,9%)  областях, 

а найнижчий – у Волинській (48,8%), Донецькій (49,5%) та Тернопільській 

(50,8%) областях. Рівень безробіття серед економічно активного населення 

віком 15-70 років збільшився з 9,0% у IІ кварталі 2017 р. до 9,1% у IІ кварталі 

2018 р. Зазначені зміни, найімовірніше, значною мірою обумовлені сезонними 

коливаннями на ринку праці. Адже саме у ІІ кварталі (квітень-червень) щорічно 

зростає рівень ділової активності у сільському господарстві, торгівлі, 

будівництві тощо. 

 Проаналізувавши ситуацію на ринку праці в Україні, можна сказати, що 

ринок праці України знаходиться на стадії занепаду. Про це свідчить 

зменшення кількості підприємств, так з 2010 року по 2018 рік кількість малих 

підприємств скоротилася на 18,5%, а середніх – на 19,1%. Також причиною 

можна зазначити зменшення заробітної плати у порівнянні з ростом цін на 

товари (продукцію, послуги) населення. Якщо брати до уваги дані з ДСС, то 

порівнюючи загальну кількість економічно активного населення та загалом 

зайнятого населення, можна побачити, що динаміка кількості зайнятого 

набагато менша від кількості економічно активного населення, а це в свою 

чергу свідчить про проблеми на ринку праці. 

Аналізуючи ринок праці не можна обійти стороною економічно 

неактивне населення. Дослідивши його кількість можна побачити, що 

найбільшу частку економічно неактивного населення складають пенсіонери. З 

працездатного населення найбільшу частку складають учні та студенти денної 

форми навчання, більшість яких в майбутньому перейдуть в сегмент зайнятого 

населення. Найменшу частку складає населення, яке не знає де і як шукати 
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роботу. Вихід з даної ситуації допоможуть знайти центри зайнятості населення 

України.  

Зауважуючи на проблемах ринку праці, які є найактуальнішими, так це 

проблема невідповідності робочої сили вимогам нового етапу розвитку, якому 

притаманні нові технології, що використовуються в усіх галузях виробничої 

діяльності. На сьогоднішній день на підприємствах використовують ту робочу 

силу, яка була підготовлена в умовах попередньої та вже застарілої системи 

виробничих відносин, значна частина якої – особи передпенсійного віку. Така 

робоча сила не відповідає вимогам сучасного етапу розвитку. Ще однією з 

причиною проблемної ситуації ринку праці на даний момент виступає 

нестабільна економічна, політична ситуації, соціальна напруга, що викликані 

байдужістю влади та антитерористичною ситуацією на Сході України. Але все 

ж таки найбільшою проблемою на сьогоднішньому етапі розвитку сучасного 

ринку праці є велика плинність кадрів, іншими словами міграція. На сьогодні, 

як вказують дані Державної міграційної служби, постійно за кордоном 

працюють понад 3,2 млн. українців та, що не менше 9 млн. українців щороку 

виїжджають за кордон на сезонні роботи. 

Отже, ринок праці України потребує певних змін для забезпечення 

ефективного функціонування. Ринок праці на сьогоднішній день знаходиться у 

кризовому становищі, адже спостерігається відплив робочої сили та зростання 

безробіття через нестабільну економічну ситуацію. 
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ПРО ЗНАЧУЩІСТЬ ПЕРСОНАЛУ  

В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

За даними Інституту Брукінгса у 1982 р. 62% ринкової вартості 

організації припадало на матеріальні активи і 38% на нематеріальні активи. 

Матеріальні активи включають такі речі, як машини, продукти, засоби тощо. З 

іншого боку, нематеріальні активи включають такі фактори, як бренд, 

інтелектуальна власність і, найважливіше, якість робочої сили. Тим не менш, на 

2002 р. джерело вартості майже повністю змінилося. Тепер 80 % ринкової 

вартості організації припадає на нематеріальні активи, а 20 % − на матеріальні 

активи [1].  

http://library.if.ua/book/8/822.html
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Конкурентна перевага організації в багатьох випадках залежить від її 

нематеріальних активів. За даними Дж. Пфеффера існує шістнадцять практик 

конкурентних переваг, які досягаються завдяки персоналу, а саме безпека 

праці; заохочувальна оплата; участь і повноваження; символічний егалітаризм; 

довгострокова перспектива; селективність у рекрутингу; право власності 

працівників; команди та переформатування; скорочення заробітної плати; облік 

роботи; перехресне використання та перехресне навчання; висока заробітна 

плата; обмін інформацією; навчання та розвиток кваліфікації; просування 

зсередини; загальна філософія [2]. 

До основних джерел конкурентоспроможності персоналу віднесемо, по-

перше, продуктивність, що залежить як від інструментів та інших фізичних 

ресурсів, а також від навичок та знань працівників; по-друге, ефективність 

управління як ключовий конкурентний диференціал; по-третє, інновації у 

формі постійного потоку нових ідей і прийняття тих, хто сприяє прогресу 

організації; по-четверте, якість як спосіб задоволення клієнтів, що є похідною 

не тільки від методів і інструментів організації, але й від носіїв людського 

капіталу, що використовують інструменти і та методи роботи; по-п’яте, 

послуги; по-шосте, ринкова ціна, що забезпечується персоналом у відповідному 

ринковому сегменті [3]. 

Серед чинників, які справляють вплив на конкурентоспроможність 

персоналу необхідно виділити: 

 глобалізацію ринків фінансових й трудових ресурсів, коли вільна 

міграція робочої сили, в тому числі висококваліфікованої, як правило, лояльної 

до вимог роботодавців, справляє ціновий тиск на національний ринок трудових 

ресурсів, що є потужним стимулом для кожного працівника підвищувати свою 

конкурентоспроможність; 

 глобальна економічна трансформація, яка потребує нової якості 

трудових ресурсів, що визначаються як інтелектуальний капітал; 

 перехід на інноваційну модель розвитку економіки, що передбачає 

перетворення просто кваліфікованої робочої сили в інтелектуальні ресурси, 

здатні перетворитися на інтелектуальний капітал; 

 нова якість менеджменту, здатного забезпечити підвищення 

конкурентоспроможності персоналу в рамках реалізованих бізнес-проектів [4]. 

Організації, які ставлять за мету підвищення власної 

конкурентоспроможності за рахунок інтелектуальних ресурсів мають чітко 

усвідомлювати зазначені чинники та їхні похідні, проводити їх моніторинг з 

метою побудови дієвої ефективної стратегії розвитку сталого бізнесу.  
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ  

ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Вивченням питань, пов’язаних з оцінкою в обліку готової продукції, 
займалися такі вітчизняні вчені як: Ф.Ф. Бутинець, В.А. Завгородній, О.М. 
Собко, В.М. Пархоменко, О.М. Петрук, Т.С. Яровенко, А.І. Чернова, 
О.В. Лишиленко, Г.П.  Журавель, П.Я. Хомин, М.С. Пушкар, Н.М.  Ткаченко, 
Є.Ю.  Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва, В.В. Бабич, С.В Сагова та інші, 
серед зарубіжних дослідників – І.Л. Грунфест, А.Ш. Маргуліс, О.К. Марченко, 
В.Б. Кондраков, В.І. Цуркан, А.Д. Шеремет, Н.Д. Врублевський, І.М. Рендухов 
та ін.  

Як свідчать проведені дослідження, жодним нормативним документом з 
бухгалтерського обліку не врегульовано економічної сутності готової 
продукції, проте, питання обліку готової продукції та її оцінки на 
підприємствах залишаються актуальними та потребують вирішення.  

Проаналізувавши погляди сучасних економістів на економіко-облікову 
інтерпретацію «готової продукції» можна зробити висновок, що готовою є 
продукція, яка повністю пройшла передбачені технологією виробництва стадії і 
процеси, відповідає нормам, стандартам якості оприбуткована на склад, або 
прийнята замовником та передана на зберігання (склад, майданчик, інше місце). 
Відповідно до п. 6 П(С)БО 9 «Запаси», готова продукція належить до запасів. З 
метою бухгалтерського обліку запаси включають готову продукцію, що 
виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та 
якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно − 
правовим актом. 

Готова продукція як об’єкт бухгалтерського обліку має два види оцінки: 
продажну вартість та виробничу собівартість. Тому, при відображенні продажу 
готової продукції в бухгалтерському обліку зазначаються дві оцінки: 

 – оцінка, що прийнята підприємством згідно з обліковою політикою – 
первісна вартість (по дебету рахунку 901 «Собівартість реалізації готової 
продукції»); 

 – оцінка, що визначається за домовленістю сторін (по кредиту рахунку 
701 «Дохід від реалізації готової продукції»). 

Для удосконалення обліку готової продукції на підприємствах 
промисловості Т.С. Яровенко, А.І. Чернова наголошують на доцільності його 
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ведення за видами продукції: основна, супутня, побічна. На їх думку, для цього 
слід використовувати субрахунки: 261 «Основна продукція»; 262 «Супутня 
продукція»; 263 «Побічна продукція». 

Отже, сьогодні проблема полягає не в обсягах та якісних характеристиках 
облікової інформації. Найбільшою проблемою залишається рівень 
використання останньої для оцінки якісних і кількісних параметрів об’єктів 
обліку, передусім готової продукції і витрат на збут. Ця інформація нині 
недостатньо застосовується для прийняття управлінських рішень і коригування 
виробничої діяльності, тому на кожному підприємстві доцільно вивчати 
інформаційні потреби управлінських підрозділів, формувати оперативні дані у 
вигляді звітів і використовувати їх для оптимізації програми виробництва і 
збуту продукції. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У процесі розвитку економіки збільшився інтерес до питання 
ефективності використання основних засобів. Вирішенню цієї проблеми 
приділяли увагу в різний час вітчизняні вчені і практики такі, як А. Мороз, 
М. Котова, В. Лагутіна, В. Тараруєв, В. Линник та ін. [1 – 3].  

Однак питання організації обліку основних засобів підприємства та 
ефективності їх використання до сих пір недостатньо досліджені. Значення 
основних фондів, як фундаменту економічного розвитку суспільства, 
визначається економічною сутністю і їх місцем в поширеному виробництві, в 
поліпшенні показників роботи промисловості і підвищенням її ефективності. 

У виробничому процесі беруть участь різні засоби виробництва. До них 
відносяться знаряддя праці (верстати, машини, устаткування та ін.), предмети 
праці (сировина, паливо, електроенергія та ін.) і робоча сила [2]. 

Основні засоби – засоби виробництва, які беруть участь у виробничому 
процесі багаторазово, не змінюючи натуральної форми, виконуючи одну і ту ж 
функцію протягом кількох виробничих циклів і переносять свою вартість на 
створений продукт частинами [1]. 

Раціональна організація обліку основних засобів неможлива без 
планування їх відтворення, обов’язкового закріплення об’єктів основних 
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засобів за конкретними матеріально-відповідальними особами, розробки і 
дотримання графіків ремонтів тощо. Саме тому основними завданнями щодо 
організації обліку буде: контроль за збереженням руху основних засобів, 
правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в регістрах 
обліку надходження, внутрішнього переміщення і вибуття об’єктів основних 
засобів; правильне відображення і обчислення в обліку сум зносу (амортизації); 
отримання документально обґрунтованих даних про наявність та рух основних 
засобів за місцем їх експлуатації, а також в розрізі осіб, відповідальних за їх 
збереження; виявлення результатів від реалізації об’єктів основних засобів або 
іншого їх вибуття. 

Вести бухгалтерський облік на підприємстві в сучасних умовах 
неможливо без використання інформаційних технологій. Існує багато програм, 
за допомогою яких можна раціонально використовувати час працівників 
бухгалтерії, скорочуючи обсяги ручної роботи з документами. У кожній з 
програм, пропонованих на ринку інформаційних послуг, є свої переваги і 
недоліки. 

Інформаційною основою всіх облікових процедур є облікова інформація, 
тому першочерговим завданням вдосконалення організації обліку є формування 
складу і визначення змісту показників, які доцільно відображати, обробляти й 
узагальнювати в системі обліку. Одиницею обліку основних засобів є об’єкт 
основних засобів, тому для раціональної організації обліку необхідно чітко і 
однозначно визначити такі об’єкти для кожного виду основних засобів. 

Організацію обліку руху основних засобів, починаючи з їх введення в 
експлуатацію, прийом після проведених ремонтів і закінчуючи їх ліквідацією, 
потрібно будувати з урахуванням їх специфічних особливостей, забезпечуючи 
одночасне проведення контрольних і аналітичних процедур. Для якісного, 
відповідального виконання робіт з прийому та списання об’єктів доцільно 
розробити робочу інструкцію, в якій чітко визначити перелік робіт і порядок їх 
здійснення, функції та завдання кожного члена комісії, а також їх 
відповідальність [3]. 

Таким чином, організації обліку основних засобів необхідно 
вдосконалювати в напрямку розширення її управлінських можливостей, 
максимально пристосовуючи до практичних потреб суб’єктів підприємницької 
діяльності, що виникають в процесі прийняття управлінських рішень щодо руху 
основних засобів та ефективності їх використання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗЦІЇ БУХГАЛЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Зараз в Україні дуже розповсюджені малі підприємства. Це пов’язано з 

тим, що на малих підприємствах можна швидко обновляти основні засоби, а 

також реагувати на зміни кон’юнктури ринку. Важливим чинником є також те, 

що на малих підприємствах дозволяється застосовувати спрощену систему 

оподаткування. Завдяки цим та іншим чинникам така форма організації 

підприємницької діяльності, як малі підприємства, є провідною в Україні. 

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і забезпечення 

фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних 

документах, зберігання документів, регістрів і звітності протягом 

встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник або 

уповноважений орган, що здійснює керівництво підприємством відповідно до 

законодавства і засновницьких документів. 

Відповідно до цих вимог бухгалтерський облік на малому підприємстві 

повинен бути організований так, щоб забезпечити: 

- точні і повні дані про наявність основних і оборотних засобів; 

- своєчасність проведення розрахунків з постачальницькими 

підприємствами чи іншими організаціями, біржами, окремими особами за 

придбані товарно-матеріальні цінності чи надані послуги і виконані роботи; 

- обґрунтоване і чітке відображення витрат виробництва; 

- чіткий контроль за виконанням договірних зобов’язань щодо обсягів і 

строків реалізації виробленої продукції і товарів чи продуктів переробки, їх 

якості, правильності застосування реалізаційних цін, знижок і надбавок до них, 

повнотою оплати за реалізовану продукцію; 

- правильне визначення фінансових результатів і розподіл прибутку; 

 складання точної, повної та своєчасної податкової і фінансової звітності 

в передбачених обсягах; 

- неперервний, суцільний і повний контроль за схоронністю активів 

підприємства. 

Підприємство самостійно визначає облікову політику і здійснює заходи 

щодо організації бухгалтерського обліку, що фіксується у розпорядчому 

документі (наказі, рішенні). У зв’язку з тим, що облікова політика підприємства 

формується на тривалу перспективу і може змінюватися тільки у випадках, 

передбачених положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, доцільніше 

наказ про облікову політику видавати на підприємстві окремо від наказу про 

організацію бухгалтерського обліку. 

Організація й ведення бухгалтерського обліку та складання звітності на 

малих підприємствах повинні здійснюватися із дотриманням принципів 

бухгалтерського обліку та звітності, які зазначені в Законі України «Про 
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бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». До них належать: 

обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, 

нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над 

формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, 

періодичність. 

Кожне підприємство обирає елементи облікової політики, спираючись 

виключно на економічну ефективність та особливості своєї діяльності. 

Зміни в обліковій політиці та в облікових оцінках можливі лише у 

випадках, прямо передбачених П(С)БО. Такі випадки змін наведено в П(С)БО 6 

«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Так, облікова політика 

може змінюватися, якщо: 

- змінюються статутні вимоги;  

- змінюються вимоги органу, який затверджує П(С)БО; 

- зміни забезпечать більш достовірне відображення подій або операцій у 

фінансовій звітності підприємства [2].  

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і забезпечення 

фіксації фактів здійснення всіх господарських операцій в первинних 

документах, зберігання оброблених документів, регістрів і звітності в перебігу 

встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або 

уповноважений орган (посадова особа), що здійснює керівництво 

підприємством відповідно до законодавства і засновницьких документів [3]. 

Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов’язаних з 

ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов’язань підприємства, 

а також складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається 

на створену відповідно до законодавства ліквідаційну комісію. 
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

Однією з основних складових стратегічного плану підвищення 

ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємства є 

удосконалення управління персоналом підприємства. Залежно від виконуваних 

функцій весь персонал підприємства поділяється на чотири категорії: 

керівники, спеціалісти, інші службовці, робітники. Важливим чинником 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4618-17
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удосконалення роботи по управлінню персоналу на підприємстві є підвищення 

кваліфікації працівників організації [1, с. 15]. 

Стратегія управління персоналом у СТОВ «Вікторія» полягає у розробці 

системи мотивації працівників. 

Створення на підприємстві служби мотивації і призначення спеціаліста, 

основними задачами якого буде: 

 виявлення та вивчення потреб; 

 визначення інтересів, цінностей, орієнтацій працівників у сфері праці; 

 дослідження мотивів їх трудової діяльності, мотиваційного 

потенціалу; 

 виявлення змін у структурі мотивів, прогнозування їх розвитку і 

впливу на результати діяльності. 

Для успішної реалізації стратегії підприємства важливого значення 

набуває формування мотиваційної системи та інноваційна діяльність 

працівників: 

1. На кожному етапі реалізації інноваційного проекту частка складових 

оплати праці варіюється в залежності від особливостей етапу. 

2. Концепція системи оплати праці обов’язково включає аспекти 

нематеріального стимулювання, додаючи їм особливу значимість на 

визначених етапах розвитку проекту. 

Варто визначити загальні принципи мотивації праці в умовах реалізації 

інноваційного проекту, що актуальні на будь-якій фазі реалізації проекту: 

 формування структури заробітної плати повинне бути орієнтоване на 

досягнення підприємством стратегічних і тактичних цілей на кожній фазі 

реалізації проекту;  

 розрахунок перемінної частини заробітної плати повинен 

здійснюватися з використанням принципу оцінки ефективності праці кожного 

співробітника;  

 розмір корпоративної складової перемінної частини заробітної плати 
повинен бути зв’язаний із загальними показниками ефективності роботи всього 
бізнес-напрямку; 

 при невеликій відносній вазі її базової частини оплата праці повинна 
бути стабільна, а методи її визначення – зрозумілі; 

 варто установити прозорість інформації про оцінку ефективності 
роботи кожного співробітника і всього бізнес-напрямку в цілому [2, с. 100]. 

До важливих чинників управління персоналом СТОВ «Вікторія» є 
формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі. 
Соціальний розвиток реалізується через його окремі елементи: створення 
належних умов праці, оздоровлення працівників, надання можливості 
працівникам підвищувати свою кваліфікацію, турбота про ветеранів праці, 
інвалідів, людей похилого віку.  

З метою втілення зазначених заходів у бюджеті підприємства 
передбачаються фінансові ресурси. Важливими стратегічними напрямками 
діяльності підприємства є формування позитивного бізнес-іміджу.  
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Таким чином, для успішної реалізації загальної стратегії підприємства, 
яка об’єднує в собі елементи стратегії розвитку продукту, розвитку та 
захоплення ринку, необхідне ефективне організаційне та матеріально-технічне 
її забезпечення, тобто розробка відповідної ресурсної, маркетингової стратегій, 
стратегії управління персоналом та соціальною діяльністю підприємства.  

Планування в підприємстві здійснюється за підходом «від досягнутого», 
тобто розробка планових заходів по підвищенню конкурентоспроможності 
базується на оцінці окремих показників конкурентних позицій, рівні їх 
керованості і мінливості, а також з урахуванням ресурсних можливостей їх 
зміни. Даний підхід добре зарекомендував себе на практиці та забезпечив 
підприємство короткостроковими конкурентними перевагами за весь період 
його використання, але основ недоліком його виступає неможливість 
забезпечення довгострокових конкурентних переваг.  

Для підвищення ефективності системи управління підприємством, на 
нашу думку, буде доцільно використати підхід який базується на принципово 
нових довгострокових стійких конкурентних перевагах. Цей підхід 
використовує концепцію управління конкурентоспроможністю підприємства на 
основі інноваційної моделі. При цьому спочатку визначається ідеально 
скомпонований майбутній стан підприємства з високим потенціалом 
конкурентоспроможності за рахунок маневреності та інноваційності, а потім 
«від майбутнього» формується траєкторія розвитку. На відміну від першого 
підходу при такому плануванні необхідно забезпечити комплексність заходів, 
їх зв’язування, взаємопідтримку, також систему управлінських заходів по 
формуванню і підтриманню ефективності та конкурентоспроможності 
підприємства на всій траєкторії його розвитку. 
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2. Малиновський А.С. Кадрово-управлінський потенціал аграрних формувань 
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СИСТЕМА ОБЛІКУ В ОПОДАТКУВАННІ  

НА ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМТСВАХ 

Оподаткування підприємств – невід’ємна складова податкової політики 

та системи бухгалтерського обліку будь-якої країни. Під час своєї діяльності 

підприємство проводить розрахунки за податками. В умовах ринкової 

економіки бюджетні надходження залежать від результатів діяльності суб’єктів 

господарювання. Складність сучасної податкової системи — її висока 

динамічність, яка потребує постійної уваги бухгалтерських та фінансових 

служб підприємства.  
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Під податковою політикою відносно підприємств розуміються 

використовувані державою податкові важелі, що стимулюють інвестиційну 

діяльність, яка сприяє зростанню продуктивності праці та фонду споживання. 

Податки — це обов’язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і 

фізичних осіб, які забезпечують фінансування державних витрат. Обов’язкові 

платежі можуть здійснюватись у кількох формах: податки, плата за ресурси, 

цільові відрахування. 

На гірничодобувних підприємствах є такі загальнодержавні податки і 

збори: 

- прямі податки – стягуються державою безпосередньо з доходів і майна 

платників податків. Об’єктом виступає дохід і вартість майна. 

- непрямі податки – встановлюються у формі надбавок до ціни товарів 

або тарифів на послуги. Це такі податки, як податок на додану вартість 

встановлений у розмірі 20%, податок на прибуток – 18%, ПДФО – 18%, 

військовий збір – 1,5 %. 

- збори (податок із власників транспортних засобів і інших самохідних 

машин і механізмів; плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів 

і надр при видобутку корисних копалин; плата за використання лісових 

ресурсів). 

Дуже важливою для гірничодобувних підприємств є плата за землю, вона 

є складовою податку на майно (ст. 265 ПКУ). Відповідно до ст. 14.1.147 ПКУ, 

плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що 

справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні 

ділянки державної і комунальної власності. Справляння плати за землю 

регулюється статтями 269-289 ПКУ. 

Земельний податок сплачують власники земельних ділянок (паїв) та 

постійні землекористувачі, – фізичні та юридичні особи (ст.14.1.72 ПКУ, 

ст.269.1 ПКУ). Орендну плату за землю згідно укладеного договору оренди 

сплачують орендарі – суб’єкти господарювання, які орендують землю 

державної або комунальної власності (ст. 288.2 ПКУ). 

Розмір плати за землю залежить від виду землі, розташування земельної 

ділянки (у межах населеного пункту чи поза його межами), категорії 

землекористувача, нормативної грошової оцінки ділянки, ставки податку. 

Ставки земельного податку встановлюють місцеві органи влади, оскільки плата 

за землю – місцевий податок. 

У відповідності до положень оновленої статті 288.5.1 ПКУ, встановлена у 

договорі річна сума орендної плати за землі державної та комунальної 

власності не може бути меншою за розмір земельного податку: для земельних 

ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, – у розмірі не більше 3% 

їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не 

більше 1% їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – 

не менше 0,3% та не більше 1% їх нормативної грошової оцінки. 

Статтю кодексу 284 «Особливості оподаткування платою за землю» 

доповнено п.284.4, який встановлює фіксовану ставку земельного податку для 
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земель залізниць в межах смуг відведення та гірничодобувних підприємств для 

видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин у 

розмірі 25% податку. 

Пунктом 9 підрозділу 6 Перехідних положень ПКУ встановлено, що при 

визначені бази оподаткування земельним податком коефіцієнт індексації 

нормативної грошової оцінки за 2018 рік застосовується із значенням 1 [1]. 

Підсумовуючи результати проведеного дослідження можна сказати, що 

гірничодобувні підприємства оподатковуються за загальною системою 

оподаткування. Важливу увагу треба приділити на податок на землю, земельну 

ренту, адже вона встановлюються на місцевому рівні органами влади. 

Підприємство повинне вчасно сплачувати податки та збори, щоб не мати 

заборгованостей перед державою.  
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ОБЛІКОВА ПРАКТИКА В ДАНІЇ:  

ОРІЄНТАЦІЯ НА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

У зв’язку з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності 

(МСФЗ) викликає інтерес досвід організації обліку в інших країнах. Особливо 

характерний досвід Данії, вже давно вступила на цей шлях і дуже своєрідно 

використовує можливості, надані національним компаніям Радою з МСФЗ. 

Перші спроби гармонізації облікових систем, спочатку між північними 

країнами, включаючи Данію, Норвегію, Фінляндію та Швецію, були зроблені 

ще в 1934 р., проте вагомих результатів вони тоді не мали. Лише в кінці 1960-х 

рр., напередодні вступу цих країн до ЄС, процесу було дано новий імпульс, вже 

в руслі загальноєвропейської інтеграції: протягом декількох років в цих країнах 

були прийняті узгоджені закони про компанії, які (з виправленнями і 

доповненнями) діють досі. У Данії це були два окремих закони про відкриті і 

закриті акціонерні товариства, які регулювали діяльність відповідно великого 

бізнесу і невеликих сімейних компаній. Крім законів про акціонерні товариства, 

в систему законодавчого регулювання бухгалтерського обліку входять: закон 

про бухгалтерський облік; наказ про ведення бухгалтерського обліку; закон і 

наказ про бухгалтерську звітність та інші акти, що конкретизують склад і 

принципи складання фінансової звітності.  

У 1976 р. Данія приєдналася до Комітету з міжнародних стандартів 

фінансової звітності. Пізніше стандарти були опубліковані національною 

мовою з коментарями. Особливістю формування в Данії облікових традицій з 

початку XX ст. стала концепція, якої немає більше ні в одній країні – 

http://portаl.rаdа.gov.uа/
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«концепція впорядкованості і розсудливості», відповідно до якої закон про 

акціонерні товариства наказує відображати у звітності компанії її фінансове 

становище способом, що відповідає поданням її менеджменту про найкращі 

шляхи ведення бізнесу. 

Акціонерні компанії в Данії підлягають обов’язковому аудиту і 

зобов’язані подавати свою звітність до Державного агентства (Датське 

агентство з торгівлі та компаній), де звітність відкрита для вивчення будь-

якими зацікавленими особами. Відповідно до вимог Сьомої Директиви ЄС, яка 

була введена в дію в Данії в 1990 р., необхідними компонентами бухгалтерської 

звітності, крім балансу, звіту про прибутки і збитки і додатків до них, є звіт 

Ради директорів, пояснювальна записка і консолідована звітність фінансової 

групи. Іншою відмінною особливістю данської облікової традиції є 

використання методу калькуляції за прямими змінними витратами (директ-

костинг) при формуванні собівартості продукції. З початку 60-х рр. і майже до 

кінця XX ст. калькуляція за прямими витратами була настільки популярна, що 

навіть входила до складу принципів данського GААР. Однак цей метод прямо 

суперечить вимогам МСФЗ 2 «Запаси». 

Традиційно в бухгалтерському обліку Данії використовувалися правила 

оцінки необоротних активів, запасів та інших статей звітності відповідно до 

вимог податкового законодавства. До 1981 р., коли в Данії була введена в дію 

Четверта Директива ЄС, не існувало навіть теоретичних відмінностей у 

трактуванні прибутку звітної та оподатковуваної.  

Діючі в Данії правила розкриття фінансової інформації компаніями 

малого та середнього бізнесу надають широкі можливості для використання 

різних облікових методів. Данські національні облікові стандарти дозволяють 

створювати: резерв на переоцінку; резерв для викупу власних акцій; 

законодавчий резерв; резерв на знецінення цінних паперів та валюти; 

інвестиційний резерв; резерв на покриття збитків; резерв на покриття 

сумнівних боргів; резерв на виплату відкладених податків (він обов’язковий). 
У цілому бухгалтерська практика Данії досить різноманітна. Величезне 

значення має думка професіонала: саме за бухгалтером залишається вибір 
методів ведення обліку. Хоча національні професійні стандарти дуже близькі за 
своєму змісту МСФЗ, але цінність їх очевидна лише для компаній, акції яких 
звертаються на фондовому ринку.  

Подальший розвиток бухгалтерського обліку Данії, ймовірно, буде 
пов’язано з впровадженням в практику роботи найбільших компаній 
міжнародних стандартів фінансової звітності. У малому і середньому бізнесі, 
мабуть, збережеться помітна своєрідність національної облікової практики. 

У цьому відношенні цікавий досвід Данії. Яким компаніям і наскільки 
швидко слід здійснювати такий перехід, наскільки точно слідувати вимогам 
МСФЗ, як поєднувати їх з вимогами національного податкового законодавства 
– ці питання датські бухгалтери, на відміну від російських колег, вирішили: 
Облікова практика переважної більшості компаній максимально наближена до 
вимог законодавства, і лише компанії, які працюють на фондових ринках, 
зобов’язані складати звітність відповідно до МСФЗ. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

Стрімкий розвиток економіки, міжнародна інтеграція обумовлює 
формування нового середовища економічного зростання, де провідна роль 
належить інноваційному розвитку на основі залучення інвестицій. 
Міжнародний досвід показує, що без залучення інвестицій країнам з низьким 
розвитком важко вийти з економічної кризи. Для розбудови економіки Україні 
вкрай необхідні інвестиції. Але на сьогодні в нашій країні не має ефективної 
інвестиційної політики, яка б забезпечила формулювання інвестиційного 
клімату України. 

Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну, створення 
сприятливого інвестиційного клімату вивчає велика кількість авторів, серед них 
В. Борщевський, В. Будкін, О. Гаврилюк, І. Драган, Ю. Макогон, А. Пехник, 
О. Рогач та інші. Незважаючи на велику кількість іноземних та вітчизняних 
публікацій, питання про вплив інвестицій на економіку залишається 
актуальним, особливо для України [1]. 

Водночас надмірний обсяг інвестиційної діяльності з-за кордону робить 
національну економіку залежною від іноземного капіталу, що може призвести 
до повної втрати економічної незалежності [2]. 

Взагалі наша країна має великий потенціал для розвитку. Так, Україна 
має вигідне географічне положення, велику кількість природних ресурсів з 
високим потенціалом для розвитку, широкий споживчий ринок, наявність 
багатьох перспективних галузей для інвестування, зокрема такі як сільське 
господарство, енергетика, металургія, машинобудування, харчова 
промисловість, рекреаційна галузь та інші [3]. 

При залучення іноземних інвестицій відбувається покращання 
платіжного балансу країни шляхом збільшення експорту. Тобто інвестиції 
створюють додаткову ринкову конкуренцію. В нашій країні є дуже високий 
рівень концентрації виробництва в багатьох галузях. В цих умовах 
підприємства з іноземними інвестиціями можуть посилити конкуренцію. 

Підвищення конкуренції є одним із факторів, що сприяє зменшенню 
загального рівня виробничих витрат на ринках окремих видів продукції. В 
умовах слабкого контролю за використанням державних позик інвестиційний 
ризик переноситься на іноземних інвесторів, які самостійно вирішують 
проблему самоокупності.  
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Інвестиційна діяльність є вирішальною умовою і важливим чинником 
планування розвитку виробничої, комерційної та інноваційної діяльності. 
Основними бар’єрами для розвитку інвестиційного клімату в Україні є: 

- Недосконала законодавчо-правова база, яка не дає повної гарантії 
захисту інвесторів. 

- Великий податковий тягар, який може призвести до того, що інвестори 
не окуплять свої інвестиції. 

- Політична нестабільність. 
- Недосконалість галузей інфраструктури. 
- Низький кваліфікаційний рівень населення.  
- Ступінь втручання держави та рівень корупції. 
Усі ці перешкоди значно ускладнюють розвиток інвестиційної діяльності.  
Отже, іноземні інвестиції займають важливу роль в розвитку економіки, 

оскільки крім фінансових надходжень забезпечують підприємства новими 
прогресивними технологіями, створюють нові робочі місця, сприяють 
підвищенню конкурентоспроможності продукції та її виходу на міжнародні 
ринки, сприяють розвитку малого і середнього бізнесу, зростанню 
інвестиційного потенціалу територій. Іноземні інвестиції є тим ресурсом, який 
у найближчій перспективі може найбільш вагомо сприяти ефективності 
функціонування підприємств, а значить і відігравати значну роль в 
економічному розвитку України.  

Для збільшення іноземних інвестицій в економіку України необхідно 
створити сприятливий інвестиційний клімат, тобто систему інституцій і 
механізмів, що полегшують діяльність інвесторів в країні та спрямовану 
інформаційно-маркетингову політику, що суттєво покращить інвестиційну 
привабливість України на міжнародному ринку. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

Згідно з чинним законодавством ведення бухгалтерського обліку 

вкладення капіталу в нематеріальні активи – новий об’єкт аналізу. Нині частка 

нематеріальних активів у майні підприємства на вітчизняних підприємствах 

дуже низька, і тому можливості провести порівняння з аналогічними 
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документами підприємств у країнах із розвинутою економікою практично 

немає.  

Основними завданнями аналізу використання нематеріальних активів є: 

- аналіз обсягу і динаміки нематеріальних активів; 

- аналіз структури і стану нематеріальних активів за видами, 

термінами використання та аналіз правової захищеності; аналіз дохідності 

(рентабельності) і фондовіддачі нематеріальних активів; 

- аналіз ліквідності нематеріальних активів і рівня ризику вкладення 

капіталу в нематеріальні активи. 

Для аналізу нематеріальних активів розробляють систему економічних 

показників, які характеризують статику і динаміку об’єкта, який вивчають. 

Особливе значення для аналізу мають показники ефективності використання 

нематеріальних об’єктів, що відображають рівень їх впливу на фінансовий стан 

і фінансові результати діяльності підприємства. 

На основі даних бухгалтерського балансу (форма 1) і приміток до нього 

(форма 5) можна провести аналіз динаміки змін в обсязі нематеріальних активів 

в цілому і за видами за звітний період порівняно з даними базового періоду. 

Нематеріальні активи неоднорідні за своїм складом, характером. 

використання чи експлуатації у процесі виробництва, за рівнем впливу на 

фінансовий стан і результати господарської діяльності. Тому необхідний 

диференційований підхід до їх оцінювання. З цією метою нематеріальні активи 

класифікують і групують за різними ознаками. Таким чином, з’являється 

можливість аналізу структури нематеріальних активів. 

Розрахунок ефективності використання нематеріальних активів викликає 

значні труднощі та потребує комплексного підходу. Ефект від придбання 

підприємством права використання запатентованого виробничого досвіду і 

знань, а також ноу-хау можна визначити лише за результатами реалізації 

підприємством продукції, виробленої з використанням ліцензії та ноу-хау. 

Однак обсяг продажу залежить від багатьох інших чинників (ціни, попиту, 

якості товару), і виявити дію кожного з них дуже складно. 

Під час аналізу ефективності використання нематеріальних активів 

важливим є визначення впливу окремих факторів на показники використання 

даного виду активів. Тобто необхідним є проведення факторного аналізу. Він 

дозволяє визначити, в залежності від якого фактору збільшуються чи 

зменшуються ті чи інші показники наявності нематеріальних ресурсів. Це в 

свою чергу надасть змогу оперативніше прийняти рішення з приводу 

використання даного виду активів. 

Кінцевий ефект використання нематеріальних активів відображається у 

загальних результатах господарської діяльності: зниженні витрат на 

виробництво, зменшенні обсягів збуту продукції, зростанні прибутку, 

підвищенні платоспроможності й стійкості фінансового стану. Враховуючи це, 

основний принцип управління динамікою нематеріальних активів полягає у 

тому, що потрібно збільшувати темпи зростання віддачі капіталу.  
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УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Створювані державою необхідні умови ведення інноваційної діяльності 

припускають забезпечення перспективних можливостей для освоєння нових 

ринків на основі розроблюваних стратегій управління бізнесом. Однак в період 

високої невизначеності суб’єкти підприємництва не тільки реалізують стратегії 

інновацій, а й стикаються з необхідністю вирішення завдання виживання в 

обстановці зростаючої конкуренції. Тому важливим фактором 

конкурентоспроможності стає інвестиційна привабливість, яка є ключовою 

умовою вибору і реалізації інноваційних проектів. З цієї причини конкурентна 

стратегія підприємства повинна бути спрямована на підвищення інвестиційної 

активності при ефективному використанні як залучених, так і власних 

інвестиційних ресурсів. Здійснення подібного підходу має здійснюватися за 

умови задоволення інтересів всіх потенційних інвесторів-кредиторів і 

інвесторів-власників [2]. 

Інвестиційна діяльність являє собою цілеспрямований процес 

дослідження необхідних інвестиційних ресурсів, вибір ефективних 

інструментів інвестування, формування збалансованої інвестиційної програми і 

забезпечення її реалізації, вирішення основних завдань, забезпечення 

достатньої інвестиційної підтримки. 

Управління інвестиційною діяльністю реалізується за допомогою 

нижчеперелічених дій:  

- визначення потреби в обсягах інвестування для вирішення стратегічних 

цілей розвитку операційної діяльності підприємства на окремих його етапах; 

- формування ефективних і збалансованих інвестиційних програм і 

проектів підприємства; 

- забезпечення максимальної прибутковості окремих реальних і 

фінансових інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства в цілому при 

передбачливим рівнем інвестиційного ризику; 

 – забезпечення оптимальної ліквідності інвестицій і можливостей 

програм швидкого реінвестування капіталу при зміні зовнішніх і внутрішніх 

умов здійснення інвестиційної діяльності [1]. 
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Крім того, чим швидше реалізований той чи інший інвестиційний проект, 

тим швидше формуватися додатковий чистий грошовий потік підприємства. 

Забезпечення фінансової рівноваги підприємства в здійснення інвестиційної 

діяльності, характеризується рівнем фінансової стійкості і платоспроможності 

підприємства на всіх етапах його розвитку. Воно є одним з найважливіших 

умов створення підприємством ефективної інвестиційної діяльності.  

Ранжування окремих задач стратегічного управління інвестицій, 

здійснюється шляхом визначення значимості кожної з них виходячи з 

пріоритетності позицій розвитку підприємства. У процесі стратегічного 

управління інвестиціями підприємства окремі задачі повинні бути оптимізовані 

між собою для ефективної реалізації його головної цілі. Тому зі сказаного 

становиться очевидним те, що управління інвестиціями являє собою систему 

принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних зі 

здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності підприємства. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ КАДРІВ 

На сучасному етапі розвитку економіки пріоритетним напрямом в 

управлінні персоналом стає творче, продуктивне, інтелектуальне ставлення 

працівника, спрямоване на досягнення високих показників діяльності 

підприємства. Для цього слід сформувати ефективну систему засобів мотивації 

праці персоналу, що відповідає ринковим умовам господарювання, і 

забезпечити успішну діяльність і розвиток підприємств. У науковій літературі є 

достатньо різних теорій і підходів до визначення природи людських потреб, їх 

класифікації та трактування поняття «мотивація». Всі вони доводять, що різні 

групи людей можна мотивувати стимулами матеріальними та нематеріальними. 

Останнім часом помітно збільшився інтерес роботодавців до ефективних 

стратегій утримання працівників: якщо раніше основний акцент у політиці 

підприємств робився на залучення, відбір і оцінку персоналу, то на разі увага 

відділів кадрів змістилася в сторону мотивації. Ще відносно нещодавно 

основним інструментом мотивації вважалася система матеріального 

стимулювання. Як правило, використання нематеріальної мотивації вирішує 

лише проблему залучення потрібних підприємству спеціалістів, працівників. 

Дослідження ж показують, що як фактор утримання, рівень заробітної плати 
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швидко втрачає своє значення, саме тому працедавцям необхідно шукати інші 

способи стабілізації чисельності працівників. 

 За оцінкою спеціалістів у сфері менеджменту персоналу, нині в країнах з 

розвинутою економікою не більше 45 % найманих працівників у структурі 

мотивів першість віддають матеріальній винагороді. При цьому за останні роки 

частка тих, хто віддає перевагу нематеріальним мотивам, різко зросла [1]. 
Традиційно виділяють три групи нематеріальних чинників мотивації: 

1) ті, що не потребують інвестицій з боку компанії;  

2) ті, що потребують інвестицій та розподіляються безадресно; 

3) ті, що потребують інвестицій компанії та розподіляються адресно.  

До першої групи відносять: "дошку пошани", поздоровлення з днем 

народження, вимпели та кубки найкращому співробітнику, включення 

працівників в процес прийняття оперативних рішень.  

До другої групи – підвищення якості трудового життя (організація 

харчування за рахунок компанії, забезпечення співробітників проїзними 

квитками, надання форми на конкретних робочих місцях, медичне страхування, 

покращення організаційно-технічних умов на робочому місці, надання деяким 

співробітникам права на "пільговий" робочий день) та зусилля компанії з 

організації внутрішньо фірмового навчання та корпоративних свят, як 

складової формування корпоративної культури. 

До третьої групи системи мотивації слід віднести: надання безвідсоткової 

позики на покращення умов проживання, придбання товарів тривалого 

користування (у даному випадку стимулом буде не сума позики, а сама 

можливість вирішити матеріальні проблеми за допомогою компанії), повна чи 

часткова оплата відпочинку, оплата мобільного зв’язку, Інтернету, навчання за 

рахунок компанії (вважається, що оптимальним є співвідношення: 70% – 

компанія, 30% – співробітник; це підвищує відповідальність того, якого 

навчають) [2]. Вищезазначене, по суті, є складовими компенсаційного пакету, 

який формується за умови договору між працівником та роботодавцем. 

Проаналізувавши універсальні методи нематеріальної мотивації, можна 

зробити висновок, що найбільш ефективними методами, які підійдуть як для 

великих підприємств, так і для середнього бізнесу, є [3]: 

1) покращення робочого місця; 

2) позитивне ставлення керівництва до підлеглих; 

3) підвищення по службі; 

4) гнучкий графік; 

5) безкоштовне навчання; 

6) зайнятість працюючих в робочий час; 

7) зворотній зв’язок. 

Отже, добре продумана та розроблена система мотивації дозволить 

ефективно управляти персоналом, що забезпечить підприємству розвиток 

персоналу, який завдяки різних стимулів буде працювати із повною віддачею 

на благо підприємству. Система мотивації не буде достатньо ефективною, якщо 

вона базуватиметься лише на фінансових стимулах і не включатиме 
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нематеріальні складові. Тому поєднання матеріальної та нематеріальної 

мотивації дозволить створити таку систему стимулювання, яка буде впливати 

більш ефективно та результативно на діяльність усього підприємства. 
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ТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ПРОБЛЕМА СВТОВОГО РІВНЯ 

Тінізація економіки — це складне багатофакторне явище, що полягає у 

сукупності неконтрольованих і нерегульованих протиправних дій між 

суб’єктами економічної діяльності, які мають на меті неофіційне отримання 

доходу. Процес тінізації економіки – це проблема світового рівня, що є дуже 

актуальною в Україні.  

Аналізуючи аспекти розвитку тонізації економіки в Україні, можна 

окреслити основні її сфери, визначити причини та масштабні наслідки. 

Основними економічними сферами тінізації в нашій країні є діяльність 

суб’єктів господарювання та отриманні ними прибутків, а також ринок праці. 

За даними Незалежного фонду дослідження заробітних плат в Україні, 27% 

працюючих громадян залучені саме до тіньових, не прозорих зарплатних схем.  

Головними причинами тінізації економіки є:  

- високий рівень оподаткування доходів населення, це спонукає громадян 

влаштовуватися на роботу неофіційно та приховувати свої реальні доходи; 

- жорстка фіскальна політика в сфері оподаткування прибутків 

підприємств; 

- суперечливість чинного законодавства, зокрема податкового;  

- недосконалість політики регулювання та контролю митної діяльності;  

- недосконалість судової та правоохоронної систем;  

- недосконалість аспектів експортно-імпортної діяльності, що спричиняє 

тінізацію фінансових потоків,маніпулювання цінами експорту й імпорту;  

- низький рівень довіри населення та бізнесу до державних структур.  

Ключовим наслідком визначених дій є недоотримання податків і зборів 

державою, а отже і зниження рівня наповнення бюджету. За окремими 

оцінками, розвиток тіньової економіки в Україні (за відсутності 

конкурентоспроможного державного сектору і ринку приватних 

товаровиробників) може спричинити:  
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– локалізацію окремих ринків унаслідок поділу сфер економічного 
впливу;  

– проникнення кримінальних елементів навіть у ті частини суспільства, 
що поки що не причетні до нелегального бізнесу;  

– ігнорування громадянами чинного законодавства;  
– відсутність накопичень капіталу, які б можна було використовувати для 

інвестування в економіку України. 
З метою подолання негативних наслідків тінізації економіки України, 

значного зниження її рівня необхідно розробити та реалізувати низку заходів 
щодо протидії цьому явищу. Зокрема: 

1. Запровадження податкових стимулів до нагромадження та інвестування 
коштів в інноваційний сектор юридичними особами, які пропонується надавати 
за фактичними результатами діяльності. 

2. Звуження фінансової бази тіньового господарювання шляхом зниження 
рівня оподаткування фізичних осіб на величину документально підтверджених 
коштів, витрачених на розвиток людського капіталу (освіта, підвищення 
кваліфікації тощо). 

3. Реальне і радикальне спрощення погоджувальних та дозвільних 
процедур щодо здійснення підприємницької діяльності, особливо в 
інноваційній сфері. 

4. Обов’язкове обґрунтування джерел походження грошових коштів при 
купівлі товарів, вартість яких перевищує певну заздалегідь визначену 
суму(житла, земельних ділянок, транспортних засобів та предметів розкоші). 

5. Віднесення до переліку кримінальних злочинів «незаконного 
збагачення», що передбачено ст. 20 Конвенції ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності. 

Підсумовуючи, зазначимо, що процес детінізації економіки має посідати 
головне місце в рейтингу ключових проблем, які необхідно подолати в нашій 
країні. Адже зростання рівня тінізації вкрай негативно позначається на всіх 
сферах життєдіяльності країни та управління національною економікою, 
зокрема на рівні добробуту населення. Реалізація зазначених та інших заходів з 
подальшої детінізації економіки сприятиме не лише формуванню повноцінного 
ринкового середовища, розвитку економіки, легалізації капіталу, процесу 
демократизації економіки і суспільства в цілому, а й значному підвищенню 
конкурентоспроможності економіки та усуненню реальних загроз національній 
безпеці держави. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ 

На сьогоднішній день, у діяльності будь-якого підприємства важливим 

елементом є розробка та впровадження маркетингової політики розподілу. Від 

того наскільки правильно сформовано маркетингову політику розподілу буде 

залежати прибутковість підприємства та його стабільне функціонування. 

Детально маркетингову політику розподілу було розглянуто у працях 

таких вчених, як Примак Т.О., Кофлан Т.Н., Павленко А.Ф., Штерн Л.В., 

Кофлан Т.Н., Крикавський Є.В. та ін. У своїх працях вони визначили сутність 

та значення маркетингової політики розподілу для ефективного 

функціонування підприємств. 

Важливим завданням політики розподілу є систематичне прийняття 

рішень та своєчасне внесення змін до них. 

Маркетингова політика розподілу проходить через всю діяльність 

підприємства. Найбільше вона впливає на сферу розподілу та сферу 

постачання. 

У сфері розподілу проводиться організація, планування, контроль та 

регулювання за розподілом продукції, а також доведення її до свого споживача. 

У цій сфері відбувається задоволення потреб споживача у забезпеченні їх 

необхідною продукцією. 

У сфері постачання вибираються постачальники, проводиться заготівля 

сировини та матеріальних ресурсів, їх обробка та надходження у виробництво. 

Існують такі політики розподілу: 

- ексклюзивний розподіл; 

- селективний розподіл; 

- інтенсивний розподіл. 

Ексклюзивний розподіл. При цьому розподілі підприємство обмежує 

кількість торговців у географічному регіоні. Може використовувати один або 

два роздрібних магазини в конкретному торгівельному регіоні, які реалізовують 

товар. 

Селективний розподіл. При цьому розподілі підприємство вибирай 

кращих і найвигідніших посередників, які надають послугу підприємству. Цей 

вид розподілу притаманний для реалізації великої кількості товарів 

довгострокового використання. 

Інтенсивний розподіл. При цьому розподілі підприємство обирає оптових 

і роздрібних торговців. Головною метою є отримання високих прибутків та 

охоплення широкого ринку збуту [1]. 

За пріоритетами маркетингова політика поділяється на: 

- логістичну (визначення технології фізичного переміщення товарів, 

координація та організація товароруху, виконання всіх замовлень з найвищою 

якістю та у стислі строки та ін.); 
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- дистрибутивну (планування процесу реалізації продукції, встановлення 

збалансованості між потребами та можливостями виробництва та ін.); 

- збутову (організація роботи з кінцевим споживачем, організація 

діяльності в каналі збуту та ін.) [2]. 

Сучасна маркетингова політика повинна бути спрямована на отримання 

високих прибутків, забезпечення ринкової стійкості та 

конкурентоспроможності підприємства через задоволення попиту споживачів. 

Ця політика допомагає підприємству у забезпеченні таких цілей: 

- гарантування ефективного управління товарними запасами; 

- здатність задовольнити попит споживачів; 

- отримання високих прибутків; 

- ефективне функціонування підприємства; 

- вихід на нові ринки, розширення ринку збуту; 

- організація та контроль раціонального виконання замовлень та ін. 

Отже, маркетингова політика розподілу – це діяльність підприємства, 

фірми чи організації, яка спрямована на планування, реалізацію та контроль 

переміщення товарів від місця виробництва до кінцевого споживача, шляхом 

задоволення їх попиту та отримання максимальної вигоди. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ  

У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

В усіх країнах грошові кошти та їх еквіваленти є основною частиною 

ліквідних активів підприємства. Відповідно до МСБО до грошових коштів 

належить готівка в касі монети, банкноти, валюта і депозити до запитання, 

поточні й депозитні рахунки в банках, на використання яких немає обмежень.  

У США всі складові грошових коштів об’єднуються одним словом «cash» 

і обліковуються на одному рахунку «Грошові кошти». У західноєвропейських 

країнах грошові кошти обліковуються на рахунках «Касса» й «Рахунки в 

банках» – у національній та іноземній валюті. 

Операції по касі відображають і групують у касовому журналі 

надходжень і видатків, підсумки переносять у Журнал реєстрації операцій, а 

потім – на рахунки бухгалтерського обліку Головної книги.  

Для здійснення невеликих витрат підприємства створюють фонд дрібних 

сум. Цю систему операцій ще називають «авансова система». Вона передбачає 

створення фонду, здійснення виплат за рахунок фонду та поповнення фонду. 

https://buklib.net/books/37088/
http://ua.textreferat.com/referat-17539-2.html
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Адміністрація планує необхідні витрати та їх обсяг і на цій підставі 

визначає розмір фонду з розрахунку на 2-4 тижні. Гроші видають підзвітній 

особі, яка зберігає їх у своєму сейфі. Видачу оформляють чеком, гроші видають 

з каси. У цьому фонді постійно має бути, наприклад, 200 дол. або інша 

встановлена сума. Така система ведення дрібної каси використовується за 

ПСБО США. 

У Великобританії операції з дрібною касою обліковуються по-іншому. В 

момент видачі готівки з дрібної каси проводять записи по дебету рахунків 

відповідних видатків і кредиту рахунку дрібної каси, а при поповненні дрібної 

каси відповідно, дебетують рахунок дрібної каси грошових коштів 

Аналогічна практика обліку каси дрібних витрат у Єгипті. В цьому 

випадку попередньо визначають суму дрібних витрат на певний період і 

виписують чек на всю суму. Касир витрачає кошти по квитанціях та рахунках і 

фіксує їх у журналі каси дрібних витрат. 

Зарубіжні фірми для зберігання готівки й ведення розрахунків 

відкривають банківські рахунки. Це зводить до мінімуму кількість готівки в 

обігу фірми, а також посилює контроль за грошовими коштами. 

Перевірка виписок з банківського рахунку в більшості країн звичайно 

проводиться один раз на місяць.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ 

Податкова система України передбачає нарахування та сплату 

підприємствами доволі великої кількості податків та зборів, що істотно впливає 

на загальний фінансово-економічний стан підприємства. В умовах економічної 

кризи, яка, на жаль, для України залишається реальною і сьогодні, питання 

оптимальної сплати податкових платежів є особливо актуальним. Виконання 

цього завдання вимагає знання методів податкового планування та можливість 

їх використання для досягнення поставлених цілей. 

Методи податкового планування розглядають праці вітчизняних 

науковців: Ю. Іванова, А. Єлісєєва, Т. Антонова, Л. Сердюка та ін. Водночас 

актуальним залишається систематизація методів податкового планування, їх 

доповнення у системі управління фінансами підприємства та аналізу 

ефективності їх застосування. 
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Сучасні підприємства, які орієнтуються на довготривалу діяльність та 

позитивний імідж, все частіше обирають використання дозволених законом 

можливостей оптимізації оподаткування, а саме – податкове планування. 

Ефективність системи податкового планування більшою мірою залежить від 

методів, які використовуються під час її організації. 

Податкове планування розділяють на зовнішнє та внутрішнє, які в свою 

чергу мають певний поділ. Розглянемо деякі з них: 

Метод зміни (вибору) виду діяльності податкового суб’єкта припускає 

перехід на здійснення таких видів діяльності, які оподатковуються меншою 

мірою порівняно з тими, які здійснювалися.  

Метод заміни податкового суб’єкта або метод пільгового підприємства – 

полягає у перенесенні об’єктів оподаткування або видів діяльності під 

пільговий режим оподаткування, пов’язаний з особливим податковим статусом 

деяких суб’єктів підприємницької діяльності [1, с. 13]. 

Поточний фінансовий контроль за податковими платежами є одним з 

найпростіших методів, суть якого полягає в періодичному складанні прогнозів 

зміни податкових платежів і відповідності реальній сплаті податкових платежів 

у відповідні періоди.  

Метод попередньої податкової експертизи нових проектів і 

найважливіших управлінських рішень, який вимагає наявності на підприємстві 

серйозної інформаційно-аналітичної бази з податків [2, с. 279]. 

Метод варіаційно-порівняльного аналізу нових проектів діяльності і 

діяльності підприємства загалом. Відповідно до цього методу проводиться 

порівняння різних варіантів діяльності підприємства для визначення їх 

податкової ефективності: на короткотривалий термін діяльності – за постійних 

значень податкових ставок і тарифів і на довготривалі періоди – за різних 

варіантів очікуваних змін в податковому законодавстві. 

Метод зміни податкової юрисдикції полягає в реєстрації організації на 

території, що надає за певних умов пільгове оподаткування.  

Метод заміни відносин ґрунтується на багатоваріантності шляхів 

вирішення господарських проблем у межах існуючого законодавства. Суб’єкт 

має право віддати перевагу будь-якому з допустимих варіантів як з погляду 

економічної ефективності операції, так і з погляду оптимізації оподаткування. 

Метод розділення відхилень ґрунтується на методі заміни. У цьому 

випадку замінюється не уся господарська операція, а тільки її частина, або 

господарська операція замінюється на кілька операцій. Метод застосовується, 

як правило, коли повна заміна не дає можливості досягти очікуваного 

результату. 

Метод відтермінування податкового платежу ґрунтується на можливості 

переносити момент виникнення об’єкта оподаткування на подальший 

календарний період [3].  

Таким чином, можна сказати, що податкове планування є єдино 

можливим і абсолютно легальним шляхом оптимізації податкових платежів. 

Ефективність системи податкового планування більшою мірою залежать від 
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методів, які використовуються в процесі оптимізації оподаткування. Адже без 

наявності принципових положень, методів розробки та застосування податкове 

планування не зможе реалізувати свого призначення, а виступатиме лише в ролі 

інструмента мінімізації податкових платежів. 
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РОЗВИТОК ЗОВНІІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ  

З КРАЇНАМИ ЄС 

Зовнішньоторговельні операції товарами та послугами Україна здійснює з 

партнерами приблизно з 223 країн світу, у 2017 році. Товари імпортувалися із 

206 країн світу, а експортувалися – до 201 країни. Але саме країни 

Європейського Союзу являють собою одними із головних стратегічних 

партнерів України. Закономірності функціонування зовнішньої торгівлі між 

Україною та країнами ЄС почали формуватися з 2009 року, й на сьогодення 

досягли великих успіхів. 

Актуальні зовнішньоторговельні відносини набувають розвитку за 

рахунок «Угоди про асоціацію». Україна та ЄС дали згоду скоротити кількість 

ввізних мит на двосторонній основі на час перехідного періоду (ЄС – протягом 

7 років (до 2023р.), Україна – протягом 10 років (до 2026 р.)). Після закінчення 

перехідного періоду зі сторони ЄС, для України, скасуються мита для 95,8% 

товарних груп, з української сторони – для 96,5% товарних груп [1]. 

На даний момент, Україна має як негативне, так і позитивне сальдо з 

рядом країн-учасниць ЄС. Їх можна поділити на чотири групи: 

 Болгарія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Португалія, Словаччина 

(позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами); 

 Естонія, Нідерланди, Хорватія, Угорщина (переважно позитивне 

сальдо); 

 Греція, Румунія, Чехія (переважно негативне сальдо); 

 Австрія, Бельгія, Велика Британія, Данія, Ірландія, Литва, Люксембург, 

Мальта, Німеччина, Польща, Словенія, Фінляндія, Франція, Швеція (негативне 

сальдо). 
У той же час щодо подальшого розвитку зовнішніх економічних відносин 

України з країнами ЄС є декілька перешкод – тарифні та нетарифні обмеження 
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в торгівлі, для виходу вітчизняних виробників на європейський ринок є 
технічні бар’єри у торгівлі та СФЗ (санітарні і фіто-санітарні заходи). 

Кінець перехідного періоду щодо угоди про асоціацію ще не добіг кінця, 
саме це додає ускладнень для доступу вітчизняним виробникам до більш 
інноваційного обладнання ЄС. Відтак позитивний ефект для економіки України 
та ЄС, потрібне дострокове скасування ввізних мит на інноваційне обладнання, 
за умов супроводження інвестиційними проектами з модернізації української 
промисловості [2]. 

На сьогодні, враховуючи статистику до вересня 2018 року, стан експорту 
товарів та послуг складав 41705,0 млн. дол. США, або 109,3% порівняно з 9 
місяцями 2017 р., імпорт – 45155,0 млн. дол. США, або 115,0%. Негативне 
сальдо становило 3450,0 млн. дол. (за 9 місяців 2017 р. також негативне – 
1112,5 млн. дол.). 

(млн. дол. США) 

Експорт  Імпорт  Сальдо 

9 місяців 
2017  

9 місяців 
2018 

9 місяців 
2017  

9 місяців 
2018 

9 місяців 
2017  

9 місяців 
2018 

Усього (товари і 
послуги)1  38158,0 41705,0 39270,5 45155,0 –1112,5 –3450,0 

Країни СНД  7876,0 7945,3 8427,3 10047,5 –551,3 –2102,2 

Інші країни світу 30282,0 33759,7 30843,2 35107,5 –561,2 –1347,8 

у т.ч. країни ЄС  14466,8 16717,1 16707,6 19035,8 –2240,8 –2318,7 

Товари 31323,4 34551,1 35332,5 41019,8 –4009,1 –6468,7 

Країни СНД 5049,0 5182,8 7965,3 9572,9 –2916,3 –4390,1 

Інші країни світу 26274,4 29368,3 27367,2 31446,9 –1092,8 –2078,6 

у т.ч. країни ЄС  12596,7 14612,1 14915,2 16869,6 –2318,5 –2257,5 

Послуги 7860,8 8769,3 3939,9 4137,2 3920,9 4632,1 

Країни СНД 2832,0 2767,3 462,0 474,6 2370,0 2292,7 

Інші країни світу 5028,8 6002,0 3477,9 3662,6 1550,9 2339,4 

у т.ч. країни ЄС  2464,1 2878,1 1793,4 2168,1 670,7 710,0 

Джерело: Офіційний сайт державної служби статистики [1] 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Необхідність підвищення якості та достовірності бюджетного обліку, 
прозорості державних фінансів та забезпечення повного відображення 
нагромаджених даних у звітності, створення умов для їх ефективного аналізу є 
головною метою реформування бухгалтерського обліку у бюджетних 
організаціях [3]. 

http://forumkyiv.org/uk/analytics/zovnishnoekonomichni-vidnosini-ukrayini-z-yes
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Бюджетні установи є неприбутковими організаціями і їх діяльність 
спрямована на виконання функцій держави для задоволення соціальних, 
культурних та інших потреб суспільства. Фінансування їх здійснюється за 
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які надаються їм на 
безповоротній основі [2]. 

Проблеми, які виникають при веденні і організації бухгалтерського 
обліку в установах державного сектору: 

- відсутність систематизованої нормативно-методологічної бази 
регулювання бухгалтерського обліку; 

- недосконала меморіально-ордерна форма обліку; 
- застарілі інформаційні технології та фізично і морально зношена 

техніка, сувора економія бюджетних коштів; 
- низький рівень заробітної плати бухгалтера бюджетної установи. 
Співпраця України з міжнародними організаціями та фондами потребує 

достовірної, відкритої та прозорої економічної інформації, джерелом якої, у 
першу чергу, є бухгалтерський облік. Перехід до ринкової економіки, 
демократизації суспільства, потребують і відповідних суттєвих змін в обліку, 
його наближення до реального економічного середовища та вимог міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі. 

Метою модернізації обліку є вдосконалення системи бухгалтерського 
обліку в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів. На 
даний час бухгалтерський облік у бюджетній сфері України складається з 
обліку виконання державного і місцевого бюджетів та бухгалтерського обліку 
бюджетних установ, що потребує удосконалення методології та переходу на 
єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і звітності, а також 
створення уніфікованого організаційного та інформаційного забезпечення 
бухгалтерського обліку. Основні напрями удосконалення обліку: 

- оновлення системи бухгалтерського обліку і методів складання 
фінансової, бюджетної та іншої звітності з використанням сучасних 
інформаційних технологій; 

- ведення обліку в єдиній високоякісній програмі, доступній для 
бюджетних установ; 

- формування єдиної нормативно-правової бази, адаптованої до 
міжнародних норм та вимог; 

- вибір оптимальної форми ведення обліку та відображення її в наказі 
про облікову політику [1]. 
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ПРЯМЕ ТА НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

На підприємстві ми можемо податки розділити на прямі і непрямі. За 
економічними критеріями цього поділу є кінцевий платник податків. Той хто 
отримує дохід та володіє майном і є економічно кінцевим платником прямих 
податків, а податками на споживання називають саме кінцевого платника 
непрямих податків, яким є споживач товару. 

За сьогоднішніми даними прямими податками називають обов’язкові 
платежі, котрі будуть сплачуватися до бюджету держави платником в 
залежності від розміру об’єкта оподаткування (податок на прибуток 
підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на нерухомість, 
податок з власників транспортних засобів), а саме сплата цього ж податку може 
призвести до значного зменшення об’єкта оподаткування. 

Таким чином, непрямими податками називають податки на послуги і 
товари, котрі можуть встановлюватися у вигляді надбавки до ціни або тарифу, а 
також вони оплачуються покупцями при отриманні послуг або купівлі будь-
якого товару. 

З економічної точки зору, саме прямі податки частіше поступаються 
непрямим щодо стабільності надходжень, рівномірності надходжень в розрізі 
окремих регіонів. Також в них існує більше можливостей і щодо ухиляння від 
їх сплати. Форма прямого оподаткування вимагає складнішого механізму 
обчислення та справляння податків, а саме через це виникають проблеми обліку 
об’єктів оподаткування [1]. 

Непрямі податки, на відміну від прямих, включаються в ціну товару, 
тобто їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. 
Отже основним недоліком саме непрямих податків вважається обернено 
пропорційна залежність від платоспроможності платників. Внаслідок цієї 
властивості непряме оподаткування лягає більш важким тягарем на населення з 
низькими доходами, оскільки їх основна частина доходів втрачається на 
придбання продуктів харчування та товарів першої необхідності. 

Як прямі так і непрямі податки мають свої переваги і недоліки. Отже, 
можемо зазначити, що ефективність податкової політики і переважання в 
структурі податкових надходжень тих чи інших платежів визначається рівнем 
податкової культури. Податкова культура є тим чинником, що визначає 
масштаби ухилення від сплати та разом з іншими факторами створює 
сприятливі умови для підвищення ролі прямих чи непрямих податків.  

Також можемо зазначити, що особисті податки встановлюються 
персонально для конкретного платника, в залежності від його доходу чи майна. 
Реальні податки передбачають оподаткування за зовнішніми ознаками. До них 
належать земельний, домовий, промисловий, а саме на грошовий капітал.  

До податків на доходи, які стягуються в Україні належать податок на 
прибуток підприємств, прибутковий податок з громадян, єдиний податок з 
суб’єктів малого підприємництва, фіксований сільськогосподарський податок. 
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Серед податків на власність в Україні стягується земельний і податок з 
власників транспортних засобів, а також передбачається введення податку на 
нерухоме майно громадян і на майно підприємств [2]. 

Перевагами податків на власність становить сталість надходжень, 
незначні можливості для ухилення і приховання, простота стягнення, соціальна 
справедливість. До недоліків відносять обмежену регулюючу функцію та 
нееластичність надходжень. Проводячи дослідження між прямими та 
непрямими податками, можемо стверджувати що частка прямих податків у 
структурі податкових надходжень знизилась на 5,8 відсоткових пункти і в 2016 
році становить 25,8 %, тоді як непрямих становить 74,2 %, що на 5,8 
відсоткових пункти більше, ніж в 2013 році. В структурі податкових 
надходжень Державного бюджету України за досліджуваний період найбільшу 
питому вагу займає податок на додану вартість [3]. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗЦАЦІЇ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Облікова політика підприємства — ключовий крок в організації системи 

бухгалтерського обліку на підприємстві, інструмент впливу на окремі 

параметри обліку, оптимізації об’єктів обліку та, за потреби, відстоювання 

інтересів підприємства в суді. 

Наказ (положення) про облікову політику — це основний документ, який 

визначає способи ведення бухгалтерського обліку, що використовуються при 

відображенні господарських операцій (первинне спостереження, вартісне 

вимірювання, поточне групування і підсумкове узагальнення фактів 

господарської діяльності). Вона є елементом системи нормативного 

регулювання бухгалтерського обліку й формується відповідно до чинних 

нормативних документів в області бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності. Обліковою політикою визначаються не тільки організація й 

методологія бухгалтерського обліку, а й затверджуються заходи щодо 

оптимізації господарської діяльності [1]. 

Відповідно до cт. 1 Закону про бухгалтерський облік облікова політика – 

сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються 

підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Податок_на_додану_вартість
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фінансової звітності. Також є важливим, що ведення бухгалтерського обліку 

може відбуватися за різними положеннями. Так, в П(С)БО 6 «Виправлення 

помилок і зміни у фінансових звітах» в якому йдеться про облікову політику 

відсутнє визначення поняття. МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових 

оцінках та помилки» говорить, що «Облікові політики — це конкретні 

принципи, основи, угоди, правила й практика, прийняті підприємством для 

підготовки й подання фінансової звітності». 

Отже, з цього можна розуміти, що облікова політика виступає деяким 

гарантом постійного ведення бухгалтерського обліку, а також дає можливість 

забезпечувати принципи ведення бухгалтерського обліку. І тому підприємство 

повинно самостійно визначати облікову політику за погодженням з власником 

(власниками) aбо уповноваженим ним органом (пoсадовою особою) відповідно 

дo установчих документів згідно ст. 8 Закону про бухгалтерський облік.  

Для систематизації завдань, які виконує облікова політика підприємств, 

виділено її виміри [2]:  

− соціальний – створення соціальних гарантій для захисту зовнішніх 

користувачів шляхом забезпечення єдності інтерпретації даних бухгалтерського 

обліку та показників фінансової звітності;  

− економічний – економічний ефект від облікової політики виявляється в 

оптимальному забезпеченні інформацією для управління, скороченні обсягів 

документообігу, підвищенні дієвості внутрішнього контролю;  

− біхейвіористичний – використання свободи дій у питаннях організації 

обліку для створення дієвої системи бухгалтерського обліку на підприємстві, 

яка забезпечить дотримання інтересів власника;  

− психологічний – за допомогою елементів облікової політики та за 

умови конкретизації вимог до характеру необхідних даних досягається 

найбільш повне та ефективне забезпечення інформацією всіх рівнів управління;  

− інформаційний – сталість та гласність облікової політики дозволяє на її 

основі будувати прогнози майбутнього стану об’єкта, наявність диспозицій 

дозволяє забезпечити необхідним масивом даних для побудови моделей 

прийняття рішень;  

− юридичний – використання для усунення невизначеностей у 

нормативних актах з бухгалтерського обліку та у якості письмових доказів при 

вирішенні господарських спорів, конфліктів з контролюючими органами. 

Облікова політика забезпечує цілісність в організації бухгалтерського 

обліку на підприємстві та охоплює всі її складові: організаційну, методичну, 

технічну [2].  

Організаційна складова облікової політики підприємства – це структура 

бухгалтерії, її місце в системі управління підприємством і взаємодія з іншими 

структурними підрозділами. 

Методична складова – це способи ведення бухгалтерського обліку, 

затвердження методів ведення в альтернативних випадках. Без знання про їх 

застосування користувачам (керівництво підприємства, аудитори, фінансові 

менеджери, банки, страхові компанії, податкова адміністрація, Пенсійний фонд 
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та ін.) бухгалтерської звітності неможлива достовірна оцінка майнового та 

фінансового стану, грошового обороту або результатів діяльності підприємства.  

Технічна складова – це форма ведення бухгалтерського обліку, особливі її 

регістри, робочі плани рахунків. 

Кожна ця складова безперечно забезпечує правильну організацію, що так 

необхідна для забезпечення принципів бухгалтерського обліку, що є деяким 

гарантом правильності та нормативності.  
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ  

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» 

В умовах побудови перехідної економіки зростає значення ретельно 

пророблених, збалансованих планів на всіх етапах управління підприємствами, 

при цьому особлива роль приділяється процесу внутріфірмового 

бюджетування. 

Всі розрахунки, які здійснюються в процесі формування бюджету 

підприємства, дозволяють у повному обсязі й у потрібний час визначити 

необхідну суму коштів за їхню реалізацію, а також джерела надходження цих 

коштів (власні, кредитні, бюджетні або кошти інвестора). 

Тому розробка методики формування бюджету як основного фінансового 

плану й економічного регулятора відносин між структурними підрозділами 

підприємства й підприємства із зовнішнім середовищем, а також системи 

керування цим процесом є актуальним науковим і практичним завданням. 

Під фінансовим плануванням розуміють планування надходжень і 

використання фінансових ресурсів для забезпечення розвитку підприємства. 

Воно здійснюється шляхом складання планів різного змісту та призначення 

залежно від завдань та об’єктів планування та сприяє виявленню внутрішніх 

резервів підприємства, дотриманню режиму економії [1]. 

Бюджетування — це необхідна складова фінансового планування, 

оскільки основою будь-якого оперативного чи поточного фінансового плану є 

система відповідних бюджетів [2]. 

Основний бюджет підприємства — загальний фінансовий план діяльності 

підприємства (фірми, компанії), в якому зіставлені передбачувані надходження 
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грошових коштів і витрат у плановому періоді (як правило, за один рік) з метою 

виконання поставлених цілей, а отже, функцій. Основними функціями бюджету 

є планування, координація, мотивація, інноваційна, новаторська, 

відтворювальна, контроль за виконанням та оцінка ефективності [3]. 

До основних принципів бюджетування можемо віднести:  

- принцип повноти; 

- принцип реальності; 

- принцип інтегрованості; 

- принцип гнучкості; 

- принцип економічності. 

Отже, як висновок, хотілося б відзначити, що в Україні деякі великі 

підприємства намагаються застосовувати бюджетування у своїй діяльності, але 

найчастіше, на малих і середніх підприємствах цей процес погано 

налагоджений. Адже, в принципі, застосування бюджетного методу в процесі 

управління фінансовою діяльністю компанії впливає на підвищення 

ефективності її роботи, забезпечує високий рівень конкурентоспроможності, 

дає можливість заздалегідь спрогнозувати потребу у фінансуванні, і таким 

чином, забезпечує наявність резерву часу для пошуку найбільш вигідних 

джерел такого фінансування. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СТРАХОВОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ: 
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ 

У сучасних умовах економічне становище України знаходиться у стані 
світової фінансової кризи, яка погіршує становище небанківського фінансового 
сектор, особливо рівень фінансової безпеки. Таке явище призвело до зниження 
ринкової вартості фінансових інструментів, особливо страхових компаній, як 
наслідок відбулося зниження прибутковості компаній та рівня їх резервів.  

Слід зазначити, що ринок страхових послуг суттєво впливає на соціально-
економічну стабільність суспільства, тому безпосередньо визначає рівень 
фінансової безпеки країни. 

Фінансова безпека страхового сектору полягає у забезпеченні стійкості 
фінансово-економічного розвитку, платіжно-розрахункових відносин, шляхом 
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нейтралізації впливу кризових явищ та попередження витоку капіталів з-під 
контролю страховиків. Зростання ризику невиконання зобов’язань 
перестраховиками, низький рівень дохідності та ліквідність цінних паперів в 
активах страховиків і ризикове розміщення значної частини страхових резервів 
у нелістингових цінних паперах виступають значними перешкодами фінансової 
безпеки страхових компаній. 

На сьогодні ринок страхових послуг в Україні показує загрозливо 
високий рівень концентрації бізнесу, адже він став другим за рівнем 
капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість 
страхових компаній станом на 2018 р. становила 285, з яких СК "life" – 31 
компанія, СК "non-life" – 254 компанії. Кількість страхових компаній має 
тенденцію до зменшення, так за 2018 року порівняно з 2017 року, кількість 
компаній зменшилася на 11 СК. 

Досліджуючи питання фінансової безпеки, слід звернути увагу на ряд 
причин виникнення загроз фінансовій безпеці: 

- стрімкий розвиток процесу глобалізації, який призвів до високої 
концентрації фінансових ресурсів на міжнародних страхових ринках; 

- зростання мобільності страхових ринків на базі інформаційних 
технологій; підвищення рівня конкуренції між державами в страховій сфері; 

- відсутність законодавчої бази та світового досвіду фінансової безпеки у 
сфері страхування;  

- відсутність асортименту страхових послуг та позитивного досвіду 
роботи з клієнтами; 

- низькі рівні менеджменту і маркетингу [1].  
Задля вирішення всієї сукупності проблем є певні напрями підвищення 

рівня фінансової безпеки страхових компаній. Головними з яких є: 
- удосконалення моніторингу діяльності страховиків; 
- контроль за дотриманням страховиками вимог щодо забезпечення 

платоспроможності, фінансової стійкості, розмір у чистих активів, статутного 
капіталу;  

- внесення змін до законодавчих актів з метою закріплення 
першочерговості задоволення вимог страхувальників у загальній черзі інших 
кредиторів.  

Крім того, необхідно удосконалити порядок ліцензування діяльності 
страховиків, підвищити вимоги до джерел формування статутного капіталу 
страховиків, а також до оцінки їх ділової репутації з метою запобігання 
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [2]. 

Отже, головним напрямом підвищення рівня фінансової безпеки 
страхового сектору виступає вдосконалення системи правового забезпечення, 
регулювання, нагляду і контролю за діяльністю учасників страхового ринку.  

Забезпечити подальшу адаптацію законодавства України на ринку 
страхових послуг до Європейського Союзу через систему пруденційного 
нагляду, який полягає у контролі за рівнем ризиків, якості внутрішньої системи 
управління, ефективному аналізі фінансової звітності задля своєчасного 
виявлення недоліків у діяльності страховиків на ранніх стадіях їх розвитку. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ІТАЛИИ 

Історія бухгалтерського обліку науки починається в Італії. Тут виник і 
набув поширення метод подвійний записи: в 1494 р францисканський 
математик Лука Пачолі (1445- 1517 рр.) опублікував трактат «Сума 
арифметики», з якого починається бухгалтерський облік. Однак наукою облік 
став лише після 1861 р Саме тоді в країні виникли три великі школи 
бухгалтерського обліку (ломбардійська, тосканська і венеціанська), що 
відрізняються теоретичними концепціями і підходами до їх практичної 
реалізації. 

У 1808 р Наполеон ввів в Італії Комерційний кодекс. І до сих пір, 
незважаючи на наступні редакції Кодексу та політичні зміни на Апеннінському 
півострові, вплив французького законодавства в галузі регулювання бізнесу 
взагалі і бухгалтерського обліку зокрема залишається досить сильним. При 
цьому слід врахувати, що єдиний економічний простір почав формуватися в 
Італії лише з моменту її об’єднання в 1861 р. 

Ще перший Комерційний кодекс зобов’язував всіх торговців вести 
журнал господарських операцій. Всі сторінки журналу повинні були бути 
пронумеровані, прошнуровані та опечатані комерційними судовими органами. 
Однак ніяких єдиних вимог щодо правил обліку і форм звітності тоді не 
існувало. Лише друга редакція комерційного кодексу, прийнята в 1865 р., 
зробила обов’язковим заповнення і публікацію періодичної бухгалтерської 
звітності. 

Другий Комерційний кодекс Італії (1882 р.) вперше проголосив, що 
основним принципом бухгалтерського обліку в цій країні є пряме і правдиве 
відображення фінансового стану і результатів діяльності компанії. 

У третьому Комерційному кодексі (1942 р.) бухгалтерського обліку було 
приділено набагато більше уваги, ніж в двох попередніх. У ньому було 
задекларовано, що основне призначення обліку та звітності, давати користувачу 
ясну і точну картину стану компанії. Третій Кодекс вперше містив вимоги до 
представлення даних та оцінки статей звітності. Було встановлено мінімальний 
обсяг відомостей, які повинні бути представлені в бухгалтерському балансі. 
Однак ніяких вимог і обмежень щодо обсягу та змісту звіту про прибутки і 
збитки ще не було. В основу оцінки необоротних активів був покладений 
принцип собівартості, а для оборотних активів була передбачена оцінка за 
мінімальною з двох цін: придбання і реалізації [1]. 
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Зі вступом до Європейського Союзу Італія ввела в своє законодавство 
загальноєвропейські вимоги до бухгалтерського обліку і звітності. Відповідно 
до 4 і 7 Директивами ЄЕС всі італійські компанії зобов’язані подавати звітність, 
що відповідає вимогам міжнародних стандартів.  

Річна звітність італійських компаній може включати: 
- бухгалтерський баланс; 
- звіт про прибутки і збитки; 
- операційний звіт (звіт про поточну діяльність); 
- звіт про рух капіталу; 
- звіт про рух грошових коштів; 
- доповідь ради директорів; 
- аудиторський висновок. 
Аудиторський висновок обов’язковий для деяких категорій підприємств – 

фінансових, страхових, медіа холдингів і т.д. Компанії, акції яких керуються на 
біржах, повинні представляти, підсумковий річний звіт за півріччя. Всі дані в 
італійській звітності наводяться на початок і кінець періоду [2]. 

У даний час бухгалтерський облік в Італії зазнає серйозні зміни. 
Вводяться нові законодавчі вимоги щодо розкриття бухгалтерської інформації, 
консолідованих звітів, змісту і повноти основних бухгалтерських форм. 
Оскільки традиційно італійська бухгалтерська практика слід за вимогами 
національного законодавства, автори законів прагнуть наблизити національний 
облік до вимог міжнародних стандартів, директив ЄЕС та реаліям сучасного 
бізнесу. 

Підвищення інтересу до отримання правдивої і точної інформації з боку 
зовнішніх користувачів сприяють, по-перше, приватизаційні процеси, що йдуть 
зараз в найбільших італійських концернах, а по-друге, створення регіональних 
бірж, на яких, як планується, буде вестися торгівля акціями середніх за 
величиною комерційних підприємств. Також збільшується число акціонерів, 
зацікавлених в отриманні повної та об’єктивної інформації про своїх 
підприємствах, що вже в найближчі роки призведе до ще більш істотним 
змінам в італійському бухгалтерському обліку. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ  

ТА ЗАРУБІЖНИХ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

За роки незалежності України банківська система стала домінуючою 
ланкою фінансової системи. Але динамічний розвиток банківської діяльності в 
Україні відбувався переважно екстенсивним шляхом, тобто за рахунок 
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збільшення кількості банків. Тепер, закономірно, цей розвиток повинен 
відбуватись інтенсивним шляхом, тобто за рахунок підвищення якості послуг 
та операцій, які здійснюють банки. В таких умовах особливої актуальності 
набувають перегляд та вдосконалення спектра надання традиційних та 
нетрадиційних банківських послуг, механізмів їх здійснення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких представлено вирішення 
даної проблеми, відображають наукові роботи провідних вітчизняних і 
зарубіжних економістів, серед яких праці: Й. Шумпетера, С.Б. Єгоричевої, 
В.С. Вікулова, Ж.В. Гарбара, Г.І. Лазутіна та ін. Метою є дослідження 
теоретичних засад інноваційної діяльності у банківській сфері та ступінь їх 
застосування на практиці як вітчизняних так і зарубіжних банківських установ. 

Для переважної більшості економічних суб’єктів інноваційна активність є 
пріоритетною сферою як виробничої, так і фінансової діяльності. Так, 
ефективність роботи банку і його конкурентоспроможність на ринку багато в 
чому залежать від впровадження нових банківських продуктів і технологій. 

Досить велика кількість банків у своїх стосунках з клієнтами роблять 
ставку на самообслуговування, що дає відчуття клієнту повного розпорядження 
власними фінансовими активами. Так, в Сінгапурі стандартний банкомат 
дозволяє споживачам використовувати до 35 видів банківських послуг. 

Незважаючи на розвиток інформаційних технологій, повної автоматизації 
банківської діяльності досягнути на сьогодні не вдалося. Клієнти все ж таки 
потребують «живого» людського спілкування. В Портленді (США) з’явився 
новий тип відділень банку Umpqua Bank. Ці відділення виникли у формі 
зручних, затишних кафе. Спеціалісти у таких відділеннях намагаються 
детально спланувати звуки та запахи, проводять показ художніх фільмів, а 
постійним клієнтам безкоштовно записують СD-диски улюблених виконавців. 

Інший банк Washington Mutual впровадив інновацію, що зорієнтована на 
клієнтів із дітьми. 

Керівництво банку передбачило наявність дитячих майданчиків із 
книгами та відеоіграми [1]. 

До теперішнього часу склалася система, яка отримала назву онлайн-
банкінг, коли клієнти банку можуть управляти своїми рахунками, а також 
здійснювати ряд операцій дистанційно: 

1. за допомогою телефону – телебанкінг (telebanking); 
2. за допомогою персонального комп’ютера – е-банкінг (е-banking); 
3. за допомогою Інтернету – інтернет-банкінг (Internet banking); 
4. за допомогою портативних пристроїв – мобільний банкінг (mobile 

banking). 
Сьогодні системи банківського обслуговування через Інтернет успішно 

працюють не тільки в найбільших західних банках, таких як Citicorp, Bank of 
America, First Union, Wells Fargo, Union Bank та ін., але і в сотнях середніх і 
дрібних банків по всьому світу [2]. 

В даний час в країнах західної Європи і Америки послугами е-банкінгу 
користуються більше 50% всього дорослого населення, а серед повнолітніх 
користувачів Інтернету цей показник сягає 90% [3]. 
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Основними напрямами інноваційної діяльності сучасних банків України є 
впровадження послуг мобільного банкінгу, Інтернет-банкінгу, розширення 
кількості послуг POS-терміналів, мобільні додатки (програми Інтернет-банкінгу 
для мобільних телефонів) тощо. 

Велику увагу інноваційній діяльності приділяють такі банки України, як: 
ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ Банк «Фінанси та Кредит», ВАТ «Ощадбанк», 
ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «ВТБ Банк», оскільки впровадження інновацій є 
важливим критерієм виживання банківської установи на ринку. 

Діяльність невеликих спеціалізованих банків відходить у минуле. В 
сучасних умовах, коли стандартним набором послуг не можна здивувати 
досвідченого споживача, виникає потреба у створенні нових, специфічних, 
індивідуальних банківських продуктів, впровадження яких знаменує перехід на 
новий рівень розвитку ринку фінансових послуг в цілому. 

Тому для підвищення рівня наявного потенціалу банківської системи, 
комерційні банки повинні: налагоджувати інноваційний процес (створювати, 
розповсюджувати та використовувати інновації); перетворювати інноваційний 
процес в постійно діючий фактор; активізувати діяльність та використовувати 
новітні досягнення науково-технічного процесу. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ 

І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Оплата праці на сьогодні є основним джерелом доходів населення. 
Завдяки заробітній платі працівники мають мотивацію до майбутнього 
кар’єрного росту і підвищення трудового потенціалу. Праця робітників є 
важливою складовою частиною процесу виробництва, споживання, розподілу і 
перерозподілу створеного продукту. Заробітна плата має відповідати якості та 
кількості праці робітників, тому що будь-яка праця повинна належно і гідно 
винагороджуватися. Відтак, організація бухгалтерського обліку заробітної 
плати – це одна з найголовніших і складних ділянок, яка потребує наявності та 
застосування точної і оперативної інформації, у якій повинні відображатися 
такі складові, як втрати робочого часу, категорія працівників, плинність кадрів 
та виробничі витрати. 

Основними завданнями організації обліку праці та заробітної плати на 
підприємстві є: контроль за обліком використання робочого часу; контроль за 
виконанням норм виробітку; облік виробітку працівників; узагальнення 
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заробітної плати за її формами та видами; облік розрахунків з робітниками по 
заробітній платі та інших виплатах; організація виплати заробітної плати 
працівникам; організація роботи бухгалтерії.  

Об’єкти організації обліку праці на підприємстві та її оплати за складом 
ідентичні на усіх підприємствах, але на технологію обліку та роботу бухгалтерії 
впливають особливості технології та організації виробництва, від яких вона 
безпосередньо залежить. Організація обліку праці та її оплати на підприємстві 
полягає у виборі та впровадженні у практику методів збору та обробки 
інформації, а також технічних засобів обліку та оргтехніки, які найбільш 
відповідають організаційно-технічним умовам і дозволяють з найменшими 
затратами у визначенні терміни одержати інформацію, що необхідна для 
управління підприємством [1].  

Одним із напрямків покращення системи оплати праці і підвищення її 
продуктивності є стимулювання працівників. Для того, щоб покращити 
мотиваційну роль оплати праці на підприємстві, потрібно запровадити такі 
заходи: 

- організувати якомога позитивний психологічний клімат в середині 
колективу, завдяки якому буде проявлятися ініціативність працівників та 
зростатиме ступінь відповідальності за виконану роботу; 

- сформувати гнучку систему нарахування премій та надбавок до 
заробітної плати, які відбивали би затрачені зусилля працівника та 
стимулювали би його до більш продуктивної праці; 

- встановлення чітких показників преміювання персоналу та забезпечення 
прозорої системи обліку робочого часу та результатів праці; 

- стимулювання працівників до підвищення кваліфікаційного рівня для 
підвищення трудового потенціалу підприємства. 

Розрахунок заробітної плати є дуже відповідальною і трудомісткою 
роботою, яку треба виконати за короткий термін між наданням інформації та 
виплатою працівнику. Тому заздалегідь підготовлений порядок обліку 
допоможе зекономити час. Що стосується ефективності праці, то це 
співвідношення між результатами праці та величиною витрат, що виражається в 
досягненні максимального ефекту за мінімальних витрат. Тобто, збалансування 
цих чинників і є результатом ефективної організації оплати праці [2].  

Процес організації бухгалтерського обліку операцій з оплати праці має 
бути направлений на мотивацію зростання до продуктивності праці, 
використання встановленого обсягу робочого часу та повного висвітлення 
загальної чисельності працівників для цілей ефективності оподаткування. З 
цією метою кожне підприємство має чітко розподілити функціональні 
обов’язки облікового забезпечення між підрозділами. Удосконалення 
організації бухгалтерського обліку операцій з оплати праці на підприємстві має 
також виходити з оптимізації тарифного регулювання заробітної плати. Варто, 
удосконалити застосування тарифної системи шляхом встановлення 
співвідношення тарифної ставки відповідно до рівня кваліфікації працівників; 
запровадити гнучку форму та систему оплати праці, в тому числі контрактні та 
безтарифні; розробити внутрішні тарифні умови нарахування заробітної плати 
як чинника зростання до мотивації та стимулювання на підприємствах; 
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удосконалити мотиваційний механізм регулювання окладу; удосконалити 
процес нормування; обґрунтувати вибір ефективної форми і системи оплати 
праці та закріпити у положенні про облікову політику; регулювати порядок 
нарахування заробітної плати нормами колективного договору [3].  

Отже, можна зробити висновок, що для удосконалення і покращення 
системи обліку оплати праці необхідно: створити якісну систему стимулювання 
та мотивування працівників, використовувати закордонний досвід застосування 
диференційованої шкали оподаткування для населення з низьким рівнем 
заробітних плат, якісно і чітко розподілити між підрозділами функціональні 
обов’язки облікового забезпечення, а також оптимізувати тарифне регулювання 
заробітної плати. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ  

ЗАПАСІВ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 

Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу як 
основної ланки діяльності підприємства є наявність і ефективне використання 
виробничих запасів. Виробничі запаси – це важлива економічна та облікова 
категорія, невід’ємна умова функціонування будь-якого підприємства. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 
про запаси регулюються П(С)БО 9 «Запаси» [1], але про об’єкт обліку 
«виробничі запаси» інформація відсутня. Зустрічається цей термін в «Інструкції 
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», де сказано, 
що «рахунок 20 «Виробничі запаси» призначено для узагальнення інформації 
про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів  
(у тому числі сировини й матеріалів, які є в дорозі та в переробці), будівельних 
матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, 
палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва». 

Виробничі запаси – матеріальні ресурси, які повністю переносять свою 
вартість на собівартість продукції, тобто споживаються. При цьому вони 
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використовуються як предмети праці у виробничому та господарському 
процесі [2]. 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства 
за звітній період. Метою складання фінансової звітності є надання 
користувачам для прийняття рішень правдивої та неупередженої інформації 
про фінансовий стан підприємства. 

У Звіті про фінансовий стан стаття «Запаси» відображає загальну вартість 
активів, які визнаються запасами згідно з П(С)БО 9 (зі змінами), зокрема, які 
утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської 
діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 
продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва 
продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління 
підприємством. 

У разі відповідності ознакам суттєвості може бути окремо наведена у 
додаткових статтях інформація про вартість виробничих запасів, незавершеного 
виробництва, готової продукції та товарів. До підсумку балансу включається 
загальна вартість запасів, інформація про вартість окремих складових запасів 
наводиться у додаткових статтях в межах загальної суми. 

У додатковій статті «Виробничі запаси» відображається вартість запасів 
малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних 
матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, 
запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, 
призначених для споживання в ході нормального операційного циклу. 

Метою складання Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупні 
доходи) є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації 
про доходи, витрати, прибутки і збитки та сукупний дохід підприємства за 
звітний період. 

У статті «Інші операційні витрати» (рядок 2520) відображаються 
собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, 
утримуваних для продажу, та групи вибуття; відрахування на створення 
резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської 
заборгованості відповідно до П(С)БО 10; втрати від знецінення запасів; втрати 
від операційних курсових різниць; визнані економічні (фінансові) санкції; 
відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші 
витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім 
витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг). 

До цієї статті можуть наводитись додаткові статті: 
«Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю», в якій відображаються витрати від зміни вартості всіх активів 
(фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів та 
інших), які оцінюються за справедливою вартістю; 

«Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції», в якій відображаються витрати від 
первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, 
одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності. 
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Отже, у фінансовій звітності повинна міститися вся інформація про 
господарські операції, пов’язані з наявністю та рухом виробничих запасів, 
здатних впливати на рішення, які приймаються на її основі, що забезпечується 
завдяки дії принципу повного висвітлення. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ  
ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах активізації глобалізаційних процесів і виходу суб’єктів 
господарювання на міжнародні ринки товарів, послуг та капіталу зростає 
значення об’єктивної оцінки їх господарської діяльності. Основним параметром 
такої оцінки є розрахунок фінансового результату, на підставі якого 
визначається конкурентоздатність підприємства на ринку, його інвестиційна 
привабливість, кредитоспроможність, а також можливості зростання ринкової 
вартості підприємства. 

Важливу роль відіграє управлінський облік при вирішенні завдань 
прогнозного характеру: про рентабельність нових видів продукції; визначення 
очікуваного доходу від запланованих господарських заходів; оцінки 
ефективності нових інвестицій; прийняття рішень в умовах використання 
обмежених ресурсів, а також рішень типу «купувати чи виробляти». 
Управлінський облік – це синтез методів, принципів обліку витрат, 
калькулювання собівартості, а також прогнозування, планування. 

Основним джерелом інформації про фактори формування фінансових 
результатів – є звітність про фінансові результати, тому не втрачає актуальності 
питання підтвердження достовірності її показників [1]. 

У прибутку акумулюються різні фактори: результати виробництва й 
реалізації продукції (робіт, послуг), ефективності використання виробничих і 
фінансових ресурсів, результати ділового партнерства та виробничо-
фінансового менеджменту, асортиментні характеристики. Необхідність 
формування чітких і єдиних принципів визначення системи факторів впливу на 
фінансові результати діяльності підприємства пояснює актуальність 
дослідження обраної тематики. Визначну роль відіграє процес формування 
збитків, що відображає помилки і прорахунки підприємства в напрямках 
використання фінансових засобів, організації виробництва та збуту продукції, 
досягнення заздалегідь запланованих фінансових результатів. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
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Аналіз фінансових результатів підприємства здійснюється за такими 
основними напрямками: аналіз та оцінка рівня і динаміки показників 
прибутковості, факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, 
послуг; аналіз та оцінка використання чистого прибутку; аналіз взаємозв’язку 
витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку; аналіз взаємозв’язку 
прибутку, руху оборотного капіталу та грошових потоків; аналіз та оцінка 
впливу інфляції на фінансові результати; факторний аналіз показників 
рентабельності [2]. Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за 
такими напрямами: аналіз та оцінка складу та динаміки майна; аналіз 
фінансової стійкості підприємства 

Задовільний фінансовий стан підприємства означає його стійку 
платоспроможність, достатню забезпеченість власними оборотними засобами 
та високу ефективність їх використання, наявність стабільної фінансової бази. 
Незадовільний фінансовий стан підприємства характеризується неефективним 
розміщенням засобів, їх незадовільною структурою, простроченою 
заборгованістю по платежах, наявністю збитків [3]. 

Отже, управлінський облік має стати економічним інструментом 
мінімізації витрат підприємства та зосередити увагу на виборі найбільш 
ефективних методів збору та узагальнення інформації про витрати в рамках 
специфіки та реалізації загальної стратегії розвитку підприємства. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

У сучасному світі на будь-якому підприємстві, в галузі чи державі єдина 
система обліку забезпечується трьома взаємопов’язаними видами обліку – 
оперативним, статистичним та бухгалтерським. Бухгалтерський облік є 
важливою складовою інформаційної системи підприємства. Саме він формує 
значну частину всієї економічної інформації, яка допомагає мати адекватне 
уявлення про фінансово-економічне становище підприємства та сприяє 
ефективному управлінню ним. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, 
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реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про 

діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття 

рішень. Головною ж метою ведення бухгалтерського обліку є надання 

користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої 

інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових 

коштів підприємства [3]. 

Предметом бухгалтерського обліку є господарські засоби, джерела 

формування та її цільове призначення, господарські процеси, які проявляються 

під час виробництва продукції, витрати та результати господарської діяльності 

підприємства. Саме для управління діяльністю підприємства необхідно знати, 

які господарські засоби вона має, де вони розміщені та за допомогою яких 

джерел сформувалися [1, с. 10-12].  

Сьогодні Україна йде шляхом євроінтеграції, тому зростає роль і 

значення бухгалтерського обліку, адже збільшується потреба управління 

економічною діяльністю на всіх рівнях. 

Інформація стає продуктом обліку, який необхідний для прийняття 

управлінських рішень. Звідси виходить, що бухгалтерський облік є засобом та 

функцією управління підприємством. В свою чергу процес управління 

складається з певних етапів, а саме: планування – облік – аналіз – регулювання 

[2, с. 30-31]. Бухгалтерський облік як важлива складова управління 

підприємством виконує так функції, як: інформаційна, контрольна, оціночна, 

аналітична, соціальна. Інформаційна функція полягає в тому, що 

бухгалтерський облік за допомогою власних прийомів формує та передає 

інформацію про наявність та рух господарських засобів, джерела їх утворення, 

а також господарські процеси та результати діяльності підприємства. За 

допомогою бухгалтерських звітів передається облікова інформація. 

Сутність контрольної функції є застосування способів документування, 

інвентаризації та поточної облікової реєстрації господарських операцій 

бухгалтером у процесі підписання документів, що можуть дозволяти чи 

забороняти здійснення певних операцій, контролювати ефективність виконання 

ресурсів, виконання завдань бізнес-плану, кошторисів, нормативів та вимог 

підписання контрактів. 

Оціночна функція допомагає здійснювати вартісне вимірювання об’єктів 

бухгалтерського обліку, що сприяє визначенню фінансових результатів 

діяльності суб’єктів господарювання. 

Суть аналітичного функції полягає в тому, що здійснюється економічний 

аналіз відхилень від планових завдань, попередніх періодів чи 

середньостатистичних даних про галузі за допомогою облікових даних з метою 

виправлення можливих негативних тенденцій. 

Соціальна функція бухгалтерського обліку спрямована на вирішення 

глобальних проблем розвитку суспільства. Вона проявляється тоді, коли 

належним чином побудований облік є рушійною силою ефективного 

функціонування підприємства, а в кінцевому результаті економічне зростання 

внутрішнього виробника сприяє вирішенню соціальних проблем [2, с. 30-32]. 



181 

Також слід зазначити, що в сучасній нестабільній економічній ситуації в 

Україні, кожен підприємець прагне втриматися на ринку. І саме уміння 

користуватися інформацією як про свій бізнес, яку надає бухгалтерський облік, 

так і про зовнішні фактори, що мають певний вплив, є одним з важливих 

факторів, що впливає на утримання підприємства на ринку та можливого його 

подальшого розширення. 

Отже, за допомогою бухгалтерського обліку зовнішні та внутрішні 

користувачі підприємства можуть отримати інформацію про наявні основні 

засоби підприємства, джерела їх формування, господарські операції, які 

відображають господарську діяльність фірми та допомагають в ефективному її 

управлінні. Завдяки цьому бухгалтерський облік є надійною інформаційною 

базою для управління діяльністю підприємства та сприяє прийняттю 

оперативних управлінських рішень. 
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК РЕГУЛЯТОР  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВИ 

Основним регулятором ринкової економіки виступає держава. Держава 
має здатність, розпорядившись своїм арсеналом різноманітних важелів, як 
сприяти суспільному розвитку, так і обмежувати його. Одним із 
найпотужніших інструментів державного впливу на економіку є податки. 
Податки є складною й надзвичайно впливовою на всі економічні явища та 
процеси фінансовою категорією. З одного боку, податки – фінансове підґрунтя 
існування держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі 
щодо розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, 
зростання суспільного добробуту громадян. З іншого боку, податки — знаряддя 
перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі, їх мобілізація й 
використання зачіпає інтереси не тільки кожного підприємця чи громадянина, а 
й цілих верств населення і соціальних груп [1].  

Податки формують податкову політику. Податкова політика як регулятор 
соціально-економічних процесів держави забезпечує: досягнення гнучкого 
економічного розвитку країни, регіонів, муніципальних утворень, окремих 
суб’єктів господарювання; суспільне виробництво, його структуру та динаміку; 
рівень науково-технічного прогресу; потреби усіх рівнів влади у фінансових 
ресурсах; згладжування нерівності в рівнях доходів населення тощо. 
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Для того щоб досягнути цілей та завдань податкової політики необхідно 
впроваджувати стабільну та передбачувану податкову політику, яка б 
забезпечила високий рівень роботи податкової служби на основі нормативно-
правових актів із питань оподаткування, які розробляються, та освоєння 
механізмів стягнення того чи іншого податку та викликала стабільний інтерес 
суб’єктів господарювання до перспективної фінансової політики, тобто 
виробити стратегію податкової політики та успішно її реалізовувати [2]. 

Шляхами вдосконалення податкової політики як регулятора соціально-
економічних процесів держави є її реформування, тобто перебудова податків: 
проведення корекції нині діючих податків або повністю заміна моделей 
податків. Впровадження стимулюючої системи податків призведе до 
збільшення виробником виробництва продукції за рахунок зменшення 
нормативу сплати податків. Модернізація та удосконалення податкової служби 
України також удосконалять політичну систему держави шляхом покращення 
технічного стану, кваліфікації працівників та рівня комп’ютеризації служби. 
Існують і інші шляхи вдосконалення податкової політики, проте, всі ці підходи 
є складними з точки зору їх реалізації. 

Отже, податкова політика є дієвим інструментом забезпечення сталого 
економічного зростання та фактором збалансування інтересів держави і 
суспільства [3]. Для нормального функціонування держави повинна 
здійснюватися ефективна податкова політика.  
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ  

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

Сільське господарство є однією із важливих складових економіки 
України. Зважаючи на клімат, географічне розташування та родючість ґрунтів, 
країна має значний потенціал сільськогосподарського виробництва.  

Дослідивши структуру валової доданої вартості (ВДВ) України за даними 
Державної служби статистики України за період з 2001 р. по 2017 р., 
визначили, що в 2001 р. частка сільського господарства у загальному обсязі 
ВДВ становила 15,7%, у 2008 р. – 7,5%, у 2017 – 12,1% [1]. 
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Рис.1. Динаміка ВДВ виробленої у сільському господарстві України, 2001 – 

2017 рр. Укладено автором на основі [1,2]. 

 

Аналіз динаміки ВДВ дозволяє зробити висновок, що у 2008 р. порівняно 

з 2001 р. показник зріс у 2,2 рази, а у 2017 р. порівняно з 2008 р. – у 4,7 рази.  

Проведемо дослідження залежності обсягу виробництва продукції у 

сільському господарстві від чисельності зайнятих у цій сфері за допомогою 

регресійного аналізу за даними [1, 2, 3].  

Лінійна модель матиме вигляд: y = 655152,4–157,83x. Коефіцієнт 

детермінації (R2) становить 0,66, тобто модель описує 66% вхідних даних. За 

результатами F–тесту F–критичне становить 4,5, а F–розрахункове – 28,6. Отже, 

Fр > Fкр і модель є статистично значущою.  

За результатами Т–тесту Т– розрахункове становить 6,3, а Т–критичне – 

2,1. Отже, так як Тр > Ткр коефіцієнти є статистично значущими. Тобто, при 

скороченні чисельності працюючих на 1000 осіб обсяг ВДВ створеної у 

сільському господарстві збільшиться на 157,8 тис. грн.  

Таким чином, сільське господарство за період з 2001 по 2017 р. займає 

значну частку у загальному обсязі ВДВ України. За 17 років показник зріс у 

10,3. Це зумовлено наявністю сприятливих умов для розвитку рослинництва та 

тваринництва в Україні. Чисельність зайнятих у сільському господарстві 

впливає на обсяг виробленої ВДВ у цій сфері таким чином, що при зменшенні 

чисельності працюючих збільшується обсяг ВДВ. Це пов’язано із 

модернізацією технологічного оснащення та застосуванням нових технологій у 

рослинництві та тваринництві, що потребують менших затрат ручної праці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ  

ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ 

Згідно з Методичними рекомендаціями щодо облікової політики 

підприємства, облікова політика – це елемент системи організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві. Формування облікової політики є 

обов’язковим для суб’єктів господарювання будь-якої форми власності та 

організаційно-правової форми, що зобов’язані вести бухгалтерський облік та 

складати звітність.  

Фактично облікова політика має містити один із альтернативних 

принципів, методів і процедур, які використовуються суб’єктом 

господарювання для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання 

фінансової звітності і передбачені діючим законодавством. При цьому, значна 

частина багатоваріантних рішень стосується саме обліку основних засобів. А 

тому потребує детального розгляду особливості відображення основних засобів 

в обліковій політиці як одного із основних її елементів. 

Провівши дослідження у частині формування елементів облікової 

політики щодо основних засобів, можна згрупувати думку вчених з позиції 

теоретичних та практичних надбань у табл. 1. 

Таблиця 1 

Основні засоби в обліковій політиці 
Автор, джерело Елементи облікової політики щодо основних засобів 

Ю. Я. Лузан,  

В. М. Гаврилюк,  

В. М. Жук [2] 

– встановлення терміну корисного використання основних засобів;  

– вибір методу нарахування амортизації;  

– переоцінка основних засобів;  

– визначення вартісних ознак предметів, що входять до складу 

малоцінних необоротних матеріальних активів 

В. М. Сердюк,  

І. В. Бешуля,  

– визнання;  

– склад;  

Л. Л. Гевлич,  

М. М. Панкова [3] 

– об’єкт;  

– первинна оцінка;  

– зміна вартості (за поліпшення об’єкта, за переоцінки);  

– строк корисного використання (експлуатації);  

– методи амортизації 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Т. М. Сторожук [4] 

.– строк корисного використання;  

– класифікація основних засобів;  

– методи нарахування амортизації;  

– переоцінка основних засобів;  

– періодичність зарахування сум дооцінки основних засобів до 

нерозподіленого прибутку;  

– методи оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості;  

– методи оцінки основних засобів в операціях пов’язаних сторін;  

– дата первісного визнання необоротних активів чи групи активів, 

що утримуються для продажу;  

– порядок списання (ліквідації) основних засобів 

Методичні 

рекомендації щодо 

облікової політики 

[1] 

– методи амортизації основних засобів;  

– вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних 

необоротних матеріальних активів;  

– підходи до переоцінки необоротних активів;  

– підходи до періодичності зарахування сум дооцінки необоротних 

активів до нерозподіленого прибутку;  

– дата первісного визнання необоротних активів та групи вибуття як 

утримуваних для продажу;  

– підходи до віднесення витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта 

основних засобів, до первісної вартості або витрат звітного періоду 

Розглядаючи питання формування елементів облікової політики щодо 

основних засобів, ми побачили, що однієї думки стосовно їх відображення 

немає. Кожен науковець намагається звернути увагу на питання, які він вважає 

проблемними. Але варто відмітити, що всі підходи базуються на нормативно-

правовому забезпеченні цього питання. 

Отже, проведений аналіз дає можливість стверджувати, що облікова 

політика підприємства в частині основних засобів складається з великої 

кількості неоднорідних і нерівнозначних елементів, а саме з визнання основних 

засобів та встановлення вартісного ліміту розмежування основних засобів і 

малоцінних необоротних матеріальних активів; первісної оцінки; методів 

амортизації, визначення у зв’язку з цим складу об’єктів та строків корисного 

використання окремих об’єктів основних засобів та їх груп; визначення 

ліквідаційної вартості основних засобів; обґрунтування необхідності та 

процедури проведення переоцінок; відображення в обліку витрат на 

поліпшення основних засобів, диференціації підходів у обліку до основних 

засобів як до об’єктів промислової та інвестиційної власності тощо. 

Таким чином, правильно організована система обліку основних засобів в 

контексті облікової політики підприємства дає змогу найбільш повно описати 

методику формування обліково-економічної інформації. 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

У ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Інформація про основні засоби знаходить відображення в різних формах 
звітності. Так у першому розділі Звіту про фінансовий стан «Необоротні 
активи» за статтею «Основні засоби» (рядок 1010) відображається вартість 
власних і отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих 
цілісних майнових комплексів, що включені до складу основних засобів 
відповідно до П(С)БО 7, вартість основних засобів, отриманих у довірче 
управління, на праві господарського відання або праві оперативного 
управління, а також вартість інших необоротних матеріальних активів. До 
підсумку Балансу основні засоби включаються за залишковою вартістю, яка 
визначається як різниця між первісною вартістю (відображається дебетове 
сальдо субрахунків 101-109 та рахунку 11) і сумою зносу (кредитове сальдо 
субрахунків 131 та 132) [1]. 

За статтею «Інвестиційна нерухомість» (рядок 1015) відображають 
вартість об’єктів, що віднесені до інвестиційної нерухомості відповідно до 
П(С)БО 32 (дебетове сальдо субрахунку 100). В цій статті наводиться вартість 
власних або орендованих на умовах фінансової оренди земельних ділянок, 
будівель, споруд, розташованих на землі, які утримуються з метою отримання 
орендних платежів та/або збільшення власного капіталу. 

У Звіті про власний капітал по статті «Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів» (рядок 4111) наводяться дані, які відображають суму зміни власного 
капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) основних засобів і нематеріальних 
активів, переоцінених відповідно до П(С)БО 7 і П(С)БО 8. 

Окремим елементом річної фінансової звітності є Примітки, в яких 
розкривається облікова політика підприємства та інформація щодо окремих 
елементів фінансових звітів. Вимоги до розкриття інформації про основні 
засоби в Примітках до фінансової звітності визначені у П(С)БО 7[2].  

Інформація про основні засоби підприємства розкривається у другому 
розділі Приміток до річної звітності, який має відповідну назву. У ньому рядки 
відповідають субрахункам рахунку 10 «Основні засоби» і 11 «Інші необоротні 
матеріальні активи». У табличній формі розшифровують інформацію про 
первісну вартість і амортизацію основних засобів, інвестиційної нерухомості та 
інших необоротних матеріальних активів на початок року, зміну їх вартості 
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протягом року, а також розраховують їх вартість і знос на кінець року. Тобто в 
цьому розділі розкривають інформацію, наведену в рядках 1010-1017 Звіту про 
фінансовий стан [3]. 

Окремо у Примітках до річної фінансової звітності наводяться дані щодо 
капітальних інвестицій підприємства у третьому розділі форми. У цьому розділі 
розкривають інформацію про суми капітальних інвестицій, тобто витрат на 
придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, 
здійснених за рік (графа 3), із зазначенням балансової вартості таких інвестицій 
на кінець року (графа 4). Рядки цього розділу відповідають субрахункам 
рахунка 15 «Капітальні інвестиції» і слугують для розшифровки показника 
рядка 1005 «Незавершені капітальні інвестиції» Звіту про фінансовий стан. 
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКИВНСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Значну роль в діяльності та розвитку будь-якого підприємства відіграє 
ефективне застосування основних фондів. Завдяки цьому на підприємстві 
можна досягти зростання технічного рівня виробництва, збільшення 
економічного та виробничого потенціалу. 

Будь-який виробничий процес здійснюється лише за допомогою певних 
машин і обладнання, які розташовуються в відповідних приміщеннях. На 
підприємствах сукупність застосовуваних засобів праці набуває економічної 
форми – основних засобів [1]. 

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство/установа утримує 
з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання 
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, 
якщо він довший за рік) [2]. 

Ефективність використання основних засобів – це результат у вигляді 
отриманого, що співвідноситься з витраченими ресурсами. Підвищення 
ефективності полягає в досягненні найбільших результатів при відповідному 
рівні розвитку продуктивних сил у порівнянні з витратами праці, 
використаними на створення суспільного продукту. 
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Усі резерви підвищення ефективності використання основних 
виробничих засобів й потужностей можна звести до двох груп резервів − 
інтенсивні й екстенсивні.  

До інтенсивних напрямів підвищення ефективності використання 
основних засобів можна зарахувати такі засоби: 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 освітньо-кваліфікаційного рівня промислово-
виробничого персоналу [3]. 

Екстенсивні напрями підвищення використання основних засобів такі: 
скорочення простоїв обладнання внаслідок своєчасного забезпечення 
сировиною, матеріалами, напівфабрикатами тощо, підвищення якості ремонтів 
та обслуговування обладнання; збільшення кількості машино-змін роботи 
обладнання та зменшення кількості устаткування, що не працює; введення 
додаткового обладнання [3]. 

Важливим показником використання основних засобів є фондовіддача – 
зі збільшенням фондовіддачі підвищується ефективність використання 
основних засобів. Фондовіддача являє собою один з основних факторів, які 
визначають обсяг продукції підприємства, тому необхідно детально 
проаналізувати, які фактори, в свою чергу, впливають на неї. 

Вона визначається як відношення обсягу виробленої продукції до 
середньої вартості основних виробничих фондів і показує, скільки продукції 
одержує підприємство з кожної гривні, вкладеної в основні фонди [4].  

У цілому сукупність резервів покращення використання основних засобів 
підприємства може бути поділена на 3 групи: 

1. Технічне вдосконалення засобів праці, яке передбачає: 
- технічне переозброєння на базі комплексної автоматизації; 
- заміну застарілої техніки, модернізацію обладнання; 
- розвиток винахідництва та раціоналізаторства. 
2. Збільшення тривалості роботи машин та обладнання за рахунок: 
- ліквідації незадіяного обладнання; 
- скорочення строків ремонту обладнання; 
- зниження простоїв: цілозмінних та всередині змін. 
3. Покращення організації та управління виробництвом, а саме: 
- прискорення досягнення проектної продуктивності введених в 

експлуатацію основних фондів; 
- вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної комп’ютерної 

техніки; 
- розвиток матеріальної зацікавленості працівників. 
Можна зробити висновки,що вирішення проблеми підвищення 

ефективності використання основних засобів є одним з основних завдань 
виробничої діяльності підприємств, від результату якого залежить їх 
фінансовий стан та конкурентоспроможність. Підвищення ефективності 
використання основних засобів є одним із головних чинників, який зможе 
забезпечити в майбутньому ефективне функціонування підприємства в цілому. 
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СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Страховий ринок тісно пов’язаний з економікою країни, а в результаті 

економічних перетворень, що відбуваються в державі, його роль постійно 

зростає. Сучасний економічний розвиток держав супроводжується ризиками, 

що виникають під впливом різноманітних чинників. З метою запобігання 

виникнення ризику або його мінімізації у світовій практиці застосовують 

страхування як можливість відшкодування економічних збитків від стихійних 

лих, промислових аварій і катастроф, забезпечення інтересів юридичних і 

фізичних осіб при настанні непередбачених та несприятливих подій тощо. 

Страхування є одним зі стратегічних секторів економіки, адже воно сприяє 

акумулюванню заощаджень у вигляді страхових премій і перетворенню їх у 

інвестиції. Перевагою страхового захисту є не лише захист майнових інтересів 

підприємств і громадян, але й розв’язання значної кількості макроекономічних 

завдань держави. 

Страховий ринок являє собою певну сферу грошових відносин, у якій 

об’єктом купівлі-продажу є страхові послуги. Узагальнення теоретичних 

аспектів дослідження страхового ринку дозволило визначити його як 

економічну систему, що регулюється співвідношенням попиту на страхові 

послуги й пропозицією страхового захисту [1]. 

Страхова діяльність відрізняється своєрідністю, обумовленою характером 

послуг, пропонованих страховими організаціями. Сьогоденні реалії України 

вимагають від уряду створення єдиної страхової системи, що сприятиме 

комплексному забезпеченню розвитку страхового ринку з урахуванням 

світових тенденцій і дотримання міжнародних стандартів. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
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Серед основних проблем недостатньої ефективності українського 

страхового ринку доцільно виокремити такі: 

- відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів; 

- низький рівень фінансового потенціалу страхових компаній; 

- невідповідність якості та форм збуту страхових продуктів 

європейським стандартам [2]. 

Але окрім внутрішньо-страхових проблем існує низка зовнішніх 

факторів, зокрема скорочення платоспроможності підприємств і громадян, 

невідповідність нормативно-правової та регулюючої бази, значна монополізація 

страхових компаній тощо. У сукупності зазначені фактори негативно 

відображаються на загальному розвитку страхового ринку України. 

Страхування в цілому відображає рівень розвитку економіки й рівень 

доходів населення. Таким чином, страхування сприяє технологічному, 

економічному розвитку, стабільності в соціальній сфері, адже зменшує 

залежність матеріального й майнового стану від непередбачуваних подій. 

Важливим суб’єктом страхового ринку є держава, яка за допомогою 

правових інструментів здійснює регулювання діяльності інших учасників 

страхового ринку. На рівні з державою учасниками ринку виступають 

страховики й страхувальники, які можуть бути представлені фізичними та 

юридичними особами, що на підставі визначених законом норм і нормативів 

здійснюють купівлю-продаж страхових продуктів. Поряд із покупцями й 

продавцями діють страхові посередники (брокери, агенти), які від імені 

страхової компанії реалізують страховий продукт [2]. 

З метою вдосконалення діяльності страхового ринку доцільним є 

впровадження низки заходів, зокрема доречним є підвищення уваги до 

розвитку страхування інноваційних ризиків, яке є недостатньо представленим 

на вітчизняному ринку. З метою пропагування й розвитку добровільного 

страхування доцільним є розширення можливості використання страхових 

послуг різними верствами населення, зокрема малозабезпеченими 

громадянами. На законодавчому рівні необхідно врегулювати питання щодо 

розширення способів реалізації страхових послуг, включаючи електронні 

продажі страхових послуг за окремими видами страхування. Наступним 

заходом є сприяння подальшому розвитку добровільного медичного 

страхування [3]. 

Реалізація переліченого комплексу заходів сприятиме розширенню 

потенційних страхувальників, забезпечить доступність страхових послуг для 

всіх категорій громадян і юридичних осіб, дозволить уникати ризиків тощо. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ  

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Ефективність використання основних засобів підприємства є одним з 

основних питань у період переходу до ринкових відносин. Фінансове 

забезпечення відтворення основних засобів підприємства є важливою умовою 

ефективного функціонування виробничого процесу. Високий виробничий 

потенціал є запорукою конкурентоспроможності виробленої продукції, що 

впливає на платоспроможність та прибутковість підприємства.  

У процесі своєї експлуатації та під дією різних чинників основні засоби 

зношуються. Це провокує втрату ними споживчих властивостей і частини їх 

вартості. У зв’язку зі схильністю основних засобів до зносу в процесі 

експлуатації перед підприємством виникає необхідність їх відновлення. 

Відтворення основних засобів – це безперервний господарський процес 

підтримки виробничих потужностей підприємства в придатному до 

використання стані та відшкодування їх вартості шляхом оновлення на новій 

технічній, технологічній та програмній основі. 

Виділяють два види відтворення основних засобів – просте та розширене. 

Сутність простого відтворення відображається у заміні окремих зношених 

частин основних засобів або старого устаткування на аналогічне, тобто 

постійне відновлення попередньої виробничої потужності. Розширене 

відтворення спрямоване на зростання кількості основних засобів, їх потужності, 

підвищення якості діючих, придбання нового обладнання і устаткування, яке 

забезпечить більш високий рівень продуктивності праці. 

Прискоренню заміни застарілих і фізично зношених основних засобів 

сприяє обґрунтована відтворювальна політика. Для здійснення ефективного 

відтворення необхідні капітальні вкладення. 

Капітальні вкладення – це витрати на створення нових, реконструкцію, 

технічне переозброєння і розширення діючих основних засобів підприємства. 

За ринкових умов важливе значення має вибір оптимальної структури 

джерел фінансування капітальних вкладень. Фінансове забезпечення 

відтворення основних засобів – це залучення фінансових ресурсів та подальше 

інвестування в виробничі засоби підприємства для їх якісного та кількісного 

покращення з метою підвищення рівня конкурентоспроможності виробленої 

продукції та прибутковості підприємства. 

Фінансування капітальних вкладень здійснюється за рахунок власних 

(статутний капітал, прибуток, амортизаційні відрахування, резервний капітал), 

позикових (банківські кредити, кошти, отримані від випуску боргових цінних 

паперів), залучених (пайові, благодійні та інші внески, іноземні інвестиції) та 

централізованих фінансових ресурсів (кошти державного та місцевих бюджетів, 

кошти державних позабюджетних фондів). 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ 

НА РИНКУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

У сучасній світовій економіці міжнародні корпорації (МНК), різновидом 
яких є транснаціональні, стали відігравати одну з найважливіших ролей. 
Масштаби їх діяльності у багатьох випадках можна співставити із цілими 
державами.  

Участь у міжнародному поділі праці, рівень інтегрованості у світове 
господарство та міжнародна конкурентоздатність країн, дедалі більшою мірою 
залежать від того, наскільки успішна діяльність ТНК, що базуються на їх 
території. Крім того, використовуючи власні внутрішньо корпоративні 
передатні механізми ТНК розповсюджують по всьому світові інновації, які в 
багатьох випадках є об’єктами інтелектуальної власності. А іноді і захищаються 
законом тієї чи іншої країни. Усе це обумовлює актуальність даного 
дослідження.  

Аналізом діяльності транснаціональних корпорацій і проблемами їхнього 
впливу на ринкові відносини займалися В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький. 
У своїх працях, вчені наводять приклади впровадження великих ТНК у 
пострадянський економічний простір, вказують переваги та недоліки для країни 
одержувача інвестицій, Т. Орєхова у своїй монографії окреслює потенціал 
транснаціоналізації економіки, О. Рогач у своїй праці “Міжнародні інвестиції” 
зазначає переваги розміщення прямих інвестицій, шляхи поліпшення 
інвестиційного клімату країн [1].  

У сучасній світовій економіці, транснаціональні корпорації регулюють 
виробництво, беруть участь у розподілі продукції і являються ключовим 
фактором у позиції тієї чи іншої країни в системі міжнародного поділу праці та 
світових господарських зв’язків[1]. 

МНК виступають активними агентами міжнародного ринку 
інтелектуального капіталу, оскільки НДДКР вимагають суттєвих фінансових 
витрат, що під силу лише компаніям, які здатні акумулювати ресурси.  

http://www.venu-journal.org/download/2015/2(29)/pdf/27-Shakhovalova.pdf)
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Особливістю сучасного етапу є те, що МНК все активніше залучають до 
проведення НДДКР свої закордонні підприємства, наукові центри та 
лабораторії.  

МНК імпортують ефективні технології виробництва, тим самим 
забезпечуючи отримання якісних і недорогих споживчих товарів та послуг, 
вироблених усередині країни за сучасними стандартами, диктують культуру 
споживання товарів та послуг. 

Одним із засобів зовнішньоекономічної експансії МНК є використання 
внутрішньо корпораційного обміну технологією. Найважливіший метод 
здійснення цієї політики — передача ліцензій власним філіям та дочірнім 
компаніям, що фактично є передачею материнською компанією новітніх 
досягнень на певних некомерційних умовах [2].  

МНК надають ліцензії, технічні знання і досвід дочірнім компаніям за 
кордон, для того, щоб швидко налагоджувати виробництво нових товарів на 
своїх підприємствах і збувати їх як на своїх ринках, так і в суміжних країнах. 
Оскільки в МНК відбувається спільне використання результатів НДДКР 
материнськими і дочірніми компаніями, світовий ринок технологій розвинутий 
краще національного. 

Близько 2/3 світового технологічного обміну припадає на внутрішньо 
фірмовий обмін МНК. Більше 60% ліцензійних надходжень промислово 
розвинених країн є внутрішньо корпораційними надходженнями (у США —
80%). Найбільші МНК зосереджують дослідження у своїх руках, що сприяє 
монополізації світового ринку технологій (рівень монополістичного контролю 
89–90%) [2]. 

Таким чином, МНК не тільки скорочують до мінімуму термін освоєння 
винаходу, але й обходять митні бар’єри і валютні обмеження інших країн. 
У країни, що розвиваються, МНК переносять виробництво лише окремих вузлів 
і деталей. Потім їх вони поставляють на дочірні підприємства в розвинуті 
країни, як комплектуючі вироби за заниженими цінами. Усе це створює загрози 
для розвитку країн, що розвиваються, оскільки відбувається іноді хижацька 
експлуатація місцевих природних ресурсів та робочої сили. Інноваційна 
складова МНК переважно залишається в країнах походження компаній, а іноді і 
захищається комерційною таємницею.  

Отже, міжнародні корпорації відіграють важливу роль у розвитку 
світового господарства, інновацій і об’єктів інтелектуальної власності. Проте, 
вони впливають не однаково на економіки приймаючих країн і країн базування. 
У цілому завдяки ним, відбувається прискорення науково-технічного прогресу, 
інтернаціоналізація господарського життя.  
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СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ 

Для ефективного господарювання в сучасних умовах кожне підприємство 

повинно чітко орієнтуватися та правильно оцінювати результати минулих подій 

та операцій, теперішній стан і свій потенціал та стратегію подальшого 

розвитку. Необхідно постійно приділяти увагу деталям, уникати, як правило, 

достатньо ризикованих рішень, детально аналізувати сприятливі можливості і 

чітко підтримувати баланс різних сил, які впливають на організацію [1, с. 8].  

Важливою складовою керівної структури підприємства є бухгалтерський 

облік. Оскільки бухгалтерський облік є засобом зняття невизначеності, він має 

бути організований таким чином, щоб забезпечити ефективне прийняття рішень 

менеджерами різних рівнів управління. Змінне середовище стало фактором 

розвитку бухгалтерського обліку та звітності [2, с. 64]. Тому зі змінами умов 

господарювання має змінитися й облік. 

Реалії життя потребують більш суттєвих, радикальних змін як теорії, так і 

практики. Розбіжності теоретичних пояснень є емпіричними даними додатково 

стимулювали розвиток бухгалтерського обліку як науки, що має свою теорію та 

методологію [3, с. 411]. Отже, задля ефективного розвитку підприємства в 

довгостроковій перспективі бухгалтерський облік має надавати інформацію: 

про минулі події (фінансовий облік), оперативну теперішню діяльність 

(управлінський облік) та факти майбутнього життя (стратегічний облік). Навіть 

традиційний фінансовий облік сьогодні потребує змін з метою вдосконалення 

та відповідності вимогам часу. Попередній підхід з упором на стандартні 

процедури уступив місце більш гнучким системам обліку, які орієнтовані на 

аналіз можливостей підприємства. 

Структура фінансових звітів і приміток враховує використання 

інформації для ретроспективного та перспективного аналізу діяльності 

підприємства у балансі активи та зобов’язання поділяються на поточні та 

довгострокові, статті активів розташовані у порядку зростання їх ліквідності, 

надання зіставної інформації за звітний та попередній періоди тощо. Так, поділ 

статей балансу за ознакою часу на оборотні (поточні) і необоротні 

(довгострокові) передбачає їх використання для розрахунку показників 

ліквідності платоспроможності.  

Додаткова інформація для таких розрахунків і аналізу надається у 

примітках до річної фінансової звітності. Для забезпечення менеджерів 

інформацію про поточну діяльність має бути відповідним чином організований 

управлінський облік. Нестабільність національної валюти, швидкі зміни ринку 

та аналітична обмеженість деяких грошових показників призвели для того, що 

сьогодні не можна обмежувати інформацію бухгалтерського обліку лише 

грошовим вимірником.  
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Менеджери для прийняття дієвих управлінських рішень потребують 

інформації в натуральних кількісних вимірниках. Саме управлінський облік в 

оперативному режимі має збирати та опрацьовувати таку інформацію. Принцип 

повного висвітлення, за яким має вестися облік та формуватися показники 

фінансової звітності, передбачає подання інформації про поточні наслідки 

господарських операцій та подій. Майбутні факти господарського життя 

повинні знайти відображення у системі потенційного обліку. 

Стратегічний облік має стати фундаментом бухгалтерського обліку в 

майбутньому. Адже минуле – це історія, а жити потрібно майбутнім. При 

здійсненні бухгалтерського обліку минулих подій необхідно направити свої 

зусилля на аналіз результатів діяльності з метою пошуку резервів покращення 

ефективності господарювання та визначення своїх можливостей. Під час 

здійснення оперативного обліку основна увага має бути направлені на 

відображення результатів відхилень від планів та прогнозів. 

Основне завдання стратегічного обліку полягає у розгляді 

альтернативних варіантів рішень та вибору найкращого. Отже, ключова 

направленість стратегічного обліку полягає у визначенні альтернативних 

можливостей підприємства та їх систематичне використання. 

Стратегічний облік передбачає планування фактів господарського життя 

та прогнозування результатів. Відповідно до існуючих вітчизняних та 

зарубіжних методик такому плануванню та прогнозуванню підлягають: 

визначення обсягів реалізації продукції, баланс грошових надходжень та 

платежів, обсяг доходів та витрат, зведений баланс активів та пасивів 

підприємства, графік беззбитковості, бізнес плани тощо. На стратегічному рівні 

планується і контролюється принциповий розвиток всього підприємства на 

тривалу перспективу. 

Будь-який план має складатись на основі попередніх досліджень і аналізу 

та залежить віл вибраної стратегії. Бухгалтерський облік має формувати різну 

інформацію для різних цілей та різних рівнів управління. Враховуючи 

суспільне значення бухгалтерського обліку, нагальним є підвищення статусу 

бухгалтера на підприємстві та у суспільстві в цілому. Роль головного 

бухгалтера як керівника полягає в тому, щоб розібратися в ідеях та 

можливостях зробити їх зрозумілими для керівництва і використати для 

покращення діяльності підприємства. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

ЯК ФАКТОРУ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ 

Фінансова безпека банку – це захист фінансових інтересів банку, його 
фінансової стійкості і середовища, в якому він функціонує. Питання організації 
комплексної та єдиної системи безпеки, що здатна протидіяти зовнішнім та 
внутрішнім загрозам є актуальною не тільки безпосередньо для банків, а також 
для всіх учасників ринкових відносин. Це питання є складним з огляду на 
можливість виникнення несприятливих ситуацій на декількох рівнях (макро-, 
мезо-, та мікрорівні) як окремо, так і комплексно. В умовах глобалізації 
фінансово-економічна безпека банківських установ стає не лише національною, 
а й міжнародною проблемою.  

На мікрорівні фінансовій безпеці комерційних банків загрожує брак 
власних коштів, цілеспрямований підрив ділової репутації, неточна оцінка 
кредитних ризиків, відсутність бази даних про несумлінних позичальників, 
недосконалість кадрової політики, використання фальшивих векселів, 
зростання кримінальної активності тощо. 

На макро - та мезорівнях фінансова безпека банківської системи залежить 
від таких факторів: 

 внутрішньої і зовнішньої політики, економічної стабільності;  

 ступеню залежності банківської системи від внутрішніх і зовнішніх 
джерел фінансування; 

 ступеню концентрації активів банків у різних країнах або галузях 
промисловості;  

 структури власності банківських установ [1]. 
Забезпечення фінансової безпеки залежить від інтенсивності ризиків та 

загроз, які можуть нанести банку шкоду фінансового та нефінансового 
характеру. Одними з найбільш поширених внутрішніх ризиків фінансової 
безпеки банків є: 

 неправомірна розтрата коштів службовцями банків;  

 незаконне привласнення доходу;  

 підробка витрат; 

 зловживання реальними активами банку або клієнта;  

  перевищення повноважень управлінським персоналом;  

 підробка документів або внесення в них недостовірних даних; 

 підробки в сфері бухгалтерського обліку. 
Загрози в залежності від джерела потенційної небезпеки можна поділити 

на три групи: 

 природні – тобто стихійні лиха чи інші природні катаклізми; 

 технологічні – пов’язані зі збоями в технологічному процесі; 

 антропогенні – зумовлені злочинною, недбалою діяльністю людини [2]. 



197 

На сьогодні в Україні функціонує 77 банків, кількість яких зменшилась у 
зв’язку із загостренням політично-економічної кризи, негативними подіями на 
сході України. Динаміку зміни кількості комерційних банків в Україні 
представлено на рис. 1. 

Проаналізувавши рис. 1, можна зробити висновок, що кількість діючих 
банків в Україні з кожним роком зменшується. Ця тенденція тільки набирає 
оберти. Банкрутство окремих банків є очевидним, адже фінансово сильні та 
інноваційно розвинені банки будуть витісняти тих, хто не може пристосуватися 
до сьогоденних умов. 

Отже, фінансова безпека банків є важливим інструментом для досягнення 
їх комерційної мети – збільшення прибутку, накопичення капіталу, захисту їх 
різних інтересів, а також зміцнення позицій на ринку банківських послуг. 

 
Рис. 1 Динаміка зміни кількості комерційних банків в Україні впродовж 

2014–2019 рр. [3] 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIK ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  

ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

У кожного підприємства результатом діяльності є випуск готової 
продукції, виконання робіт або надання послуг. Завдяки цьому підприємство 
отримує прибуток. Для отримання цього прибутку, необхідно організувати 
бухгалтерський облік. 

Відповідно до П(C)БO 9 «Запаси», готова продукція належить до запасів. 
Готовою продукцією вважається та, яка повністю закінчена обробкою, 
укомплектована, пройшла необхідні випробування (перевірки), відповідає 
діючим стандартам або затвердженим технічним умовам (має сертифікат чи 
інший документ, що засвідчує її якість), прийнята відділом технічного 
контролю підприємства та здана на склад або ж прийнята замовником (якщо 
готова продукція здається на місці) відповідно до затвердженого порядку її 
приймання (оформлена встановленими здавальними документами) [1]. 

Бухгалтерський облік готової продукції і її реалізації повинен виконувати 
такі завдання: 

– своєчасне оформлення відповідними документами готової продукції, 
випущеної з виробництва; 

– забезпечення контролю продукції на складах підприємства; 
– своєчасне відображення операцій з відвантаження і реалізації продукції 

й розрахунків із покупцями; 
– забезпечення контролю за виконанням плану випуску і реалізації 

продукції; 
– визначення собівартості готової продукції в процесі її реалізації [2].  
Облік готової продукції можна побудувати різними способами. 

Продукцію, яка має кількісні, якісні та вартісні характеристики, можна здавати 
на склад, а звідти відвантажувати (продаж) та реалізувати.  

У бухгалтерському обліку готову продукцію оцінюють відповідно до 
П(С)БО 9 «Запаси» за первісною вартістю [3].   

При відображенні в обліку реалізації готової продукції використовують 
дві її оцінки: первісна вартість (за дебетом рахунку 901 «Собівартість реалізації 
готової продукції») оцінка, що визначається за домовленістю сторін (за 
кредитом рахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції») [4]. 

При формуванні облікової інформації про готову продукцію важливим 
елементом є складання первинних документів. При спрощеній системі 
бухгалтерського обліку основним регістром виступає «Журнал реєстрації 
господарських операцій». Проте при веденні такого журналу існують деякі 
недоліки стосовно обліку готової продукції. Таким недоліком є відсутність 
інформації про її обсяги, що ускладнює процеси планування господарської 
діяльності [5]. 



199 

На сьогодні ведення бухгалтерського обліку готової продукції, як і 
бухгалтерського обліку загалом, за допомогою комп’ютерної техніки та 
відповідних бухгалтерських програм, тому на багатьох виробничих 
підприємствах прийнято облік реалізації готової продукції вести без 
застосування узагальнюючих документів, крім формування оборотно-сальдової 
відомості по рахунку 26 «Готова продукція». Такий документ надає інформацію 
щодо оборотів і залишків готової продукції. 

Проте цього недостатньо, тому необхідно на підставі первинних 
документів складати реєстри реалізації готової продукції, де буде інформація 
про напрямами реалізації, види продукції, покупців і замовників. Ведення таких 
реєстрів дають змогу здійснювати оперативний контроль за реалізацією 
продукції, застосуванням цін та їх змінами, надходженням виручки. 

Важливим елементом при обліку готової продукції є автоматизація 
складського обліку, яка може забезпечити отримання даних аналітичного 
обліку залишків та надходження на склад готової продукції в її вартісному 
натуральному вимірах; даних про витрати та випуск готової продукції, що 
береться до уваги під час прийняття управлінських рішень. 

Виробництво готової продукції, її реалізація та отримання доходів є 
центральними проблемами функціонування підприємств. Тому для 
ефективного ведення бухгалтерського обліку та посилення контролю за 
обліком готової продукції необхідно додати до «Журналу реєстрації 
господарських операцій» графи, які будуть відображати інформацію про 
надходження готової продукції про її вибуття, а також вести реєстри з 
реалізації готової продукції за різними напрямами. 

Для забезпечення отримання даних аналітичного обліку залишків та 
надходження на склад готової продукції необхідно автоматизувати складський 
облік, який дасть змогу отримати додаткову інформацію при прийнятті 
управлінських рішень. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Для дослідження обраної теми необхідно дати визначення корпоративної 
соціальної відповідальності. Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) – 
це філософія поведінки, що спрямована на задоволення очікувань сторін; 
концепція будування компаніями та безпосередньо представниками бізнесу 
своєї діяльності з метою сталого розвитку та розумінням того, що вони 
спричиняють прямий та опосередкований вплив на соціальну, екологічну та 
економічну системи [1]. Необхідно зауважити, що не існує чіткого визначення 
поняття, що розглядається.  

Реалізація політики КСВ має основні стимули – моральні міркування, 
введення пільгового оподаткування, розробка та введення програм соціального 
розвитку регіону, зменшення адміністративного тиску; та має перешкоди – 
нестабільна політична ситуація, податковий тиск, відсутність нормативно-
правових актів, які можуть сприяти розвитку КСВ в Україні [2]. 

Впровадження КСВ в українських компаніях можна розглянути на 
прикладах [2]. У сфері трудових відносин – це підвищення зарплати 
працівникам, сприяння професійному розвитку; антикорупційна практика; 
екологічна відповідальність – впровадження енергозберігаючих технологій та 
програми сортування й утилізації відходів; розвиток регіонів – влаштування 
благодійних заходів; відносини зі споживачами – виготовлення якісних 
продуктів, спілкування зі споживачами (контакт-центри, реклама), організація 
тренінгів для персоналу з метою покращення обслуговування споживачів.  

Отже, з вищесказаного можна виокремити основні цілі впровадження 
КСВ в Україні: 

- інвестиції в розвиток потенціалу працівників, створення робочих місць, 
виплата легальних зарплат; 

- зростання ефективності ведення бізнесу, створення доданої 
економічної вартості, покращення добробуту акціонерів; 

- внесок у формування суспільства завдяки програмам та проектам 
розвитку місцевої громади; 

- створення якісних послуг та продукції для споживачів; 
- сумлінне виконання вимог законодавства (податкового, трудового, 

екологічного та ін.). 
Більшість українських компаній, а саме 83%, впроваджує політику 

соціальної відповідальності [2]. Необхідно зазначити, що тільки в половини 
компаній, які реалізують політику КСВ мають стратегію корпоративної 
відповідальності та лише чверть з цих компаній мають бюджет на виконання 
програм та заходів соціальної відповідальності.  

Отже, розглянемо метод за яким можна почати впровадження КСВ в 
компанії: 

1. Залучити управлінський персонал на підприємстві для 
впровадження корпоративної відповідальності, оскільки воно вимагає 
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підтримки з боку управлінського персоналу, оскільки КСВ вимагає інвестицій 
(залучення фінансів, ресурсів, робітників). 

2. Спланувати бюджет, яким можна користуватись при впровадженні 
для організації заходів для розуміння масштабу заходів щодо розвитку КСВ. Не 
обов’язково заходи повинні мати фінансові затрати, можна розробляти 
креативні ідеї для розвитку КСВ без витрат. 

3. Визначення цілей, яких необхідно досягти при впровадженні 
корпоративної відповідальності. Це дозволить отримати напрямок розвитку.  

При впровадженні КСВ можна організовувати як окремий відділ, який 
буде саме цим займатись так і залучати працівників за власним бажанням, які 
мають спільну ціль і готові її досягати.  

Для ефективного впровадження корпоративної соціальної 
відповідальності необхідно впливати з боку держави. Оскільки, на сьогодні 
державне стимулювання підприємств, які застосовують КСВ та обізнаність 
стосовно методів введення КСВ на підприємстві знаходиться на низькому рівні. 
Необхідно створити умови для впровадження принципів КСВ з метою розвитку 
конкуренції вітчизняних підприємств на світовому ринку та розвитку сегментів 
національного ринку [1]. 

У підсумку, для покращення впровадження КСВ на українських 
підприємствах необхідно розробити з боку держави та впровадити вимоги щодо 
розвитку КСВ в державних компаніях та інших формах власності, 
запропонувати розкриття нефінансових показників в річних звітах підприємств 
(які готують таку звітність), прийняти національну стратегію з корпоративної 
соціальної відповідальності, проведення заходів та розроблення проектів для 
розвитку КСВ в Україні, підвищувати рівень обізнаності стосовно необхідності 
впровадження. Також, поштовхом впровадження КСВ може бути введення 
податкових пільг для підприємств, які готові реалізувати політику КСВ.  
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ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

У процесі господарської діяльності підприємства одержують фінансові 

результати у вигляді прибутку або збитку. У зв’язку з особливостями 

сільськогосподарського виробництва кінцевий фінансовий результат 
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господарської діяльності аграрних підприємств визначають в кінці року 

шляхом порівняння доходів і витрат.  

У межах даного дослідження було вивчено та проаналізовано:  

1) забезпечення максимальної оперативності та достатньої аналітичності 

вихідної інформації про витрати й доходи підприємства;  

2) рівень відповідності обліково-контрольної системи підприємства щодо 

його витрат і доходів чинним нормативно-правовим актам України з обліку та 

контролю, меті й завданням самого підприємства;  

3) матеріально-технічне та організаційне забезпечення ведення обліку 

витрат і доходів підприємства.  

На думку Моссаковського В. [2] нині переважна більшість вітчизняних 

підприємств відображує власні витрати і доходи неповністю. Погоджуючись з 

даними твердженнями, нами було проведено дослідження, в результаті яких 

встановлено, що рівень не відображення доходів коливається від 30 до 70%, а 

витрат – від 10 до 50%, тобто витрати відображують більш повно, ніж доходи.  

Це пов’язано з тим, що витрати важче приховати, адже їх легше 

проконтролювати, ніж доходи. На нашу думку, найвищий відсоток у структур 

витрат, що залишається поза обліком, належить до витрат на оплату праці, тому 

немає нічого дивного, що в науковому обігу з’явився термін «тіньова зарплата».  

У величині доходів підприємства насамперед занижується виручка від 

реалізації продукції (робіт, послуг), внаслідок чого значно звужується база 

оподаткування підприємств (організацій, закладів) податком на додану вартість 

[1]. Ми переконані, що з метою посилення контролю за рухом податків, облік 

податку на додану вартість потрібно здійснювати на окремому синтетичному 

рахунку (в класі 6 рахунків «Поточні зобов’язання»). Як вважає Ластовецький 

В. головною проблемою обліку витрат і доходів підприємства є проблема 

створення єдиної інформаційної загальнодержавної (міжгалузевої) бази норм і 

нормативів для обліку та контролю за витратами й доходами підприємства [3]. 

Розробка й запровадження норм і нормативів сприяють наведенню 

елементарного порядку та дисципліни на підприємстві, тому наша законодавча 

і виконавча влада зобов’язані приділяти цьому питанню більше уваги з метою 

скорочення сума не продуктивних витрат та необліковуваних доходів 

підприємства. 

Порушені нами питання не є вичерпними й потребують доповнень, змін, 

уточнень та конкретизації щодо подальшого розвитку обліку витрат – доходів 

та фінансових результатів діяльності аграрних підприємств.  
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

Українські банки мають мало досвіду роботи з інвестиціями, але з 

кожним роком обсяг цих операцій зростає. Останнім часом, банківські установи 

у період кризи значно скоротили інвестиції в реальний сектор економіки та 

переорієнтувалися на державні боргові зобов’язання, що в кінцевому результаті 

дозволило збільшити регулятивний капітал та зменшити резерви. Розмір 

інвестиційних ресурсів банків характеризується насамперед величиною їх 

кредитно-інвестиційних портфелів як основної складової активів банків і 

показників напрямів їх діяльності для отримання доходів [1].  

Для покращення кредитно-інвестиційного клімату треба забезпечити 

необхідні умови функціонування підприємництва та розробити державну 

систему гарантій і пільг. Рівень політичної стабільності держави та стан 

нормативно-правового забезпечення, які на сучасному етапі не можна назвати 

задовільним для створення сприятливих умов розвитку інвестиційного 

кредитування – виступають важливими макроекономічними факторами для 

інвесторів. З метою розкриття наявного потенціалу банків у сфері 

інвестиційного кредитування в умовах економіки України доцільним є 

впровадження ряду заходів за такими напрямками: 

– розробка моделі оцінки ризиків кредитно-інвестиційної діяльності, яка 

дасть змогу оптимізувати співвідношення «ціна – ризик» під час встановлення 

ставки відсотка банками на даний вид послуг;  

– удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, що 

забезпечить формування стійкого механізму співпраці банків і підприємств в 

процесі надання інвестицій;  

– реалізація державної програми підтримки національних інвесторів;  

– розробка заходів зі стимулювання вкладення заощаджень суб’єктів 

економіки до інвестиційних проектів (для інституційних інвесторів), а також 

довгострокових депозитів (для фізичних осіб), що дасть змогу сформувати 

необхідну ресурсну базу кредитно-інвестиційної діяльності;  

– впровадження державної підтримки та гарантії фінансової стійкості 

підприємств, які реалізують інвестиційні проекти, що сприятиме зниженню 

рівня ризиків інвестиційних кредитів банків та, відповідно, відсоткової ставки 

за ними, що забезпечить зростання їх обсягу [2]. 

Кредитно-інвестиційна політика банків здійснюється у період фінансової 

та політичної невизначеності і спрямовується на якнайшвидше подолання її 

наслідків. Значне зниження зовнішнього попиту на вітчизняну продукцію, 

згортання іноземних інвестицій, суттєве ускладнення доступу до зовнішніх 

фінансових ресурсів, спад економіки загалом привели до зменшення 

кредитування економіки [3]. 
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Отже, кредитно-інвестиційна діяльність банків є важливим джерелом 

розвитку реального сектора економіки країни. Однак стан банківського 

інвестиційного кредитування в Україні за останні роки свідчить про 

недостатній рівень його розвитку. Це пов’язано з рядом причин об’єктивного та 

суб’єктивного характеру, які стосуються як загального рівня нестабільності 

розвитку національної економіки, так і незацікавленістю банків у фінансуванні 

інвестиційних проектів у зв’язку зі значними ризиками та невідповідністю 

ресурсної бази. 

Література 
1. Взаємозв’язок проблем банківського і реального секторів економіки в 

Україні. 2014. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/10-

2015/53.pdf 

2. Кредитно-інвестиційна діяльність банку України.2014. URL: http://global-

national.in.ua/archive/18-2017/82.pdf 

3. Кредитно-інвестиційна політика банку та її особливості.2014. URL : 

http://sophus.at.ua/publ/2014_11_25_lviv/sekcija_3_2014_11_25/kreditno_inve

sticijna_politika_banku_ta_jiji_osoblivosti/69-1-0-1120 

Сарана Анастасія 

студентка 1 курсу освітнього рівня магістр економічного фак-ту 

Наук. кер.: к.е.н., доцент, професор кафедри Рибалко О. М. 

ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

На сьогодні питання обліку витрат є надзвичайно важливим для всіх 

господарюючих суб’єктів і для держави в цілому. Актуальність даної теми 

полягає в тому, що величина витрат представляє собою головний резерв 

підвищення прибутку підприємства. Сучасні вимоги системи управління 

вимагають єдиного найбільше ефективного підходу до вибору методу обліку 

витрат. Проблеми обліку витрат полягають у серйозних змінах, пов’язаних із 

розширенням кола облікових об’єктів, наданням гнучкості у використанні 

існуючих і розробці нових методик обліку [1].  

Для обліку витрат важливе місце займає їх класифікація. Витрати 

підприємства можна класифікувати за різними ознаками. Велике значення 

класифікації витрат в управлінні ними і, перш за все, при здійсненні калькуляції 

собівартості продукції для різних потреб управління (табл. 1) [2].  

Таблиця1.  

Класифікація витрат 

Ознаки класифікації Групи витрат 
По відношенню до виробничого 

процесу 

основні витрати, накладні витрати 

По відношенню до обсягів виробництва умовно-постійні витрати, умовно-змінні витрати 

За єдністю складу одноелементні витрати, комплексні витрати 

За способом віднесення на собівартість 

окремих видів виробництва 

прямі витрати, непрямі витрати 

http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/10-2015/53.pdf
http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/10-2015/53.pdf
http://global-national.in.ua/archive/18-2017/82.pdf
http://global-national.in.ua/archive/18-2017/82.pdf
http://sophus.at.ua/publ/2014_11_25_lviv/sekcija_3_2014_11_25/kreditno_investicijna_politika_banku_ta_jiji_osoblivosti/69-1-0-1120
http://sophus.at.ua/publ/2014_11_25_lviv/sekcija_3_2014_11_25/kreditno_investicijna_politika_banku_ta_jiji_osoblivosti/69-1-0-1120


205 

За доцільністю продуктивні витрати, непродуктивні витрати 

За календарним періодом поточні витрати, одноразові витрати 

За видами витрат витрати за економічними елементами, витрати 

за статями калькуляції 

За видами діяльності витрати операційної, фінансової інвестиційної 

діяльностей 

На побудову об’єктів обліку витрат значний вплив мають організаційна 

структура підприємства та організація управління.  

Однак головною практичною проблемою для підприємств є віднесення 

витрат до фінансових та інвестиційних. Відповідно до П(с)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» звичайна діяльність – будь-яка основна 

діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають 

внаслідок її проведення [3]. До звичайної діяльності належить реалізація 

оборотних активів, виробництво і реалізація продукції, виконання певних робіт 

та надання послуг. Звичайна діяльність поділяється на операційну та іншу 

діяльність. До іншої діяльності належить фінансова та інвестиційна. 

Так, операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також 

інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю [3].  

До фінансових належать операції, в результаті здійснення яких 

відбувається зміна в складі та розмірі власного капіталу, а також позик 

підприємства. Однак виникають труднощі при віднесенні витрат на рахунки 

відповідно до видів діяльності.  

Згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій у складі 

рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» є такі субрахунки як 941 

«Втрати на дослідження та розробки» та 944 «Сумнівні та безнадійні борги», 

які є досить сумнівними в результаті проведення не безпосередньо самої 

операційної діяльності, а за операціями [2].  

На мою думку не зрозумілим є порядок формування резерву сумнівних 

боргів, які виникають під час реалізації готової продукції підприємством по 

рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності».  

Створення такого резерву також може буде спричинене в результаті 

реалізації фінансових інвестицій. При цьому їх собівартість реалізації 

відображають по рахунку 97 «Інші витрати». Таким чином логічним є 

віднесення рахунку 944 «Сумнівні та безнадійні борги» окремим субрахунком 

до рахунку 95 «Фінансові витрати» (перейменувати субрахунок 952 «Сумнівні 

та безнадійні борги від фінансової діяльності»), без вилучення його з рахунку 

94 «Інші витрати операційної діяльності». Таким чином, в рахунку 95 

«Фінансові витрати» необхідно внести новий субрахунок 952 «Сумнівні та 

безнадійні борги від фінансової діяльності», а існуючий 952 «Інші фінансові 

витрати» перенести в субрахунок 953, що буде заключним.  

Окрім цього слід приділити увагу собівартості необоротних активів. На 

нашу думку її слід відносити на субрахунок 943 «Собівартість реалізованих 

виробничих запасів» попередньо перейменувавши його на «Собівартість 
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реалізованих необоротних активів та виробничих запасів». Субрахунок 902 

«Собівартість реалізованих товарів» залишити сугубо для підприємств торгівлі.  

Таким чином використання вказаних пропозицій дасть змогу більш точно 

відобразити інформацію про витрати підприємства в обліку, що сприятиме 

вчасному прийняттю управлінських рішень на всіх рівнях управління.  
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Глобалізація фінансово-господарської сфери діяльності країн світу є 

явищем, що зачіпають міждержавні взаємини в усіх сферах економіки. Вона 

характеризується не просто прискоренням темпів інтернаціоналізації, але 

якісно новим етапом світового розвитку. 

Глобалізація, будучи особливою стадією інтеграції суспільного 

виробництва й етапом в розвитку світової економіки, призводить до таких змін: 

- подальшого розвитку відносин власності в напрямку 

транснаціоналізації великого корпоративного капіталу; 

- переростання національної економіки в транснаціональну економіку;  

- перетворення інформаційного фактора в найбільш важливий фактор 

виробництва; 

- появі якісно нового характеру співвідношення конкурентних і 

планових почав комерційної діяльності; 

- існування національної вартості товару разом з інтернаціональною 

вартістю; 

- становленню регіональних угруповань як інтернаціональних суб’єктів 

міжнародних економічних відносин. 

Розвиток світогосподарських відносин в рамках глобалізації став одним з 

об’єктивних умов істотних змін як в російській системі бухгалтерського обліку 

і звітності, так і в облікових системах практично всіх країн. Причому 
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відображення сучасних міжнародних процесів в національних облікових 

системах представляє складні, багато в чому поки що не вирішені проблеми [1]. 

Виникнення глобалізованих фінансових ринків в 1970 рр. для розвинених 

країн і в 1980 рр. для країн з ринковою економікою призвела до того, що 

національні моделі бухгалтерського обліку та звітності стали розглядатися як 

не завжди забезпечують відображення в формованої інформаційної сукупності 

світогосподарських явищ. Як вказують відомі американські дослідники Б. 

Нидлз, Х. Андерсен, Д. Колдуелл: «Деякі проблеми виникають тому, що 

бухгалтерський облік розвивався в різних країнах різними шляхами. Все це 

ускладнює діяльність компаній за кордоном» [3, с. 407]. 

Розвиток бухгалтерського обліку і звітності бачиться також у 

регіональній інтеграції облікового процесу, що має об’єктивні передумови: 

політичні, національні, історичні традиції, територіальну близькість, 

відсутність мовних бар’єрів, традиційні економічні взаємозв’язки, що 

призводять до прискорення економічного зростання цих країн. 

У країнах-учасницях Американської зони вільної торгівлі (НАФТА) 

ведення обліку і складання фінансової звітності організовується за принципами 

і стандартами англо-американської облікової системи (US GAAP). Приєднання 

до неї країн Латинської і Центральної Америки, Карибського басейну зажадає 

гармонізації облікових систем. Вважаємо, що цей процес може бути 

організований за двома напрямками [2]. 

Перше – пов’язане зі зближенням національних облікових систем країн 

Латинської і Центральної Америки, Карибського басейну, для яких характерна 

жорстка регламентація бухгалтерського обліку і звітності. Другий напрямок 

засноване на поступові зміни в обліку на основі US GAAP зі збереженням 

національних організаційних особливостей та правової забезпеченості 

облікових систем. 

Сучасні процеси глобалізації економіки здійснюють прямий вплив на 

трансформацію національних облікових систем, стають причиною їх змін, 

оскільки під їх впливом виникають проблеми, що вимагають адекватних, 

найменш витратних і часто невідкладних рішень. 
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ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Податкове планування вважається одним із найголовніших способів 

прогнозування роботи підприємства. Оскільки розрахунок ефективності роботи 

підприємства без передбачення майбутнього стану підприємства є безглуздим. 

Взагалі сенс податкового планування покладено в тому, аби зменшити 

суму податкового зобов’язання підприємства перед державою. В основному 

податкове планування здійснюється таким чином: розмір витрат повинен бути 

мінімальним, сплата податків, пошук способів зниження бази оподаткування. 

Аби зменшити суму податкового зобов’язання перед країною на прибуток 

можна використати легальні та нелегальні способи. Під назвою легальні шляхи 

маємо на увазі оптимізацію податків. Оптимізація податків – це спосіб 

зменшити розміру податків, за допомогою гарного знання законів, які 

обумовлені користуванням пільгами, які надає держава, звільнення від сплати 

податків та інших засобів, які обумовлено в Податковому кодексі. 

Податкове планування може бути різного типу: оперативне, поточне та 

стратегічне. При цьому застосовують такі інструменти: організаційні, 

інформаційні та методичні. Кожен із зазначених інструментів має свою 

характеристику. А також існує три методи податкового планування, а саме 

поточний контроль, попередня експертиза і варіаційно-порівняльний аналіз. 

При використанні поточного контролю застосовується спостереження за 

змінами у податкових виплатах, за квитанціями та порівняння фактичного із 

передбачуваним, при якихось відмінностях в цих двох показниках виявляється 

причина даного становища та знаходяться шляхи вирішення проблеми, яка 

виникла. Аби застосувати даний метод податкового планування необхідно 

залучати нормативні податкові документи, літературу, яка стосується податків, 

а також всі питання, які виникли при застосуванні даного методу, повинні 

обговорюватися з податковою інспекцією. 

При використанні попередньої експертизи застосовуються нормативні 

документи та міркування спеціалістів, наприклад, юристів, бухгалтерів, 

аудиторів, рішення суддів та інші джерела інформації. Даний метод пропонує 

нам експертизу нових проектів і неабияк важливих рішень. 

При варіаційно-порівняльному аналізі застосовується повний аналіз 

нових проектів, які стоять на балансі підприємства. Даний метод пропонує 

порівнювати будь-які різні види діяльності підприємства, що впливатиме на 

визначення податкової ефективності. Якщо ставка податку залишатиметься 

незмінною – це допоможе з’ясувати їх податкову ефективність на короткий час. 

Якщо ж існують різні варіанти змін ставки та можливостей в межах законів, то 

розрахована податкова ефективність буде використовуватись тривалий період. 

Податковий план підприємства включає такі ланки: календар платника 

податків по кожному із податків; список шляхів оптимізації податкових потоків 
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у зв’язку з іншими фінансовими потоками, що є необхідним у податковому 

плануванні; графік податкових виплат, який буде враховувати засоби 

оптимізації податкової системи, а також графік підвищення рівню кваліфікації 

персоналу підприємства в повній мірі та інші питання. 

Можемо прийти до висновку, що податкове планування є одним із 

найкращих варіантів досягнення низького рівня оподатковуваності 

підприємства. Податкова оптимізація провадить контроль за використанням 

фінансових ресурсів та інших джерел фінансування, можливо зовнішніх. 

Здійснення податкового планування відбувається до проведення господарських 

операцій та перед податковим періодом. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОДАТКУ НА ДЕПОЗИТИ  

ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

В умовах кризи ефективність та результативність фіскальної політики 

держави набуває особливого значення, що насамперед полягає в пошуку 

додаткових джерел наповнення бюджету. Одним з таких джерел в сучасних 

умовах уряд України обрав введення податку на пасивні доходи, а саме податок 

на депозит. Однак окрім позитивних наслідків введення такого податку у 

вигляді поповнення дохідної частини бюджету, виникає ймовірність настання і 

негативних наслідків – зменшення заощаджень населення у вигляді вкладів на 

депозитних рахунках. Саме тому, необхідність та доцільність введення податку 

на депозит є наразі актуальним питанням в Україні. Метою є дослідження 

актуальності та необхідності введення податку на депозити в Україні на 

сучасному етапі, враховуючи досвід зарубіжних країн.  

Згідно з Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи» уряд прийняв рішення про застосування 

податку з доходів фізичних осіб на нараховані відсотки за вкладами за єдиною 

ставкою 20% для всіх вкладників, незалежно від строку і суми вкладу [1]. 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2382/1/49.pdf
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=26250
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65819
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Сплатою податку з відсотків банк займається самостійно. Внесення 

податків від імені фізичних осіб здійснюється при кожній виплаті доходів у 

вигляді відсотків. За підсумками року клієнти фінустанови не повинні 

декларувати свої доходи від депозитів. Крім того, банк не має права 

розголошувати дані про вкладника, з доходів якого був отриманий податок. 

Таким чином, інформація про суму вкладу, нарахованих відсотках і клієнта 

залишається конфіденційною.  

У багатьох розвинутих європейських країнах впровадження податку на 

депозити було достатньо ефективним. Пояснити це можна наступним чином: 

якщо в їхніх банках, інвестиційних фондах знаходяться суми, що перевищують 

ВВП країни втричі, то такий механізм діє і суттєво поповнює бюджет. А якщо в 

Україні, мало таких доходів, то, на нашу думку, немає сенсу запроваджувати 

цей податок. Такий механізм не діятиме в умовах української дійсності. Це 

мало би бути спрямовано на олігархів для того, щоб вони поповнювали 

бюджет. Але населення високого класу в нашій країні тримають свої гроші 

переважно закордоном.  

Найчастіше закордоном метод наповнення бюджету за рахунок податку 

на пасивні доходи використовується під час криз. У Латвії, наприклад, з 

початку 2010 року був запроваджений податок на депозити на рівні 10%, в 

Угорщині – на рівні 20%. Найбільш показовою є криза на Кіпрі. Уряд острову 

для уникнення дефолту потребував 10 млрд. євро додаткових коштів. Тоді в 

країні підвищили ставку податку на відсотки за депозитами вдвічі – з 15% до 

30%. Також було розглянуто можливість запровадження одноразового податку 

на основну суму депозитів – 6,75% за внесками менше 100 тис. євро (близько 

$129 тис. на той час) і 9,9% за внесками, більшими за цю суму. 

Податок на депозити у спокійні часи часто застосовується в розвинених 

країнах, а також в країнах, що розвиваються, в складі Євросоюзу. Так, у Японії 

банківські внески обкладаються за ставкою 15%, у Німеччині –25%, у 

Швейцарії –35%, у Нідерландах – від 37% до 52%. Після завершення 

глобальної кризи в країнах, що розвиваються, ставки за податком на депозити 

було знижено і зараз вони нижчі, ніж в розвинених країнах. З початку 

поточного року у Болгарії ставка була знижена з 10% до 8%, у Польщі вона 

складає19%, у Литві – 15% [2]. 

Сьогодні в Україні існує проблема недовіри громадян до банківської 

системи, тому впровадження даного податку призводить до відпливу вкладів і, 

як наслідок, до обмеження кредитних ресурсів фінустанов, що негативно 

позначається на стані банківської системи. 

За даними Фонду гарантування вкладів депозити фізичних осіб упродовж 

року зменшились на 5,9% (станом на 1 січня 2015 року). Суттєве зменшення 

відбулось саме після введення податку на депозит у розмірі 15% у липні 2014. 

Вклади фізичних осіб у 3 кварталі 2014 року зменшились на 4,9% [3].  

Практика оподаткування пасивного процентного доходу (в т.ч. від 

депозитів) є поширеною у економічно розвинених країнах і слугує одним із 
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інструментів фіскальної політики, проте Україна наразі ще не готова до його 

введення, передусім через низький рівень економічного розвитку.  
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ГЕНЕЗИС ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ЩОДО ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Фінансовим результатом підприємства може бути прибуток, збиток або 

нульовий результат. Мета діяльності будь-якого підприємства – це отримання 

позитивного фінансового результату та пошук шляхів його збільшення. Тому 

що, саме від величини цього показника залежить рівень платоспроможності 

підприємства та можливості його економічного розвитку. Але до цього часу 

питання економічного змісту фінансових результатів залишається 

неоднозначним в трактуванні та доволі дискусійним.  

У результаті діяльності підприємство може отримати результат, як у 

формі прибутку так і понести збиток, в залежності від здійснення своєї 

діяльності. Підприємство отримує прибуток у випадку, коли отримані доходи 

вищі понесених витрати. Якщо ж підприємство отримало збитки, то це означає 

перевищення витрат над доходами. У цьому випадку фінансовий результат 

діяльності підприємства, як одна з основних категорій економіки, виступає у 

двох формах – прибуток або збиток. 

Прибуток підприємства – це одна з найскладніших економічних 

категорій, адже протягом тривалого часу досліджувалась сутність цього 

поняття та висувались різні теоретичні підходи для його формування і 

змістового наповнення [1]. 

Більшість науковців вважає початком науково-економічного формування 

поглядів на сутність прибутку часи меркантилізму. Представники цього 

напряму вважали, що багатство людей – це золото, гроші, за що можна купити 

все. Таке мислення відповідало міжнародній торгівлі, яка сприяла 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19
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нагромадженню багатства у вигляді золота і приносила великі прибутки. 

Інакше кажучи, джерелом багатства була торгівля. 

Важливим внеском у розвиток поняття фінансових результатів є 

фундаментальна праця «Капітал» вченого К. Маркса у якому розкрито таке 

основне поняття як додана вартість – вартість, створена працею найманих 

працівників понад вартості робочої сили. Джерело прибутку – додатковий 

продукт, створений у процесі виробництва й реалізований у сфері обігу. 

Пізніше, у школі фізіократів, де джерелом багатства вважалося аграрне 

виробництво, багатство виглядає як дар природи і виникає природним шляхом. 

Представники цього напряму пов’язували збільшення багатства тільки з 

природною родючістю землі, і не вважали промисловість галуззю, де 

створюється дохід. Вагомий внесок стосовно визначення сутності прибутку 

зробили представники класичної політекономії А. Сміт і Д. Рікардо, які 

розглядали прибуток як результат зміни людської праці капіталом та 

здійснення ним такої роботи, яку не може виконати людина [2]. 

З бухгалтерського погляду, поняття прибуток визначається у П(С)БО 3 

«Звіт про фінансові результати», згідно якого, прибуток – сума, на яку доходи 

перевищують пов’язані з ними витрати. Тобто, у фінансовому обліку 

фінансовий результат розраховується як різниця доходів і витрат.  

Отже, економічний підхід більше корисний для розуміння сутності 

прибутку, а бухгалтерський – для розуміння логіки та порядку його 

практичного обчислення. 
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ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА:  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

У сучасних умовах розвитку ринкової економіки, діяльність кожного 

підприємства супроводжується постійною взаємодією з іншими суб’єктами 

господарювання. Але, зазвичай, для ефективної діяльності підприємству не 

власних коштів і виникає потреба у залучення додаткових коштів, що 

призводить до утворення зобов’язань, наявність яких за стабільних умов 

діяльності підприємства не погіршує фінансового стану суб’єкта, а їх розмір та 

динаміка свідчить про рівень взаємозв’язків з іншими суб’єктами 

підприємницької діяльності.  
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Прийняття управлінських рішень здійснюється на підставі інформації про 
поточні зобов’язання, що формується у системі бухгалтерського обліку. У 
зв’язку з цим, виникає необхідність вдосконалення теоретичних і методичних 
аспектів визнання, класифікації, документування, оцінки та відображення 
поточних зобов’язань у системі бухгалтерського обліку, а також методики 
аналізу поточних зобов’язань та визначення їх впливу на платоспроможність 
підприємства в сучасних умовах господарювання [1].  

На сьогодні вітчизняна нормативно-правова база напрацювала цілий ряд 
нормативних документів з питань регулювання та методичного забезпечення 
обліку поточних зобов’язань підприємств, однак, в той же час, існує і цілий ряд 
проблемних моментів, які ускладнюють практичну організацію і здійснення 
обліку поточних зобов’язань суб’єктів господарювання. Саме тому ці проблеми 
потребують пошуку шляхів їх вирішення для вдосконалення облікового 
процесу та аналізу поточних зобов’язань підприємств [2].  

Тесленко Т. І. запропоновано методику аналізу поточних зобов’язань, яка 
полягає у вивченні структури поточних зобов’язань, їх оборотності, визначенні 
ступеня платоспроможності та ліквідності підприємства, які розраховують на 
основі даних фінансової звітності, а також у здійсненні розрахунку граничної 
суми поточних зобов’язань під впливом доходів, витрат діяльності, оборотних 
активів підприємства. Це буде здійснено для встановлення платоспроможності 
підприємства та запобігання його банкрутству. Омецінською І. Я. здійснено 
класифікацію боргів підприємства: з терміном погашення до трьох місяців; від 
трьох до шести місяців; більше шести місяців [3].  

На мою думку, для вирішення проблеми обліку поточних зобов’язань, 
необхідно ввести систему заохочень. Тобто, фактично необхідно впровадити 
систему знижок, яка успішно функціонує в розвинутих країнах Європи, а також 
США. Сутність даної системи полягає в тому, що в випадку погашення 
поточної дебіторської або кредиторської заборгованості за тиждень з дня її 
появи, підприємство має право на знижку в розмірі 1,5-2% від суми боргу. 

Для поліпшення обліку поточних зобов’язань важливим є налагодження 
системи внутрішнього контролю на підприємстві. З цією метою варто 
визначити відповідальних осіб за своєчасне погашення зобов’язань, створити 
таблицю, в якій узагальнювалася б інформація про наявні поточні зобов’язання 
із зазначенням термінів погашення. Це приведе до раціоналізації процесу 
відслідковування зобов’язань та запобіганню прострочення заборгованості. 
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ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В ЗАПОРІЗЬКУ 

ОБЛАСТЬ: РОЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Усі знають, що іноземний капітал – це капіталовкладення в економіку 
будь-якої країни фінансових ресурсів інших держав. Іноземні інвестиції 
направлені на перспективу укріплення міжнародних зв’язків, отримання 
взаємовигоди, розвитку технологій та економіки в цілому. Однак є і зворотній 
бік медалі. Країна становиться більш залежною від іноземного капіталу. Йде 
експлуатація місцевих ресурсів, значно збільшується конкуренція, що 
призводить до витіснення з ринку частини внутрішніх виробників.  

Надходження інвестицій в економіку Запорізького регіону та усієї 
Інвестування поділяється на внутрішнє та зовнішнє. держави є однозначно 
позитивним фактором. В Україні існує певний інвестиційний парадокс. Тобто 
внутрішні інвестиції є більш привабливими, адже вони не обтяжені тими 
багатьма проблемами і незручностями, що пов’язані з експансією іноземного 
капіталу. Однак внутрішніх інвестиційних ресурсів вкрай не вистачає усім 
регіонам України. Тому зараз доводиться сподіватись та опиратись на 
іноземний капітал [1]. 

Запорізька область намагається розвивати партнерські зв’язки з 
іноземними підприємствами. Ці зв’язки основані на вдалому географічному 
розташуванні та вигідних умовах торгівлі і ведення інвестиційної діяльності. 
Запорізька обласна державна адміністрація виступає посередником та 
ініціатором ведення інвестиційної діяльності на території регіону. Шляхи 
залучення іноземного капіталу можна розділити на окремі джерела: 

1) Сама іноземна держава, яка направляє інвестиції через Національний 
банк або спеціально створені для цього свої установи. 

2) Інвестиційні фонди, які спеціалізуються на фінансуванні 
перспективних проектів. 

3) Співпраця із зарубіжними приватними комерційними і інвестиційними 
банками, однак інвестиційна діяльність через приватні банки є доволі 
ризикованою для України, тому прагне мати державні гарантії. 

4) Солідні зарубіжні пенсійні фонди і страхові компанії, шукаючі 
найбільш прибуткові вкладення своїх капіталів. Але такі структури, як правило, 
уникають брати участь в операціях з підвищеним рівнем ризику. Тому дане 
джерело в реальній українській дійсності для Запорізької області може бути 
лише потенційним. 

5) Промислові та торгові компанії, які інвестують закордон тільки для 
отримання власного прибутку та виручки. З такими підприємствами треба 
укладати договір на взаємовигідних умовах. 

Чим більш ризикованим виглядає інвестиційний проект, тим більший має 
бути прибуток. Адже ризики повинні бути оправдані. Процес залучення 
інвестицій – це комплексний захід. Треба підготувати інвестиційні пропозиції, 
здійснювати маркетингове просувати регіону, встановити стандарти залучення 
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та супроводу інвестора. Такі дії збільшують інвестиційну привабливість та 
підвищують рівень надійності. Треба працювати над створенням і розвитком 
інвестиційних майданчиків, індустріальних та технологічних парків. Не варто 
забувати про інвестиційні портали на просторах Інтернету. На сайті ЗОДА є 
посилання на інвестиційний портал регіону. Але ресурсу бракує доступності, 
відкритості, детальності та прозорості в описі інвестиційних проектів. ЗОДА 
щорічно видає інвестиційний паспорт регіону, де описується економічний 
потенціал області, можливості та перспективи [2].  

Можна зробити висновок, що треба не просто шукати шляхи залучення 
іноземного капіталу, а й забезпечувати інвесторів високим рівнем послуг 
протягом всього інвестиційного циклу. Це є ознакою професійного супроводу 
інвестора. Постінвестиційна підтримка може полягати в залученні самого 
інвестора до участі у формуванні інвестиційної політики в регіоні. Також 
важливим фактором є допомога у вирішені поточних проблем, налагодженню 
партнерських зв’язків. Інвестора треба підтримувати також у нових проектах. 
Це підвищить надійність і може зіграти свою роль у залученні нових інвестицій 
збоку того ж самого інвестора. Збоку держави та уповноважених їй органів 
треба створювати сприятливі умови для розвитку малих та середніх 
підприємств. Тому що вони більш уразливі ніж великі у кризових ситуаціях. 
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МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ В ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ 

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

Облік витрат посідає важливе місце в управлінні і прогнозуванні 
наслідків прийняття управлінських рішень. Головними функціями 
калькулювання є визначення витрат на одиницю продукції, що потрібно для 
управління бізнесом, та врегулювання рівня витрат, а також визначення 
прибуткових, збиткових та другорядних моментів у виробництві. У вітчизняній 
та зарубіжній практиці фінансового і управлінського обліку утворилися і 
використовуються на практиці більше десятка методів калькулювання та обліку 
витрат. 

Звичайно, на наших підприємствах застосовують традиційні методи 
обліку витрат (позамовний чи попередільний), які не враховують витрат з 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=225
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позиції об’єкта управління. Світова практика свідчить, що новітні методики 
обліку та калькулювання витрат є більш ефективними [1].  

До поширених за кордоном, але менш відомих у нас належать методи: 
ABC, кайзенкостинг, Бенчмаркінг (порівняння витрат з кращими зразками), 
CVP-аналіз (аналіз витрати – обсяг виробництва – прибуток, визначення 
критичних точки виробництва), Система «Точно в термін» (стимулює зниження 
собівартості), LCC аналіз (розрахунок витрат за етапами життєвого циклу), 
Таргет-костинг (метод управління за цільовою ціною), Кост-кілінг (калькуляція 
максимального зниження витрат), Директ-костинг (використовують на великій 
кількості підприємства), Кайзер-костинг (постійне зниження витрат), Стандарт-
костинг (нормативний метод) тощо. 

Метод АВС або «Activity Based Costing» підвищує обґрунтованість 
віднесення накладних витрат на конкретний продукт, дає змогу здійснити 
точніше калькулювання собівартості, забезпечує взаємозв’язок отриманої 
інформації з процесом формування витрат. Застосування методу ABC дає змогу 
керівнику точніше визначити вартість певного продукту, особливо у випадках, 
коли непрямі витрати перевищують прямі. Ця система створює ефективний 
механізм для управління накладними витратами [2].  

Кайзен-костинг – це цілісна система управління витратами, що підтримує 
стратегію оптимізації витрат, що спрямована на підвищення ефективності 
виробничих процесів і приводить до запланованих результатів. Він 
використовується в японській моделі стратегічного управління витратами 
поряд з таргет-костингом і є його продовженням. Обидва методи переслідують 
однакову мету, а саме досягнення цільової собівартості: таргет-костинг – на 
етапі проектування нового продукту, а кайзен-костинг – на етапі її 
виготовлення. Головною задачею є ліквідація різниці між фактичною і 
цільовою собівартістю шляхом залучення всього персоналу компанії. 

Система обліку витрат таргет-костинг формується на основі цільової ціни 
– тієї, яку готові заплатити споживачі. Спершу визначають найбільш прийнятні 
ціни на продукт та його вигляд для споживачів, а тоді згідно з цими критеріями 
розробляють виріб. За цим методом калькулювання собівартості здійснюється в 
декілька етапів [3].  

Аналіз методів обліку витрат показав, що на підприємствах України 
застосовують традиційні класичні їх види. Одним із найбільш поширених 
зарубіжних методів є стандарт-костинг, який застосовується у великій кількості 
вітчизняних підприємств. Світовий досвід показує, що застосування новітніх 
методик обліку та інструментів зниження витрат є доцільнішим та 
ефективнішим. 
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ПРО ОСОБЛИВОСТІ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ КРАЇН СВІТУ 

Поняття «імпортозаміщення» було введено в обіг в 60-ті роки XX 

століття державами, що розвиваються, які перебували на відносно невисокій 

стадії економічного розвитку. Воно являє собою повну або часткову заміну 

імпортних товарів та послуг на продукцію вироблену всередині країни.  

Політику імпортозаміщення вперше почали активно застосовувати країни 

Латинської Америки в 50-60-ті рр. ХХ століття, які вжили заходи щодо 

зниження цін на вітчизняну продукцію. Політика цих країн спочатку була 

успішною, але надалі привела до збільшення інфляції та залежності від 

іноземного капіталу. Відсутність конкуренції позбавляло молодих підприємств 

стимулу до технологічних інновацій, вони не відчували вплив нових тенденцій, 

які вже досягнуті на світовому ринку. 

У Бразилії 1940–1961 рр. почалися заміщення імпорту одягу, взуття, 

харчових продуктів, прискорення розвитку цих галузей, випуск засобів 

виробництва і побутових товарів. Для збільшення попиту на товари тривалого 

користування уряд Бразилії вжив заходи по формуванню системи дешевого 

споживчого кредитування, що дозволили досягти протягом зазначеного періоду 

10% середньорічних темпів економічного зростання, а в окремих галузях 

(виробництво автомашин та побутових приладів) – 22%. Норма інвестицій в 

бразильській економіці збільшилася з 17,6% в 1967 р. до 24,45% валового 

внутрішнього продукту (ВВП) в 1972 р. [1]. 

Вдале проведення політики імпортозаміщення можна розглянути на 

прикладі країн Південно-Східної Азії (Південна Корея, Тайвань, Сінгапур). Ці 

країни також на початку свого розвитку нетривалий період спиралися на 

політику імпортозаміщення. Саме це дозволило їм зміцнити національну 

економіку і в подальшому перейти до реалізації експорто-орієнтованих 

стратегій. Причиною успіху азіатських країн стала правильна податкова 

політика, високі рівні заощаджень розвитку освіти, науково-дослідні роботи. 

Основною метою був розвиток місцевої промисловості через обмеження 

прямих іноземних інвестицій і стимулювання промислового розвитку в ряді 

пріоритетних галузей для збільшення їх експортного потенціалу. У поєднанні з 

режимом вільної торгівлі це дозволило створити високо конкурентні галузі 

промисловості (напівпровідники, електроніка, автомобільна). Важливою також 

була стратегічна залежність від прямих іноземних інвестицій. Прикладом є 

Сінгапур, який з огляду на малий розміру країни орієнтувався на залучення 

іноземного капіталу в галузях з найбільш високою доданою вартістю. 

Виділялися групи країн із пасивною залежністю від прямих іноземних 

інвестицій як основного джерела промислового розвитку, проте держава 

покладалася на ринкові сили у визначенні точок розвитку. У той же час 
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застосовувалися і традиційні інструменти, такі як розвиток інфраструктури, 

підтримка експорту, дешева робоча сила. Дана модель була реалізована в 

Малайзії, Філіппінах, Індонезії і Таїланді [2]. 

В Україні на сьогодні відзначається необхідність у високому рівні 

імпортозаміщення. На сучасному етапі рівень імпортозалежності національної 

економіки досягає 60,0%. Розвиток імпортозаміщення в Україні створить 

можливість до переходу більш стабільному економічному зростанню і високий 

показник конкурентоспроможності. Політику імпортозаміщення слід 

направляти на ті галузі, в яких держава за певних вкладень отримуватиме 

максимальний дoхід за мінімального рівня ризику. 

Особливого значення в Україні набуває реалізація ефективної 

промислової політики. Імпортозаміщення у промисловості потребує 

інноваційного розвитку економіки України. Для цього необхідне, перш за все, 

належне фінансування науки і науково-технічних розробок. Проте частка 

загальних асигнувань на наукову діяльність у ВВП України незначна і 

становить лише 0,44%. Інноваційному розвитку України має сприяти держава, 

створивши для цього цілісну систему стимулювання. Загальний рівень 

імпортозалежності промисловості протягом 2005–2015 рр. коливається в межах 

35–40% і має тенденцію до зростання. Особливо критичним виглядає 2014 р., 

коли на фоні різкого падіння промислового виробництва спостерігалось 

зростання рівня імпортозалежності на 4 п. п. за рік (хоча сам показник 

реального імпорту скоротився на 28%) [3, 4]. 

Стратегія імпортозаміщення не давала відчутних і довгострокових 

результатів, оскільки не призводила до підвищення ефективності економіки. 

Вона не стала успішною в багатьох країнах, в більшому випадку через 

підприємства, які працювали під високим захистом держави, і в результаті не 

змогли конкурувати на світовому ринку. Для успішного проведення політики 

імпортозаміщення необхідно провести технологічну модернізацію і 

модернізацію інфраструктури, соціальних і державних інститутів. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ЇХ МАЙБУТНЄ В УКРАЇНІ 

Сьогодні надзвичайно важливо вирішити проблему надання учасникам 

ринку інформації про результати роботи та перспективи розвитку для кожної 

організації. Це передбачає дотримання глобальності, прозорості, складу змісту 

такої інформації, термінів представлення і можливості доступу всіх 

користувачів і тому подібного. 

Розробка єдиних стандартів бухгалтерського обліку зумовлена розвитком 

міжнародної торгівлі, транснаціональними корпораціями та глобалізацією 

фінансових ринків. 

В Україні, однак, не було створено жодних передумов для повного 

впровадження Міжнародних стандартів розкриття фінансової інформації. 

Поступово будуть запроваджені нові правила ведення обліку та звітності, буде 

впроваджено програму корпоративного управління, а також вдосконалено 

механізм розкриття інформації про діяльність акціонерних товариств [1]. 

Практика показує, що застосування МСФЗ передбачає: зниження ризику 

для кредиторів та інвесторів; зменшити витрати кожної країни на розробку 

власних стандартів; поглиблення міжнародного співробітництва у сфері 

бухгалтерського обліку; чітке розуміння фінансової звітності та впевненість у 

глобальній діяльності [2]. 

Стратегічними напрямками розвитку бухгалтерського обліку в Україні є: 

вдосконалення державного регулювання у сфері обліку та аудиту з метою 

створення інформаційної інфраструктури ринкової економіки та забезпечення 

сприятливого інвестиційного клімату; адаптація нормативно-правової бази 

обліку в Україні до законодавства Європейського Союзу та міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності; вдосконалення 

методологічних засад облікової політики державного сектору; реформа 

бухгалтерського обліку у сфері державного управління; удосконалення обліку 

та фінансової звітності інститутів спільного інвестування; удосконалення 

методології управлінського обліку для компаній; удосконалити бухгалтерський 

облік та фінансову звітність для малого бізнесу. 

Впровадивши на підприємстві інформаційну систему, яка дозволить 

автоматично проводити конвертацію облікових даних з національної системи 

обліку в МСФЗ, вдасться заощадити час. Таким чином, рішення проблеми 

оперативної підготовки звітності відповідно до МСФЗ полягає в 

комп’ютеризації обліку. Єдиним недоліком такого способу підготовки звітності 

за МСФЗ є вартість програмного забезпечення та послуги з впровадження 

комп’ютерного забезпечення, які можуть коштувати мільйони або десятки 

мільйонів гривень. 
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Загалом, в рамках адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу реформа бухгалтерського обліку підвищить рівень 

професійної спільності аудиторів, прискорить інтеграцію державної економіки 

у світову спільноту та сприятиме створенню сприятливого інвестиційного 

клімату [2]. 
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ПРО ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» 

У сучасних умовах господарювання інновації є єдиним у своєму роді 

процесом, що об’єднує економіку, науку, підприємницьку діяльність й 

менеджмент. Більше того, інновації є одним з ключових факторів, що визначає 

не тільки рівень конкурентоспроможності підприємства, а й перспективи його 

подальшого економічного й соціального розвитку. Від ефективної інноваційної 

діяльності залежить успішне функціонування й вітчизняних підприємств. 

Провідною умовою конкурентоспроможності вітчизняного 

металургійного виробництва є висока схильність до інновацій. Зараз Україна є 

одним з провідних постачальників металургійної продукції на світовий ринок. 

У 2018 р. Україна експортувала 18548,6 тис. тон металовиробів [1]. Близько 80 

% металопродукції експортується до країн Європи, Азії, Близького Сходу й 

Південної Америки.  

Хоча на вітчизняних підприємствах користуються переважно усталеними 

технологіями виробництва сталі й металу, але інновації поступово стають 

невід’ємною складовою стратегії діяльності промислових підприємств, адже 

саме впровадження інновацій дозволяє вітчизняним підприємствам 

підтримувати належний рівень конкурентоспроможності на світовому ринку. 

Саме тому, неможливо не приділити особливої уваги інноваційній діяльності 

одного з найпотужніших металургійних комбінатів Європи, ПАТ 

“Запоріжсталь”. 

Металургійний комбінат “Запоріжсталь” є підприємством з повним 

металургійним циклом. Даний металургійний комбінат займає лідируючі місця 

по виробництву сталі в Україні. Потужності комбінату дозволяють виробляти 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_009
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близько 6,3 млн. тон агломерату, 4,2 млн. тон чавуну, 4,07 млн. тон сталі, 

порядку 3,7 млн. тон гарячого прокату і порядку 1,2 млн. тон холодного 

прокату [2]. 

На підприємстві активно виконуються науково-дослідні роботи з метою 

вирішення конкретних питань підвищення якості продукції й ефективності 

виробництва, визначення програм технічного переозброєння цехів, 

зосередження діяльності на вирішенні завдань розвитку комбінату. Наразі 

підприємство займається реконструкцією існуючого обладнання, впроваджує 

інновації задля збільшення обсягів та ефективності виробництва, підвищення 

якості продукції й скорочення витрат. 

Проте, ми маємо зазначити, що модернізація на ПАТ “Запоріжсталь” має 

наздоганяючий характер. Адже за даними офіційного сайту підприємства лише 

в 2017 р. була здійснена заміна мартенівського способу виробництва на 

конвертерний, який є не тільки більш екологічно чистим, але й менш 

енергоємним. Мартенівське виробництво сталі є особливо енергоємним, адже 

витрати енергоресурсів при цьому майже в 5 разів, а витрати природного газу в 

15 разів більші, ніж при конвертерному виробництві [3]. Протягом кількох 

років на комбінаті реалізується комплекс заходів з енергозбереження і 

підвищення рівня енергоефективності, що дозволяє підприємству скоротити 

споживання природного газу, у той час як більшість світових виробників уже 

давно відмовилися від використання даного енергоносія, впровадивши 

технології пиловугільного палива. 

ПАТ “Запоріжсталь” шляхом впровадження інновацій прагне до 

зменшення собівартості продукції задля того, щоб уникнути зменшення попиту. 

Відомо, що основні країни-покупці металу починають створювати власні 

виробництва, знижуючи закупівлі металу за кордоном. Таким чином, проекти 

щодо введення нових потужностей уже реалізуються у країнах Європи та 

Африки, зокрема, в Туреччині [4] та Єгипті [5]. 

Стратегічним завданням для керівництва ПАТ “Запоріжсталь” є 

використання конкурентних переваг у сфері високих технологій, що стане 

запорукою розвитку підприємства. 
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ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ  

ДЛЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ Й ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

Дослідження поглядів на класифікацію витрат, які висвітлюються у 

сучасній економічній літературі, дає змогу зробити висновок про відсутність 

єдиного підходу до її проведення. Крім того, результати аналізу наукових 

розробок із цього питання свідчать про різну кількість напрямів класифікації 

даного об’єкту обліку та аналізу.  

На думку В.Ф. Палія, класифікувати витрати підприємства варто за: 

1. фазами кругообігу;  

2. відношенням до технології;  

3. впливом на обсяг виробництва;  

4. способом включення до собівартості; періодичністю 

виникнення;  

5. відношенням до виробництва;  

6. способом отримання; 

7. ступенем узагальнення; 

8. охопленням плануванням і нормуванням;  

9. відношенням до продажу;  

10. доцільністю. [2, с. 12] 

Найпоширенішою в економічній літературі є класифікація витрат за 

трьома напрямами:  

1. Для оцінки запасів, визначення собівартості продукції і прибутку 

(спожиті та неспожиті, витрати на продукцію та витрати періоду, основні 

та накладні, прямі та непрямі, одноелементні та комплексні, продуктивні 

та непродуктивні, ін.). 

2. Для здійснення процесу контролювання і регулювання (регульовані та 

нерегульовані, нормовані та ненормовані, заплановані та незаплановані, 

ін.)  

3. Для прийняття управлінських рішень і планування (постійні та змінні, 

релевантні та нерелевантні (безповоротні), середні та граничні, ін.).  

Актуальним питанням залишається визначення пріоритетних напрямів 

класифікації витрат для потреб управлінського обліку та економічного аналізу з 

урахуванням організаційно-технологічних особливостей діяльності 

підприємств. 

На практиці для цілей фінансового обліку використовується класифікація, 

наведена у П(С) БО 16 «Витрати» [3], а для управлінських цілей (планування та 

калькулювання собівартості продукції) – представлена в Інструкції по 

плануванню обліку і калькулюванню собівартості продукції, дія якої припинена 

після введення в дію Наказу Міністерства промислової політики України «Про 
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затвердження Методичних рекомендацій і формування собівартості продукції 

(робіт, послуг) у промисловості» [1].  

Вона не відповідає сучасній технології та організації виробництва. Окремі 

статті витрат застарілі («Цехові витрати», «Позавиробничі витрати»), натомість 

не знайшли своє відображення витрати на маркетинг та реалізацію. Збільшення 

питомої ваги напівфабрикатів у складі собівартості продукції, групування 

витрат за центрами відповідальності та залежність витрат від обсягів 

виробництва також не відображено в даній класифікації. У зв’язку з цим 

необхідним є групування витрат за критеріями, які б характеризували різні 

сторони діяльності підприємства. Вбачаємо доцільним обрати такі критерії: 

організаційно-управлінський, обліково-аналітичний та фінансово-економічний. 

Дослідження поведінки витрат на підприємстві свідчить, що більшість із 

них мають неоднозначний характер та їх поділ на окремі групи є досить 

умовним. Одні витрати можна прямо відносити на продукцію, інші – ні. Певні 

витрати можуть бути важливими для прийняття одного типу рішень і не мати 

значення для іншого. Витрати, які відносяться різними авторами до аналогічних 

напрямів класифікації витрат, відрізняються. Також немає однозначного 

групування витрат: певні види витрат включаються до різних напрямів. 

Організаційно-управлінський критерій включає напрями класифікації, які 

забезпечують аналітичність інформації. Це дає змогу оцінювати ефективність 

витрат на виробництво конкретного виду продукції і за кожним центром 

відповідальності окремо. Ефективною управлінська діяльність може бути лише 

тоді, коли менеджери отримують вичерпну інформацію про взаємозв’язок 

витрат за кожним їх елементом, від виробництва конкретних видів продукції до 

завершення виробничого процесу або до його початку – як прогнозну.  
Представлений підхід до класифікації витрат у цілому охоплює всі сфери 

діяльності та узагальнює види витрат, притаманні підприємствам промислового 

комплексу. Запропонована класифікація витрат дасть змогу підвищити 

ефективність управління ними; посилити контроль їх споживання; виявити 

резерви підвищення результативності діяльності; вдосконалити організацію та 

методику обліку витрат на промисловому підприємстві. 
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ЕТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ:  

СУТНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

У сучасних умовах український бізнес починає розуміти свою соціальну 
відповідальність перед суспільством. Ця відповідальність практично може бути 
найефективніше здійснена в рамках соціально-етичної концепції маркетингу. 
Тільки на базі реалізації соціального партнерства національна економіка 
України може успішно розвиватися.  

Проблему «захисту» суспільства і споживачів від нав’язливого 
маркетингу і недобросовісних виробників маркетологи підняли ще у ІІ п. ХХ 
ст. Вони були стурбовані негативним впливом наслідків виробництва і 
споживання товарів і послуг на різні сфери суспільного життя і намагалися 
запропонувати соціально етичні правила ведення бізнесу [1]. 

Сутність соціально-етичної концепції розкрито в працях Дж. Еванса, 
В. Герасимчука, В. Кардаша, Т. Короткової, Ф. Котлера, А. Павленка, 
В. Писаренка, та інших. Концепція етичного маркетингу – це філософія 
організації і здійснення маркетингової діяльності, яка визначає головною 
метою підприємства відносно ринку забезпечення його функціонування на 
принципах стійкого споживання і використання етичних маркетингових 
інструментів стосовно всіх учасників обміну та навколишнього середовища [2]. 

Концепція вимагає від керівництва підприємств домагатися рівноваги між 
трьома цілями підприємницької діяльності: прибутком підприємства, нестатками 
й потребами споживачів та інтересами суспільства. Застосування концепції 
соціально-етичного маркетингу має на увазі, що разом з потребами покупців 
існують інтереси суспільства, які усвідомлюються й приймаються покупцями; 
результативність підприємства залежить, у тому числі, і від публічного уявлення, 
що формується на підставі ставлення підприємства до інтересів суспільства; 
споживачі при будь-яких рівних умовах віддають перевагу продуктам, які 
виробляє підприємство, що враховує інтереси суспільства [3]. 

Однак, в умовах сьогодення вченими-економістами подібні питання 
недостатньо досліджені в комплексі їхньої розробки та застосування в процесі 
виробництва, продажів та споживання товарів ірраціонального попиту. 

На мій погляд, будь який обмін є соціальним, тому що в ньому 
приймають участь при наймі дві сторони. З цього походить, що маркетингова 
діяльність завжди є соціальною, хоча може мати антисоціальні наслідки. Але в 
маркетинговій літературі, термін «соціальний маркетинг» зазвичай вживається 
в двох значеннях: з точки зору відповідальності перед суспільством і 
споживачами за наслідки маркетингової діяльності підприємств, і як вид 
маркетингу, який використовують некомерційні організації. 

Соціальна відповідальність маркетингової діяльності проявляється в 
освітній діяльності, наданні достовірної, прозорої і корисної інформації про 
продукти і послуги, сприянні стійкому споживанню, розробці, виробництві і 
розповсюджені товарів і послуг, доступних для всіх. Враховуючи те, що 
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маркетинг є підсистемою загальної системи управління і функцією 
менеджменту, соціальна відповідальність підприємства забезпечується 
відповідальною маркетинговою діяльністю, яка реалізується через етичне 
ставлення до споживача, суспільства та оточуюче середовище [2]. 

Як і в кожному процесі, задля його успішної реалізації мають бути 
зацікавлені сторони. Такими сторонами є: споживач, підприємство, 
суспільство. Вітчизняні підприємства не поспішають «добровільно» 
застосовувати етичний маркетинг через його довгостроковий ефект і низьку 
корпоративну культуру. Змусити їх зробити може суспільство через 
законодавчу базу і суспільні інститути. Але законодавча база нашої країни, а 
особливо механізми її дотримання зараз переживають не найкращі часи. 

Найбільш зацікавленою стороною залишається споживач. Формування 
«свідомого споживача», який надає перевагу стійкому споживанню – головне 
завдання суспільства держави і виробників [1]. 

Отже, соціально-етична концепція маркетингу – це передбачення і 
формування потреб у високоякісній та безпечній продукції серед широкого 
кола споживачів, виробництво асортименту товарів, які відповідають 
визначеним потребам з оптимальним використанням наявних людських, 
технологічних і фінансових ресурсів, визначення прийнятних цін для цільового 
сегменту споживачів, збут товарів через канали товароруху, що максимально 
задовольняють цільових споживачів, вивчення враження від придбаних товарів, 
моніторинг врахування нових потреб та швидке їх впровадження в розробку 
нових видів товарів та ефективних каналів збуту. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ «КРЕДИТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ»: НАУКОВІ ПІДХОДИ 

У сучасних умовах господарювання надзвичайно актуальним є питання 

залучення додаткових фінансових ресурсів для розширення можливостей 

здійснення фінансово-господарську діяльність. 

Від правильного визначення сутності кредиторської заборгованості та її 

класифікації залежить правильність відображання цієї інформації через систему 

бухгалтерського обліку у фінансовій звітності підприємства.  
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https://works.doklad.ru/view/%20u4vvozvxc6s.html
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Досліджуючи кредиторську заборгованість, часто її порівнюють із 

зобов’язанням чи боргом. Зважаючи на економічний зміст можна зробити 

висновок, що вони не є тотожними. Зокрема в Міжнародному стандарті 

бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 

активи» наведені такі визначення різних видів зобов’язань [1]: 

1) «Зобов’язання – існуюче зобов’язання суб’єкта господарювання, яке 

виникає в результаті минулих подій і погашення якого, за очікуванням, 

призведе до вибуття ресурсів суб’єкта господарювання». 

2) «Юридичне зобов’язання – зобов’язання, яке виникає в наслідок: 

 контракту; 

 законодавства; 

 іншої дії закону». 

3) «Конструктивне зобов’язання – зобов’язання, яке є наслідком дій 

суб’єкта господарювання, тобто виникає в результаті дій, підтверджених 

конкретними первинними документами:  

 суб’єкт господарювання вказав іншим сторонам, що він візьме на себе 

певну відповідальність згідно з порядком, установленим його минулою 

практикою, опублікованими політиками чи достатньо конкретною поточною 

заявою;  

 як наслідок, суб’єкт господарювання створив обґрунтоване очікування 

в інших сторін, що він виконає ці зобов’язання». 

4) «Умовне зобов’язання, яким визначають: 

 або можливе зобов’язання, яке виникає внаслідок минулих подій та 

існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не 

відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю 

контрольованих суб’єктом господарювання; 

 або існуюче зобов’язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але 

не визнається, оскільки немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють 

у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення зобов’язання, або 

суму зобов’язання не можна оцінити досить достовірно». 

Проведене дослідження підтвердило широкий спектр визначень поняття 

«кредиторська заборгованість». Проведений аналіз економічної літератури 

показав, що до цього часу серед науковців не було єдиного погляду щодо 

сутності кредиторської заборгованості.  

Тому пропонуємо кредиторську заборгованість визначати як результат 

правовідносин суб’єкта господарювання, який є наслідком вчинення певної дії 

одного суб’єкта до іншого суб’єкта господарювання, фізичної особи, держави, 

позабюджетного фонду щодо передачі товарно-матеріальних цінностей, 

грошових коштів чи інших активів, надання послуг, виконання робіт, або дії 

законодавчо-нормативних документів (виникнення заборгованості з податків чи 

інших обов’язкових платежів перед бюджетом та позабюджетними цільовими 

фондами) та надає кредитору право вимоги. 
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Таблиця 1 

Трактування сутності поняття «кредиторська заборгованість»  

в економічній літературі. 
Автор Визначення 

Остапченко Н. В. 

[2, с. 8] 

стверджує про необґрунтованість визначення всіх зобов’язань як 

заборгованості, аргументуючи це тим, що заборгованістю є лише 

зобов’язання, не погашені в строк. 

Бутинець Ф. Ф., 

Горецька Л. Л  

[3, с. 387]. 

 

розглядають кредиторську заборгованість як форму розрахунку за 

товари і послуги, які придбаються у ході операцій компанії, що 

періодично повторюються і використовуються у виробництві (в якості 

сировини) чи для перепродажу (інакше її називають рахунками до 

сплати чи торговими рахунками до сплати). 

Голов С. Ф., 

Костюченко В. М. 

[4, с. 320] 

зазначають, що кредиторська заборгованість, рахунки до оплати 

(Accounts Payable) – це суми, які нараховуються постачальникам за 

купівлю у них товарів або послуг в кредит.  

Партин Г. О., 

Загородній А. Г.  

[5, с. 112]. 

 

наголошують, що кредиторська заборгованість – це заборгованість 

підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в 

результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо 

якої в підприємства існують зобов’язання її погашення в певний 

строк.  

*узагальнено автором на основі джерел, зазначених у таблиці 

Література 

1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні 

зобов’язання та умовні активи» http://zakon.rada.gov.ua.  

2. Остапченко Н. В. Економіка та управління підприємствами (харчова 

промисловість). Київ, 2010. 22 с 
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студентка 4 курсу економічного фак-ту  

Наук. кер.: к.е.н., ст. наук. співробітник Бугай В.З. 

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

Прибуток є основною фінансовою категорією, що відображає позитивний 

фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує 

ефективність виробництва і свідчить про обсяг і якість виробленої продукції.  

Найважливішим питанням управління процесом формування прибутку є 

планування прибутку та інших фінансових результатів виходячи з висновків 

економічного аналізу. Головною метою при плануванні є максимізація доходів, 

що дозволяє забезпечувати фінансування більшого обсягу потреб підприємства 

для подальшого його розвитку [1]. 
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Ефективність діяльності підприємства значною мірою визначається 

організацією науково обґрунтованого менеджменту, зокрема управління 

прибутком – процесом розробки та прийняття управлінських рішень за всіма 

головними аспектами його формування, розподілу та використання на 

підприємстві. 

Головною метою управління прибутком є його максимізація на 

підприємстві в поточному та подальших періодах, а також знаходження шляхів 

найкращого його формування та ефективного розподілу, що спрямовані на 

забезпечення розвитку діяльності підприємства та підвищення його ринкової 

вартості. 

Варто зазначити, що ефективна система управління прибутком 

підприємства дозволяє вирішувати йому такі завдання: 

- забезпечити формування прибутку відповідно до ресурсного 

потенціалу і ринкової кон’юнктури на основі оптимізації складу ресурсів 

підприємства й ефективного використання; 

- забезпечити оптимальне співвідношення між рівнем прибутку і 

допустимим рівнем ризику на основі вибору підприємців політики здійснення 

тих чи інших видів діяльності; 

- забезпечити виплату необхідного рівня доходу на інвестований 

капітал власникам підприємства, який повинен бути не нижчим середньої 

норми дохідності на ринку капіталу і компенсувати підвищений 

підприємницький ризик; 

- реалізувати ефективну дивідендну політику відповідно до завдань 

формування власного капіталу. При цьому самофінансуванню розвитку 

підприємства повинна відводитися провідна роль; 

- забезпечити постійне зростання ринкової вартості підприємства за 

рахунок підвищення ефективності господарювання і нарощування обсягу 

капіталізованого прибутку. 

Ефективне функціонування підприємств значно впливає як на добробут 

власників, споживачів, так і на економічну ситуацію в країні. Все це неможливе 

без здійснення ними ефективної виробничої, маркетингової та фінансової 

діяльності. 

Зацікавленість держави проявляється в отримані частини прибутку, яка 

виплачується у вигляді податків та обов’язкових платежів. Економічний інтерес 

підприємства є обсяг прибутку, який залишається в його розпорядженні і 

використовується для вирішення виробничих та соціальних цілей розвитку 

підприємства. Економічним інтересом робітників підприємства є розмір 

прибутку, який направляється на матеріальне заохочення, соціальні виплати та 

соціальний розвиток. 

Власника підприємства цікавить в першу чергу розмір фонду виплати 

дивідендів, а отже – та частина прибутку, котра пов’язана з виробничим 

розвитком, а відповідно зростанням капіталу підприємства. У зв’язку з тим, що 

прибуток є єдиним джерелом реалізації економічних інтересів всіх 

перерахованих сторін, жодна з них не може мати пріоритетів в задоволенні, 
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оскільки це призведе до ущемлення інтересів інших сторін. Наприклад, при 

підвищені податку на прибуток знижується економічна вигода підприємства в 

його розширенні, що призведе до зменшення податкових надходжень до 

бюджету. 

Отриманий підприємством прибуток є об’єктом розподілу. У розподілі 

прибутку можна виділити два етапи. Перший етап – це розподіл загального 

прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава й підприємство. 

У результаті розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку. 

Пропорції розподілу прибутку між державою (бюджетом) і підприємством 

складаються під впливом багатьох чинників. Істотне значення при цьому має 

податкова політика держави щодо суб’єктів господарювання. Другий етап – це 

розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні 

підприємства після здійснення платежів до бюджету. На цьому етапі можуть 

створюватися за рахунок прибутку цільові фонди для фінансування відповідних 

витрат [2]. 

Література 
1. Денисенко Л.О. Сусик Н.В. Шляхи поліпшення процесу формування 

прибутку на підприємстві. Електронний науковий журнал «Технології та 

дизайн», 2013-1. – URL: https://knutd.edu.ua/our-publikation/132/139/184/. 

(дата звернення 1.03.2019) 

2. Орлов О.О. Планування прибутку підприємства в умовах ринкової 

економіки: монографія. Хмельницький : Вид-во ХНУ. Харків, 2015. 155 с. 

Флоренцев Роман 

студент 2 курсу економічного фак-ту 

Наук. кер.: доцент, к.е.н. Сьомченко В. В. 

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Інвестиційна тема завжди актуальна проблема, бо є питання де брати 

гроші. Інвестиції – найважливіший чинник економічного зростання, що 

забезпечує збільшення певної частини щорічного реального продукту країни 

[1]. Економічна криза, що відтворилася в країні, пов’язана з цим показником і 

призводить до скорочення інвестиційної активності. 

На даному етапі для країн з ринковою економікою та тих, що 

розвиваються, залучення і правильне використання іноземних коштів це 

найактуальніша проблема. Успішне вирішення – вдала політика держави у 

розрізі регулювання інвестиційної сфери.  

Сучасний стан процесу інвестування в Україні вивчають такі вітчизняні 

вчені, як А.А. Чухно, В.М. Геєць, І.О. Лютий, М.І. Крупка, Т.Г. Затонацька, 

Д.М. Черваньов та ін. [2]. 

У 2017-2018 роках Україна посилила своє значення індексу глобальної 

конкурентоспроможності [3]. За останні 5 років це найбільші зрушення в 

інвестиційній діяльності. Проте цього не достатньо, Україна станом на 2017-
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2018 рік посідає 81 місце з 137 країн, але також просліджується зрушення з 

попередніх років, де Україна посідала 85 місце [3]. 

Водночас Україну вважають найпривабливішою для інвестування 

країною. Проте події, що відбуваються вплинули на взаємозв’язок з Росією та 

Україну. Україна стала повноцінною європейською  державою, як зазначають 

експерти ООН [1]. 

Але є ряд проблем що посідають одразу ж на інвестора: 

- економічна нестабільність держави; 

- кредитна система, тобто її високі податкові ставки; 

- нерозвиненість банківських, страхових, інвестиційних фондів; 

- низький рівень платоспроможності населення; 

- недостатність розвитку інфраструктури, комунікацій; 

- неврегульованість земельних відносин; 

- відсутність програми налагодження ефективного співробітництва із 

стратегічними іноземними партнерами, небажанням допускати іноземних 

інвесторів до участі у рентабельних проектах і приватизації. 

Щоб подолати перешкоди інвестиційної політики треба розрішити всі ті 

проблеми, які вже в нас є. Перш за все треба подолати корупцію, знизити 

відсоткові ставки, та стимулювати покращення життя населення задля здатності 

платоспроможності. 

Для стимулювання внутрішніх інвестицій, які є також невід’ємною 

складовою інвестиційної привабливості України, є виправданим надання пільг 

малому та середньому бізнесу, реалізація вже розроблених інвестиційних 

проектів, що потребує створення спеціальних інформаційно-економічних 

підрозділів на рівні регіонів.  

Аналізуючи вищевикладене, можна зазначити, що: процес інвестиційного 

розвитку залежить від стабільності основних сфер життєдіяльності держави: 

політичної, економічної, законодавчої та інших. Вирішенням проблем 

інвестиційного розвитку шляхом вживання нових організаційно-економічних 

механізмів можуть стати пільгові зміни в економічних, організаційних, 

нормативно-правових механізмах залучення іноземного капіталу (забезпечення 

стабільних, нормальних умов роботи для інвесторів); зміна зовнішньої політики 

у вигляді активізації тіснішої співпраці з потужними та стабільними 

державами.  

Важливим і визначаючим стимулюючим чинником може стати підтримка 

державою інвестиційних фондів, страхових компаній, банківських структур 

шляхом викупу частини акцій за прикладом інших держав. Підвищення 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки повинно 

стати стратегічним завданням. Стан виробничих фондів незадовільний, і 

Україна стоїть на порозі техногенної катастрофи. Її інфраструктурні галузі 

настільки застаріли, що ігнорувати цей факт більше неможливо. Подібні активи 

не можуть бути надійною базою конкурентної боротьби та інвестиційної 

привабливості.  
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Додаткові інвестиції потрібні для зростання рівня та якості життя 

населення, створення й розвитку сучасної промисловості, виходу країни на 

новий технологічний рівень прискорення євроінтеграційних процесів в Україні. 

Перехід України до нової форми економічних відносин, що ґрунтується на 

ринкових методах, зумовлює необхідність вирішення нових завдань, пов’язаних 

з економічним розвитком регіонів та економіки країни. Пряма підтримка 

державою рівня та інтенсивності інвестиційних процесів в економіці є 

вирішальною умовою структурної перебудови. Саме вона приносить конкретні 

результати у вигляді досягнення й підтримки стабільних темпів економічного 

зростання в країні.  
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ОБЛІК ВИТРАТ ЗА «МІСЦЯМИ ВИНИКНЕННЯ»  

ТА ЗА «ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» 

Ефективне управління витратами підприємства прямо залежить від 

ефективності обліку, контролю та аналізу використаних ресурсів. Організація 

обліку витрат за «місцями виникнення» та «центрами відповідальності» є 

одним із основних підходів до побудови ефективної системи – управлінського 

обліку витрат. 

Побудова управлінського обліку на підприємстві вимагає чіткого 

розмежування виробничих та адміністративних підрозділів. Мається на меті 

виділення окремих ланок, за якими можуть бути закріплені певні функціональні 

встановлення відповідальності за їх виконання. Сукупність виділених на 

підприємстві відділів (ланок) та організаційний процес їхньої взаємодії являють 

собою його структуру. Без такої структури діяльність будь-якого суб’єкта 

господарювання буде під великою загрозою хаосу. Подібно до принципів 

побудови структури підприємства організовується управлінський облік витрат. 

Щоб не допустити хаосу у витратах діяльності суб’єкта господарювання, 

http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17886
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формується система їх управлінського обліку, котра повинна прогнозувати, 

виявляти, контролювати, аналізувати витрати у процесі повного циклу – від 

відпуску матеріалів для виготовлення продукту до реалізації вироблених благ 

кінцевому споживачу. Таким чином, формується чітка вертикаль 

управлінського обліку витрат за «місцями виникнення» та «центрами 

відповідальності». 

У загальному розумінні «центр відповідальності» – це визначена частина 

господарської діяльності підприємства, характерними рисами якої є 

відповідальність конкретної посадової особи за контроль та виконання певних 

показників. 

Найважливішим елементом управлінського обліку за «центрами 

відповідальності» є можливість організувати нормування, планування та власне 

облік витрат виробництва з метою управління та контролю. В результаті чого, 

виникає посилена увага, власне до об’єктів такого обліку – «місць виникнення» 

витрат. За міркуваннями авторів підручника «Бухгалтерський управлінський 

облік» за редакцією професора Бутинця Ф. Ф.: «місце виникнення витрат – це 

сегмент діяльності підприємства, в якому виникають витрати», при цьому під 

сегментом діяльності слід розуміти «економічну та інформаційну одиницю, в 

рамках якої регулярно порівнюються можливості та фактична їх реалізація по 

витратах» [2]. 

Створення системи управлінського обліку витрат на основі «центрів 

відповідальності» та «місць виникнення» зумовлює децентралізацію структури 

підприємства в цілому та управлінських функцій, зокрема. 

Децентралізація підприємства дає більшу можливість впливати на 

витрати саме на релевантних стадіях їх виникнення. В першу чергу, це 

зумовлено скороченням шляху носіїв облікової інформації від місця їх 

виникнення до керівничої ланки. Крім цього керівник «центру 

відповідальності» отримує детальнішу інформацію з відповідною можливістю 

глибшого аналізу. 

Визначення ефективності діяльності «центру відповідальності» 

ґрунтується на порівнянні показників, тому характерною рисою обліку витрат 

за «місцями виникнення» та «центрами відповідальності» є їх поділ на фактичні 

та планові (стандартні, нормативні). Створення бюджетів витрат є неодмінною 

вимогою побудови такого обліку. Керівник центру відповідальності спільно з 

бухгалтерією та, згідно технологічних особливостей виробничого процесу, 

складають бюджет, відповідно до вимог, котрі стоять перед «центром 

відповідальності». Бюджет погоджується вищим керівництвом і, в подальшому, 

є головним документом для порівняння з фактичними показниками. 

Отже, побудова обліку витрат за «місцями виникнення» та «центрами 

відповідальності» є одним з вагомих кроків на шляху до організації 

ефективного управлінського обліку, оскільки його концепція допомагає: 

децентралізувати систему управління затратами підприємства, що, в свою 

чергу, дає можливість поглибити інформацію про сутність і причини затрат, 

оперативно реагувати на негативні наслідки господарської діяльності; 
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планувати витрати, що дає можливість чітко усвідомлювати завдання, які 

стоять перед керівниками «центрів відповідальності»; накопичувати 

інформацію про величину витрат за «місцями виникнення»; отримувати 

інформацію про величину відхилень (позитивних, негативних) від планових 

витрат та їх причини; оперативно управляти й ефективно контролювати 

витрати підприємства за «місцями виникнення»; аналізувати ефективність 

діяльності структурних підрозділів та їх керівників; розробляти, спільно з 

керівниками «центрів відповідальності» концепцію стратегічного управління 

витратами на основі об’єктивної й обґрунтованої інформації про їх виникнення. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Концепція сталого розвитку є результатом об’єднання основних поглядів 
економістів, соціологів та екологів. Усі три елементи сталого розвитку треба 
розглядати збалансовано, як цілісне, інтегративне утворення, що динамічно 
еволюціонує. Економічний складник передбачає оптимальне використання 
обмежених ресурсів і використання екологічних технологій. Дотримання 
принципів раціонального природокористування дає змогу розробити заходи з 
охорони довкілля, відновити порушені взаємозв’язки в екосистемах, запобігати 
загостренню екологічних ситуацій, розв’язати глобальні проблеми людства. 

Концепція сталого розвитку передбачає шість принципів раціонального 
природокористування, а саме принцип «нульового рівня» споживання 
природних ресурсів; принцип відповідності антропогенного навантаження 
природно-ресурсному потенціалові регіону; принцип збереження просторової 
цілісності природних систем у процесі їх господарського використання; 
принцип збереження природо обумовленого кругообігу речовин у процесі 
антропогенної діяльності; принцип погодження виробничого і природного 
ритмів; необхідність ураховувати природні ресурси й в поточній і в 
перспективній виробничій діяльності [1]. 

Впровадження в практику вказаних принципів діяльності суб’єктів 
потребує запровадження заходів економічного стимулювання, що 
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конкретизують залежно від рівня, на якому проводиться стимулювання. На 
рівні окремих працівників воно має форму заробітної плати, премій, 
матеріальної відповідальності, штрафів. На рівні підприємства приймає форму 
ціни кінцевої продукції (послуги), прибутку, фондів економічного 
стимулювання; на рівні держави – це податкова, фінансова, цінова політика [2]. 

Відомо, що механізм економічного стимулювання в розвинутих країнах 
відпрацьовується з початку ХХ століття, і ті моделі, які існують в США, Японії, 
Західній Європі є результатом багаторічних пошуків. Аналіз їх досвіду дає 
підстави для виявлення деяких загальних закономірностей, конкретних підходів 
до оптимізації природокористування і оцінки їх ефективності, а також 
побудови моделей для використання у країнах з перехідною економікою. 

У розвинутих країнах застосовуються два різновиди економічних методів 
регулювання природокористування – цінове регулювання і власне ринкові 
механізми [3]. Так, до основних інструментів цінового регулювання 
природокористування належать по-перше, платежі за забруднення довкілля 
(виплата підприємствами природокористувачами певних сум до державного 
бюджету за скидання стічних вод у водойми, викиди в атмосферу, складування 
твердих відходів), по-друге, платежі за користування муніципальними 
очисними спорудами (плата за послуги місцевих органів влади), по-третє, 
ресурсні платежі (плата за право користування природними ресурсами, їх 
відтворення і охорону), по-четверте, екологічний податок в цінах на продукцію 
(надбавка до ціни продукції, виробництво якої або подальше використання 
негативно впливає на довкілля), по-п’яте, диференціація податків на прибуток 
(застосування пільгових податків для підприємств, що випускають екологічно 
чисту продукцію), по-шосте, субсидії (державна допомога 
природокористувачам в проведенні природоохоронних заходів : гранти, 
податкові пільги, м’які позики), по-сьоме, екологічне страхування (страхові 
внески підприємств за нанесення економічного збитку іншим виробникам і 
приватним особам унаслідок аварійних і раптових забруднень довкілля).  

Слід зазначити, що податки та субсидії є опосередкованими чинниками 
впливу на стан системи природокористування в країні. Їх ефективність 
залежить від роботи таких чинників, як надійність системи моніторингу та 
збору податків, наявність прозорості ринкових процесів, простоти 
бюрократичних процедур. Це означає оприлюднення в пресі напрямків 
розповсюдження бюджетних асигнувань, аналізу їх використання. Крім того, 
податкам та субсидіям притаманні політична заангажованість та необерненість. 
Уряди багатьох країн використовують практику прямого або непрямого 
субсидування господарської діяльності. Найбільш помітними негативним 
наслідками характеризуються державні субсидії на споживання викопного 
палива. Бажаною є переорієнтація субсидування із споживання на придбання 
нових технологій, спрощення доступу до інновацій в сфері альтернативної 
енергетики. Фінансування зазвичай здійснюється за підтримки державних 
коштів, податкових знижок для виробників біопального, постачальників 
біомаси, тощо. З іншого боку, субсидування нової сфери діяльності наносить 
шкоду менш розвиненим країнам світу. 
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ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

Підприємства реального сектору мають велике значення у повноцінному 

функціонуванні економіки, зокрема наповненні бюджету країни. Зокрема, 

підприємства, що виробляють хлібобулочні вироби, є особливо важливими, бо 

хліб є стратегічним продуктом, який гарантує продуктову безпеку держави. 

Саме тому дослідження і удосконалення обліку виробничих витрат, які, 

безперечно випливають на фінансові результати, на таких підприємствах, є 

надзвичайно важливим завданням. 

Дослідженням обліку витрат на виробництво хлібобулочних виробів 

займалися науковці О. Д. Горбач [1], В.М. Калашнікова, Н. В. Клєцової [2], 

С. І. Савченко [3]. 

Загалом ведення бухгалтерського обліку регламентується Законом 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також 

відповідними Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку – НП(С)БО, та Міжнародними стандартами фінансової звітності – 

МСФЗ. Зокрема, особливості поділу витрат за відповідними класифікаційними 

категоріями наведені в НП(С)БО 16 «Витрати». Крім того, відповідні 

міністерства розробляють Методичні рекомендації з формування собівартості 

готової продукції (товарів, робіт, послуг) для різних галузей економіки. 

Відповідно до класифікації витрат за статтями калькуляції на 

підприємствах з виробництва хлібобулочних виробів виокремлюють такі статті: 

 сировина і матеріали; паливо і електроенергія на технологічні потреби;  

 основна заробітна плата; додаткова заробітна плата;  

 відрахування на соціальні заходи;  

 витрати на утримання та експлуатацію устаткування;  

 загальновиробничі витрати;  

 адміністративні витрати;  

 витрати на збут. 
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Також зазвичай в обліку витрат вони поділяються на постійні та змінні, а 

також змішані. Потрібно зазначити, що велика кількість витрат, зокрема 

витрати на електроенергію, заробітну плату відносяться саме до змішаних 

витрат. Тобто в їхньому складі є як постійні, так і змінні витрати. Наприклад, 

електроенергія на опалення цеху відноситься до постійних витрат, а 

електроенергія на роботу обладнання, яке застосовується у виробництві 

продукції, належить до змінних витрат. Заробітна плата виробничого персоналу 

за посадовим окладом є постійними витратами, а заробітна плата відрядників 

відноситься до змінних витрат. 

У загальному вигляді при будь-якому методі обліку схема структури 

витрат включає:  

 матеріальні витрати, витрати на оплату праці, інші прямі витрати;  

 змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі 

витрати, нерозподілені постійні загальновиробничі витрати;  

 адміністративні й збутові витрати, інші операційні витрати; 

 фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, інші витрати звичайної 

діяльності [4]. 

Для обліку загальновиробничих витрат на підприємствах застосовується 

рахунок 91 «Загальновиробничі витрати». Проте можливо відкрити також 

субрахунки 911 «Загальновиробничі витрати основного виробництва» і 912 

«Загальновиробничі витрати допоміжного виробництва», а також субрахунки, 

які забезпечують іншу аналітику відповідно до специфіки виробництва і 

особливостей формування виробничої собівартості продукції. 

Потрібно враховувати, що на рахунок 23 «Виробництво» з рахунку 91 

розподіляються не всі витрати, а лише змінні і постійні розподілені (постійні 

витрати в межах норм таких витрат). Нерозподілені загальновиробничі витрати 

списуються на собівартість реалізованої продукції – рахунок 901. Саме тому, 

необхідно ретельно слідкувати за адекватністю норм щодо різних видів витрат. 

Специфіка виробництва хлібобулочних виробів передбачає можливість 

часткової реалізації некондиційної хлібобулочної продукції, яка користується 

попитом у найменш соціально захищених верств населення – пенсіонерів й 

безробітних. Така ситуація вимагає адекватного її відображення в обліку. Тому 

на підприємствах, які виробляють хлібобулочні вироби, рахунок 24 «Брак у 

виробництві» слід деталізувати додатковим субрахунком «Некондиційна 

продукція, придатна для реалізації». 

Отже, для раціоналізації обліку витрат на підприємствах з виробництва 

хлібобулочних виробів необхідно враховувати особливості класифікації витрат, 

а також вводити додаткові субрахунки. 
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РИНОК ПРАЦІ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

На сьогоднішній день стан ринку праці в Запорізькій області нарівні з 

іншими регіонами країни. Але з зупинення неконкурентоспроможних 

підприємств, вивільнення зайнятих на них працівників, зменшення кількості 

новостворених робочих місць призводять до негативних наслідків на ринку 

праці в регіоні, також в Запорізькому регіоні спостерігається нестача 

кваліфікованих спеціалістів. Це пов’язано через від’їзд таких фахівців 

працювати за кордон [1]. 

Більшість громадян які втратили своє робоче місце не готові 

працевлаштуватися з меншим рівнем оплати праці, виконувати менш 

кваліфіковану роботу. Вони шукають роботу за кордоном хоча там умови праці 

гірші, але плата в 2 – 3 рази більша ніж в Україні за таку ж працю. У той же час 

бажаючих пройти перенавчання, підвищити свою кваліфікацію збільшилось. 

Для безробітних, які вирішили відкрити власну справу, служба зайнятості 

пропонує інформаційні та консультаційні послуги в частині організації 

підприємницької діяльності, ведення свого бізнесу. Існують активні і пасивні 

форми сприяння зайнятості. Першочергова мета служби зайнятості повинна 

полягати у фінансуванні активних форм, в створенні нових робочих місць. 

Видача допомоги по безробіттю – пасив. Однак на сьогоднішній день остання 

форма стала пріоритетною [2, 3]. 

Станом на 01.03.2019 чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років 

у Запорізькій області становила 733,5 тис. осіб.  

У Запорізькій області чисельність безробітних у віці 15-70 років у 2018 

року зменшилась, порівняно з 2017 року на 3,8 тис. осіб, і склала 79,2 тис. осіб. 

Але протягом січня-лютого 2019 року роботодавцями було подано 

інформацію про заплановане масове вивільнення 0,9 тис. працівників, що на 

8,8% більше, ніж у 2018 року. Із загальної кількості попереджених про масове 

вивільнення, 63,1% становили працівники сфери охорони здоров’я та надання 

соціальної допомоги, 16,0% – державного управління й оборони, 11,4% – 

переробної промисловості, 8,9% – освіти [2]. 

Основною проблемою сучасного ринку праці в Запорізькій області 

залишається нестача якісних робочих місць з гідними умовами та оплатою 
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праці, особливо для молоді. Надто високими в області залишаються обсяги 

застосування роботодавцями різних режимів вимушеної неповної зайнятості. 

Таким чином, на підприємствах області утримується зайва робоча сила, що 

дозволяє уповільнити процес скорочення середньооблікової чисельності 

штатних працівників. 

Отже, щоб покращити ситуацію на ринку праці в Запорізькій області, 

потрібно щоб органи місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

обласної служби зайнятості, контролюючі і фіскальні органи, організації 

роботодавців і профспілок постійно аналізували ситуацію у сфері зайнятості 

для оперативного прийняття відповідних рішень, спрямованих на стабілізацію 

стану ринку праці, щоб вони проаналізували причини та підстави використання 

суб’єктами господарювання, розташованими на відповідних територіях, різних 

режимів вимушеної неповної зайнятості для найманих працівників, щоб вони 

сприяли створенню нових і збереженню ефективних існуючих робочих місць. 

Також треба організувати проведення роз’яснювальної роботи серед 

населення щодо законодавчих гарантій найманих працівників у сфері оплати 

праці та соціального страхування та забезпечити створення сприятливих умов 

для розвитку малого бізнесу, що створює нові робочі місця, особливо в 

сільській місцевості. 
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ПРОБЛЕМА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ  

НА МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ 

Малий бізнес – опора економіки будь-якої держави у світі. Він забезпечує 

робочі місця для населення, створює товари та надає послуги, завдяки сплаті 

податків поповнює державну казну та, найголовніше, забезпечує прибуток 

своєму власнику. 

Проте на сьогоднішній день в Україні існують перешкоди щодо 

створення та діяльності малих підприємств. Джерело цих перешкод міститься, 

зокрема, в податковому навантаженні на даний вид бізнесу, що провокує 

закриття багатьох господарюючих одиниць, що негативно відбивається на 

економічному стані країни. 

http://zp.dsp.gov.ua/


239 

Для того щоб проаналізувати дані та знайти шляхи вирішення даної 

проблеми, необхідно проаналізувати становище малих підприємств в Україні на 

прикладі статистики діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП), опрацювати 

зміни в податковому законодавстві та дослідити досвід іноземних країн в 

стимулюванні малого бізнесу. 

Масове закриття ФОПів здійснюється в кожній області України. Однією з 

причин згортання багатьох малих підприємств слугують зміни, внесені до 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування», а саме в статті 7 пункті 2: «У разі якщо 

таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому 

місяці звітного року, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, 

але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, 

встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути 

меншою за розмір мінімального страхового внеску». Це стосується платників 

загальної системи оподаткування та другої і третьої групи спрощеної системи 

оподаткування. 

Для вирішення проблеми розвитку малого бізнесу в Україні слід 

звернутись до досвіду інших держав. Наприклад, у Норвегії для малих і 

середніх підприємств передбачено податковий кредит у сумі 18-20 % від обсягу 

витрат на дослідження і розробки за умови, що обсяг відповідних витрат не 

перевищує 4 млн. норвезьких крон (для університетів та інших дослідницьких 

організацій – не більше 8 млн.). Конкретний розмір пільги залежить від обороту 

компанії, валюти балансу і кількості найманих працівників.  

З цього випливає, що для розвитку малого бізнесу в Україні, а отже для 

створення та діяльності саме тих малих підприємств, які мають на меті 

створення прибутку, необхідно встановити менші ставки податку та надавати 

більший податковий кредит для тих господарюючих одиниць, що створюють 

інноваційний продукт та займаються екологічно безпечною діяльністю, 

здійснюють свій вклад у розвиток бізнесу та країни загалом.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВЕБ-САЙТІВ 

У сучасному світі веб-сайти є найефективнішим засобом комунікації 

торгівельних підприємств із споживачем. В залежності від типу комунікації, 

мети або рівня доступу тощо можна поділити усі веб-сайти на такі класи: 

Таблиця 1 

Загальна класифікація веб-сайтів 
Принцип 
класифікації 

Назва 
класу 

Сфера застосування 
Особливість / 
ознака класу 

Приклад реалізації 

У залежності 
від типу 
комунікації 

Масові торговельна, комунікаційна  

Призначена для 
ознайомлення з 
інформацією, 
реклами 

Університетські, 
шкільні сторінки, 
сторінка знайомств, 
туризм 

Індиві-
дуальні 

комунікативна 

Потребує 
реєстрації, має 
захист 
персональних 
даних 

Соціальна мережа 
(instagram, facebook, 
twitter…) 

Унікальні 
військова, поліція, 
прокуратура 

Декілька 
ступенів захисту 
інформації 

 

За метою 
 

Соціальна  благодійність 
Має мінімальну 
або нульову 
рентабельність 

Українська біржа 
благодійності 

Комер-
ційна 

виробнича, торговельна 
сфера 

Має максимальну 
або мінімальну 
рентабельність 

 
 

Наукова  
освіта, наука, мистецтво, 
культура 

Основна мета 
існування – 
соціально-
культурна 

Університетські та 
шкільні сторінки 
тощо 

За рівнем 
доступу 

Відкриті 
торговельна сфера, 
комунікаційна 

Призначена для 
ознайомлення з 
інформацією, 
реклами 

Times New Roman, 
Prom.ua 
Makeup.ua, 
Соціальна мережа 
(instagram, facebook, 
twitter…) 

Напів-
відкриті 

комунікативна 

Потребує 
реєстрації, має 
захист 
персональних 
даних 

Соціальна мережа 
(instagram, facebook, 
twitter…) 

Закриті військова 
Декілька 
ступенів захисту 
інформації 

 

За місцем 
розміщення 
основного 
органу 
прийняття 
рішень 

Он-лайн 
торгівельна, комунікативна, 
наукова сфери 

Операції купівлі-
продажу, 
здійснення 
продажів і 
закупівель 
товарів, надання 
посередницьких 
та інших 

Prom.ua 
Makeup.ua, olx.ua, 
vovk.com 
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послуги, 
соціально-
культурна мета 
існування. 

Оф-лайн 
будь-яка сфера, зокрема, 
промисловість 

  

У залежності 
від засобів, 
використаних 
для розробки 
веб-
технологій 

Інформа-
ційні 

наукова сфера, освіта 

Соціально-
культурна мета 
існування. 

Університетські та 
шкільні сторінки, 
сторінки знайомств, 
туризм, сайт 
статистики України. 

Серверні 
комунікативна і комерційна 
сфери 

Операції купівлі-
продажу, 
здійснення 
продажів і 
закупівель 
товарів, надання 
посередницьких 
та інших послуг, 
потребує 
реєстрації та 
захисту 
персональних 
даних. 

Prom.ua 
Makeup.ua, olx.ua, 
vovk.com 

Браузерні будь-яка сфера   

Джерело: класифіковано автором на основі даних [1 – 2] 

Отже, можна зробити висновок, що веб-сайти охоплюють всі сфери життя 

людини і по мірі розвитку НТП будуть надалі розвиватися, збільшуючи 

перспективи доступу користувача до будь-якої інформації.  
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ  

ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Головною метою фінансової політики є забезпечення реалізації тієї чи 

іншої державної програми з відповідними фінансовими ресурсами, що 

сприятиме економічному зростанню, захисту національних інтересів та 

підвищенню інвестиційної привабливості вітчизняної економіки. 
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Зовнішньоекономічна діяльність, її роль у формуванні податкових 

надходжень, формування доходів бюджету впливає на фінансову політику 

України. Значна частка експортно-імпортних операцій країни у розрізі ВВП 

робить економіку України необґрунтовано залежною від зовнішніх ринкових 

умов та рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції. 

Враховуючи проблеми фінансової політики, які потребують термінового 

вирішення, не можна не згадати про недостатню координацію між урядом та 

Національним банком України у проведенні фінансової та грошово-кредитної 

політики, що суттєво зменшило можливості маневрування бюджетними 

коштами. 

Також однією з проблем фінансової політики України є низька 

інвестиційна привабливість. Наша держава є непривабливою для інвесторів 

через незадовільний стан правової, судової та податкової систем. 

Зокрема, для України доцільно, в першу чергу, вирішити основні 

проблеми, які скорочують ІПК. До них відносяться: 

- слабкість правової системи – відсутність закону про розподіл продукції 

для компаній, що інвестують; 

-  низька ефективність антимонопольного регулювання; 

- недосконала система оподаткування – комплексне адміністрування 

податків, технічні бар’єри у процесі відшкодування ПДВ, тиск з боку влади, 

корупція та надмірне регулювання запуску та ведення бізнесу; 

- непрозорість судової системи; 

- низька культура бізнесу між контрагентами та відсутність довіри між 

суб’єктами господарювання – проблеми з отриманням банківських позик. 

Необхідно розглянути основні пріоритети реформування фінансової політики 

України [1,2]: 

- посилення контролю за раціональним та ефективним витрачанням 

коштів бюджетів усіх рівнів з метою зменшення дефіциту бюджету та 

припинення інфляції в державі; 

- широке залучення до покриття бюджетного дефіциту коштів від 

розміщення державних цінних паперів і значне скорочення кредитів 

Національного банку, спрямованих на певні цілі; 

- посилення контролю за фінансово-господарською діяльністю 

підприємницьких структур усіх форм власності та, насамперед, державного 

сектора економіки, для чого розробляти відповідні законодавчі акти; 

- розробка та обґрунтування принципів державної доходної політики для 

бюджетів різних рівнів; 

- завершення процесу приведення рівня оплати житлово-комунальних 

послуг та інших послуг населенню до їх фактичної вартості; 

- забезпечення повного та своєчасного погашення зовнішнього та 

внутрішнього державного боргу та його обслуговування; 

- створення сприятливих умов для залучення іноземного капіталу в 

національну економіку, віддаючи перевагу прямим іноземним інвестиціям. 
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Отже, фінансова політика України має ряд істотних недоліків. Для 

підвищення ефективності фінансової політики України доцільно вивчати та 

впроваджувати передовий зарубіжний досвід, а саме: розробка ефективних 

принципів державної політики, створення привабливих умов для інвестицій та 

забезпечення фінансової стійкості місцевого самоврядування. Головним 

завданням державного бюджету країни є посилення контролю за витрачанням 

державних коштів, діяльності підприємств та своєчасне погашення державного 

боргу. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Модернізація суспільства має тривалу історію і бере свій початок ще з 

ХVІ ст. Як масштабний суспільний процес, модернізація розпочалася в ХVІІІ 

ст., досягнувши свого піку в ХХ ст.. Класична теорія модернізації була 

розроблена і сформована в середині ХХ століття і пройшла з цього часу кілька 

етапів свого розвитку [1, с. 71].  

У загальному трактуванні під модернізацією розуміють перехід від 

традиційного суспільства до сучасного, що передбачає орієнтацію на інновації, 

світський характер соціального життя, поступовий (нециклічний) розвиток 

економіки, індустріальний характер виробництва, масову освіту, високий 

професійний рівень спеціалістів. Таким чином, модерними вважаються такі 

суспільства, пріоритети розвитку яких базуються на ідеях індустріалізації, 

передових науко-технічних розробках, демократизації всіх сфер життя, 

збільшенні вільного часу, досягнення високих соціальних стандартів для 

особистості яка є головною цінністю в суспільстві.  

Соціально-економічний рівень розвитку нашої країни потребує 

невідкладних змін у всіх напрямах суспільного життя. Доведено, що рушійним 

засобом позитивних змін в суспільстві є модернізація національної економіки. 

Метою дослідження є аналіз еволюції змісту поняття «модернізація», 

обґрунтування необхідності проведення модернізаційних заходів в країні.  

Досліджуючи зміст теорій модернізації, Г. Черніченко та А. Єфременко, 

зробили висновок, що модернізація – це найважливіша зміна людської цивілізації з 

часів промислової революції ХVІІІ ст., яка включає зміни в діяльності, поведінці, 

процесах, змісті, структурі, системі й самій ідеї людської цивілізації. Таким чином, 
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модернізація – це історичний і комплексний процес розвитку, змін та тісної 

міжнародної взаємодії сучасних цивілізацій, які підтримують пріоритети 

інноваційного розвитку та міжнародної конкуренції [2, с. 8-9].  

Необхідно підкреслити, що модернізацію як явище слід розуміти значно 

ширше, ніж інноваційну модель розвитку. Зазначена логіка випливає з того, що 

інновації передбачають технологічний стрибок і прискорення темпів розвитку, 

а модернізація – розбудову економічних, інституційних, науково-технічних, 

культурних основ для сталого розвитку. Модернізація виконує місію 

осучаснення, перезавантаження, прогресивних зрушень, якісних змін. Сучасні 

процеси у соціумах розвинених країн часто ототожнюються із 

постмодернізацією – тобто з формуванням нового типу суспільства, яке має 

абсолютно іншу матеріальну базу, відмінні ментальні характеристики, ніж це 

характерно для суспільства модерну. Тому таке суспільство називають 

постіндустріальним, інформаційним, технотронним, постмодерним. 

Постмодернізація за своєю суттю передбачає перехід до гуманнішого 

суспільства, де більший простір надається самостійності, різноманіттю та 

самовираженню особистості. 

Таким чином, модернізація – це складний процес, а модернізоване 

суспільство можна охарактеризувати як комплекс взаємопов’язаних рис, які 

розглядаються в контексті проведення економічної, політичної, соціальної, 

культурної, екологічної модернізації.  

Економічна модернізація передбачає постійне вдосконалення методів 

управління економікою та виробничих технологій. Під час характеристики 

економічної модернізації слід враховувати різні концепції її розвитку, а також 

теоретичні підходи до фінансового забезпечення модернізаційних процесів. 

Так, модернізація при класичному підході розглядається в контексті розбудови 

індустріального суспільства. Неокласичний же напрям основою модернізації 

визначає зміцнення приватної власності та демократії.  

Враховуючи, що для модернізації потрібен значний притік капіталу, в 

умовах обмеженості фінансових ресурсів представники кейнсіанської школи 

запропонували модель з двома дефіцитами, яка ґрунтується як на використанні 

внутрішніх фінансових ресурсів, так і залученні зовнішніх джерел із 

поступовим витісненням зовнішніх джерел внутрішніми. Також ними 

передбачається поступова заміна імпорту власним виробництвом, що дозволить 

створити умови для розширення внутрішнього виробництва та активізації 

зайнятості населення [3, с. 5-6].  

Отже, модернізація охоплює всі сфери життя та позначається на культурі, 

економіці, політиці, соціальній сфері. При цьому змінюється ціннісна 

орієнтація соціальних груп; посилюються значимість знань, наукових 

досліджень, володіння якомога ширшою інформацією. Як вже зазначалося, 

провідну роль в процесах модернізації відіграє економічна модернізація, зміст 

якої в сучасних реаліях, на нашу думку, доцільно трактувати в контексті 

поєднання структурно-виробничих, інституційно-організаційних, соціальних та 
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фінансово-економічних аспектів її здійснення, що дає можливість уточнити 

концептуальні підходи до визначення її суті.  

Підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що поняття модернізації є 

багатогранним та суперечливим, тому вимагає детального висвітлення в 

наукових дослідженнях. Критичне осмислення проблем розвитку національної 

економіки дозволить уточнити концептуальні аспекти її модернізації. 
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА.  

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД 

У сучасних умовах для успішного функціонування підприємству 

необхідне стратегічне бачення, яке відтворює сутність бізнесу і спрямовує 

зусилля всіх його підрозділів на досягнення високих показників, підвищення 

ефективності діяльності та ринкова орієнтація підприємства, яка передбачає 

пріоритетність споживача, чіткий процес формулювання і вибору оптимальної 

стратегії. Все більшого значення для сучасних підприємств набувають 

маркетингові стратегії. Впровадження маркетингової стратегії у практичну 

діяльність підприємств дозволяє вирішити цілу низку завдань, пов’язаних з 

успішною діяльністю підприємств і економіки держави в цілому. 

Головною умовою реалізації маркетингової стратегії є вміння учасників 

ринку запропонувати товар з якостями та характерними ознаками, які в 

найширшому розумінні задовольнять існуючі і приховані потреби покупців. 

Виходячи з цього, маркетингова товарна політика є основою впровадження 

принципів і методології маркетингу у практичну діяльність підприємств. 

Проблемам стратегій в маркетингу, зокрема, питанням оцінки 

конкурентної позиції підприємства та формуванню відповідної конкурентної 

стратегії у зарубіжній теорії і практиці приділяється значна увага, про що 

свідчать праці І.Ансоффа, М.Портера, Ж.-Ж.Ламбена, Ф.Котлера, Х.Мінцберга, 

Д.Дея, М.Мак-Дональда, Р.Фатхутдінова та ін. Однак їх наукові розробки не 

враховують в достатній мірі особливості українського ринку. Питанням 

http://economy.kpi.ua/
http://rustem-nureev.ru/wpcontent/uploads/2011/01/259.pdf/271.pdf
http://rustem-nureev.ru/wpcontent/uploads/2011/01/259.pdf/271.pdf
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стратегічного управління і планування, розробки маркетингових стратегій з 

урахуванням специфіки трансформаційної економіки присвячені праці 

вітчизняних науковців  А. Павленка, А. Войчака, Н. Куденко, А. Наливайка, 

В. Немцова, С. Гаркавенко, О.Тимоніна. Проте все ж залишаються не вирішені 

питання, які потребують додаткового дослідження і вивчення [1]. 

Варто зазначити, що в існуючих маркетингових стратегіях відсутній 

комплексний підхід. Тобто, підприємству необхідно комплексно підходити до 

стратегічного управління маркетинговими процесами і враховувати товарну, 

цінову, комунікаційну і збутову стратегії одночасно при плануванні своєї 

діяльності. Загальний вигляд комплексної маркетингової стратегії може мати 

такий вигляд запропонований на рисунку (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Комплексна маркетингова стратегія 

Для ефективного стратегічного управління в системі маркетингу 

необхідно розробляти комплекс стратегій, в основі яких лежать маркетингові 

засоби (товар, ціна, розподіл, просування). При виборі стратегій комплексу 

маркетингу особливу увагу варто приділяти аналізу життєвого циклу 

підприємства. Запропонована послідовність розробки стратегій маркетингу 

демонструє важливість всебічної діагностики маркетингового середовища, 

необхідність знаходження «парних комбінацій» в стратегічному аналізі та 

забезпечення комплексності в обґрунтуванні стратегій [2]. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що основою впровадження 

маркетингової стратегії у діяльність підприємства є дотримання комплексного 

підходу. Отже товар – головний інструмент маркетингової діяльності, за 

допомогою якого підприємство впливає на свого споживача і отримує 

прибуток. Переважними умовами успішного застосування маркетингової 

стратегії є: знаходження і реалізація перспективних ідей товару та своєчасне 

коригування і розширення асортименту відповідно до рівня 

конкурентоспроможності товарів, після продажне обслуговування/сервіс, 

правильне позиціонування товарів на ринку; адаптація параметрів товарів 
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враховуючи інтереси споживачів (товарна стратегія); формування актуальної 

ціни, проведення акцій, накопичення бонусів (цінова стратегія); встановлення 

комунікаційних зав’язків з потенційними споживачами, ефективна презентація і 

реклама товару (комунікаційна стратегія); вибір оптимальних каналів збуту, 

маршрутів збуту, розміщення складів (збутова стратегія). 
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МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПАРКУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В 

УКРАЇНІ ТА ЙОГО АНАЛІЗ 

Весь механізм правового регулювання паркування складається з суб’єкта 

регулювання, принципів, методів, встановлених цілей та завдань. Визначення 

основних механізмів надає змогу зрозуміти шляхи та засоби досягнення 

поставлених задач в сфері впровадження сучасних моделей паркування в 

Україні.  

Суб’єктами правового регулювання паркування та зберігання 

транспортних засобів в Україні є органи державної влади загальної компетенції 

та органи місцевого самоврядування. Говорячи про органи державної влади 

загальної компетенції, треба зазначити, що ці органи здійснюють правове 

регулювання паркування та зберігання транспортних засобів лише 

опосередковано, тобто через визначення змісту загальних засад та вирішення 

стратегічних завдань публічного адміністрування у даній галузі. Що стосується 

органів місцевого самоврядування, то повноваження у сфері надання послуг 

паркування відносяться до складу повноважень у сфері благоустрою зазначених 

статтею 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» [1].  

Існують та інші суб’єкти врегулювання, а саме: Верховна Рада України 

(приймає закони та інші нормативно правові акти у галузі регулювання 

паркування та зберігання транспортних засобів, визначає основні засади 

державної політики у даній галузі тощо); Кабінет Міністрів України (забезпечує 
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проведення державної політики у галузі паркування та зберігання транспортних 

засобів); Міністерство інфраструктури України (є центральним органом влади у 

сфері дорожнього господарства, частиною якого і є майданчики для 

паркування); Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства (є центральним органом влади у сфері будівництва, 

містобудування, тому даний орган встановлює порядки, норми і правила у 

сфері благоустрою, об’єктом якого є майданчики для паркування та 

автостоянки); Національна поліція України (здійснює контроль за виконанням 

правил паркування у частині забезпечення безпеки дорожнього руху на 

майданчиках для паркування, а також погоджує дозвіл на будівництво 

майданчиків для паркування та стоянок); Державна фіскальна служба України 

(здійснює адміністрування збору за паркування транспортних засобів); місцеві 

органи державної влади (узгоджують режим роботи автостоянок). 

Принципи правового регулювання можна поділити на загальні та 

спеціальні. Загальні принципи встановленні в Конституції України, в той час, 

як спеціальні прописані у різних нормативно-правових актах. До спеціальних 

принципів регулювання паркування належить: принцип змагальності суб’єктів 

(стимулює суб’єктів до підвищення якості надання послуг), принцип 

забезпечення експлуатаційного стану парковок відповідно до нормативно-

правових актів, норм та стандартів, принцип реалізму у встановленні 

співвідношення цілей та інструментів їх досягнення, який полягає у тому, що 

при розроблені державної політики у даній сфері, суб’єкти повинні чітко 

прораховувати наслідки застосування того чи іншого інструменту політики для 

досягнення встановленої цілі, принцип наукового підходу (науковість 

державної політики у сфері парковок та зберігання автомобілів в населених 

пунктах визначається тим, наскільки повно в ній ураховано об’єктивні 

соціально-економічні закони, механізми їх дії) . 

Основні цілі та завдання регулювання діяльності у сфері організації 

паркування та зберігання транспортних засобів можна розглянути на прикладі 

міста Київ. 22 січня 2015 року було прийнято Рішення Київської Міської 

Державної Адміністрації «Про затвердження Концепції розвитку паркувального 

простору у місті Києві» в якому визначені цілі та завдання, вони актуальні і для 

інших міст України. Головним завдання є створення достатньої кількості місць 

для паркування транспортних засобів. Визначенні цілі реформи: створення 

організаційних і економічних умов для розвитку паркувального простору, що 

забезпечить значний внесок у соціально-економічний розвиток міста шляхом 

збільшення дохідної частини бюджету Києва за рахунок податкових 

надходжень, припливу інвестицій, збільшення кількості робочих місць; 

забезпечення умов для зменшення навантаження на вулично-дорожню мережу 

міста у робочі дні через гнучке регулювання вартості послуг паркування не 

тільки в різних зонах, але й на окремих вулицях, в різні дні тижня та час; 

збільшення надходжень коштів до міського бюджету через підвищення 

дисципліни зі сплати послуг через введення простого дієвого автоматичного 

процесу контролю за сплатою; використання майданчиків для паркування 
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транспортних засобів з максимальною ефективністю за рахунок раціональної 

організації та введення нових інноваційних технологій оплати послуг та 

контролю за здійсненням оплати; зниження рівня забруднення повітря 

транспортними засобами, сприяння розвитку транспорту з нульовим викидом 

велосипеди, електромобілі тощо [2]. 

Для правового регулювання використовуються методи аналізу та 

узагальнення даних,а саме: науковий, загальнонаукові, архітектурно-

містобудівні методи дослідження, статистичний аналіз інформації, аналітичний, 

порівняння, структурно-логічний, системно-структурний та системно-

функціональний [3]. Як приклад системний підхід використовується у роботі 

для комплексного дослідження мереж об’єктів паркування. Використання 

наукового з поєднанням архітектурно-містобудівного методу дослідження є 

край важливим, адже без проробленого дослідження яке буде закріплене 

експертизами та проектами неможливо реалізувати поставленні цілі та 

завдання. Статистичні дослідження також відіграють важливу роль для аналізу 

та систематизації отриманих даних. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ 

У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

В сучасних умовах реформування прокуратури в Україні значний інтерес 
викликає досвід організації та діяльності прокуратур або інших схожих за 
призначенням державних інституцій зарубіжних країн. Особливої уваги 
заслуговує досвід економічно розвинутих країн та держав, в яких багаторічний 
досвід діяльності прокуратури продемонстрував найбільшу ефективність. 

В Німеччині прокуратура є органом виконавчої влади та належить до 
звичайних адміністративних відомств, а ці відомство знаходиться в системі 
юстиції. Прокурори є державними чиновниками, їх головне завдання – 
здійснення кримінального переслідування. Особливостями прокуратури в 
Німеччині є: прокуратура здійснює слідчі дії; при проведенні розслідування 
прокуратура спирається на поліцію; прокурор не може відкликати 
обвинувальний акт, якщо суд прийняв справу до розгляду; прокурор порушує 
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позови у цивільних справах про визнання шлюбу недійсним, про визнання 
особи недієздатною, про встановлення факту смерті особи, зниклої безвісті; 
існують 114 земельних судів, при кожному з яких діє прокуратура, є генеральна 
прокуратура, яка підпорядковується міністерству юстиції землі. 

У Франції прокуратура діє при судах різних рівнів та інстанцій. При 
апеляційному суді знаходиться генеральний прокурор з заступниками. 
Прокуратура при касаційному суді складається з генерального прокурора, його 
першого заступника та заступників, які підпорядковані міністерству юстиції. 
Особливості організації та діяльності прокуратури у Франції: всі прокурори 
призначаються та звільняються з посади Президентом Франції; прокурор не 
підлягає відводу у суді; прокурор не має права відмовитись від кримінального 
переслідування; досудове розслідування здійснюють слідчі судді – магістри 
судового рангу; прокурор контролює діяльність судової поліції [1, c. 291]. 

В США функції прокуратури виконує аторнейська служба. Генеральний 
аторней США призначається Президентом США із узгодженням з Сенатом – 
Верховною палатою Конгресу США. Аторнейська служба в США не має чіткої 
централізації та підпорядкування. Місцеві аторнеї не підпорядковані 
Генеральному аторнею штату, який, в свою чергу, не підконтрольний 
Генеральному аторнею США. Разом з тим, федеральна служба аторнеїв 
централізована. Аторнеї, що входять до федеральної служби, 
підпорядковуються Генеральному аторнею США, проте мають самостійність 
при прийнятті багатьох рішень. На рівні взаємовідносин між штатами 
діяльність аторнейської служби координується Національною асоціацією 
окружних аторнеїв. Національна організація генеральних аторнеїв об’єднує 
генеральних прокурорів штатів та Генерального прокурора США. Основні 
завдання аторнейської служби – представляти інтереси Уряду США в судах, 
забезпечення виконання законів, юридична консультація. На місцевому рівні 
аторнеї обираються населенням [2, c. 119]. 

В Данії прокуратура підпорядкована міністру юстиції, її основним 
завданням є підтримання державного обвинувачення в кримінальному 
судочинстві. Особливості: міністр юстиції призначає прокурорів у 
відповідності до їх кваліфікації; функції прокуратури регламентуються Законом 
«Про відправлення правосуддя»; міністр юстиції приймає рішення щодо 
фінансування прокуратури; нагляд за управлінськими та владними структурами 
не входить до функцій прокуратури. 

В Японії прокурори мають широкі повноваження в галузі судового 
переслідування, наприклад, можуть приймати рішення про припинення справи. 
Окрім судового контролю за діяльністю прокуратури і снує громадський 
контроль – в кожному окрузі з числа виборців за допомогою жеребкування 
формується спеціальна комісія із нагляду за прокурорами. 

У Великій Британії формально прокуратури не існує. Генеральний 
аторней очолює адвокатський корпус, представники якого в необхідних 
випадках приймають участь у судових процесах як обвинувачі. При розгляді 
особливо важливих кримінальних справ обвинувачення підтримує спеціальна 
посадова особа – директор публічних слухань [2, c. 201]. 
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Досвід організації та діяльності прокуратури в зарубіжних країнах, 
безумовно, дуже важливий при реформуванні вітчизняної прокуратури. Разом з 
тим, слід враховувати, що такі державні структури, їх місце в механізмі 
держави визначаються історичними умовами розвитку країни, особливостями 
правової системи, політичними, економічними, соціальними та культурними 
умовами та традиціями кожної країни. Так, Європейська нарада з розвитку 
прокуратури (Відень, 1993 р.) зробила висновок про неприпустимість 
організації побудови прокуратури в одній державі за типом іншої без 
урахування особливостей кожної країни. 
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ОБ’ЄКТ НАГОРОДНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  

У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

Актуальність даної теми зумовлена переглядом національного 
законодавства України у зв’язку із євро інтеграційними процесами, що 
зумовило перегляд системи адміністративного права, чільне місце в якій 
посідає нагородне право. Аналіз національної нормативно-правової бази 
показує, що на сьогоднішній день об’єкт нагородного провадження в Україні не 
є чітким і зрозумілим, тому необхідно дослідити досвід країн світу щодо його 
нормативної регламентації. 

Аналіз законодавства зарубіжних країн свідчить про дещо схожий варіант 
вирішення цього питання у американських, європейських та пострадянських 
країнах. В цілому спостерігається використання «типових словосполучень», 
оціночних понять, відкритих переліків можливих зовнішніх проявів таких 
об’єктів. 

Об’єктом нагородного провадження традиційно є заслуга (вчинок) особи 
перед державою, суспільством. Так, в США визначення заслуги є 
завуальованим, ускладненим для розуміння. Наприклад, відповідно до Правил, 
встановлених Комітетом фінансів, для того, щоб отримати Золоту медаль 
Конгресу США, фізична особа має продемонструвати досягнення, що має 
«особливе значення для історії та культури США». Під «досягненням» 
розуміється «ряд видатних досягнень, які особа зробила протягом життя, чи 
одноразове досягнення, яке визнане професійною спілкою відповідної сфери 
діяльності як найвище у цій галузі» [1]. 

Заслугою для нагородження військовою нагородою, медаллю «Пурпурне 
серце», є смерть чи «поранення, завдане в результаті дій сили супротивника під 
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час бойових дій». Також ця нагорода присвоюється військовим, які померли чи 
були поранені під час терористичних актів й не обов’язково, щоб це 
відбувалось під час бойових дій. 

У пострадянських країнах об’єктом нагородного провадження є заслуга. 
Так, у Законі Республіки Вірменія «Орден Тиграна Великого присвоюється за 
видатну службу Республіці Вірменія», у Законі Республіки Молдова «Орден 
Республіки є найвищою державною нагородою і присвоюється за виняткові 
заслуги у всіх сферах діяльності на благо Вітчизни». Отже, ключовим поняттям 
нагородного провадження є «заслуга», офіційна дефініція якого, на жаль, 
відсутня, що й передбачає ускладнення для тлумачення та правозастосування. 

У країнах Європи визначення заслуги є конкретизованим. Так, 
Латвійським Орденом Трьох Зірок нагороджується особа «за особливі заслуги 
перед Батьківщиною». Така заслуга може проявлятись у державній, 
муніципальній, громадській, культурній, освітній, спортивній, науковій чи 
господарській діяльності. Заслуга вважається окремою видатною роботою, 
тривалою, показовою або успішною операцією в період відновлення 
незалежності Латвії чи подальшій консолідації країни.  

Отже, незважаючи на типовість підходу законодавця до визнання 
об’єктом нагородного провадження заслуги, у всіх досліджених країнах різним 
є спосіб її фіксування. Якщо для США характерною є безпосередня вказівка у 
нормативно-правових актах окремих різновидів заслуг (в окремих актах окремі 
прояви), для пострадянських країн - є узагальнений підхід, а саме використання 
терміну «заслуга» без офіційного визначення, і, нарешті для європейських країн 
є притаманним тільки досконалий варіант вирішення цього питання – 
використання терміну «заслуга» й деталізація у нормативно-правових актах її 
зовнішніх типових форм прояву. 
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ШЛЯХИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ  

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

Головною політичною проблемою в Україні є корупція у всіх її проявах. 
Конфлікт інтересів є одним із виявів корупції, а також передумовою її 
виникнення. 

На сьогодні питання конфлікту інтересів обговорюється досить активно, є 
предметом численних наукових досліджень та публікацій представників різних 
галузей науки, таких як Т. Василевська, В. Галунько, О. Єщук, О. Онищук, 
С. Рівчаченко, О. Токар-Остапенко. Загалом проблемами протидії корупції 
займалися В. Александров, В. Колпаков, М. Мельник, Р. Мельник, І. Нуруллаєв, 
С. Рогульський, С. Стеценко, В. Тильчик, О. Ткаченко, Р. Тучак, І. Яцків та ін. 
Проте ця проблема залишається актуальною та потребує постійного 
дослідження та вдосконалення на законодавчому рівні. 

В процесі проходження державної служби посадовець стикається з 
різноманітними конфліктними ситуаціями. Конфлікт інтересів на держаній 
службі виникає внаслідок існування можливостей для зловживання посадовим 
становищем. Розпорядження владою, управління значними людськими та 
матеріальними ресурсами, широкий доступ до інформації створюють 
потенційні умови для виникнення конфлікту інтересів. У зв’язку з цим 
особистий інтерес державного службовця має бути підпорядкований інтересам 
держави, делегованим на рівень конкретної посади [1, с. 690]. 

В Україні поняття «конфлікт інтересів» на рівні розуміння вітчизняного 
законодавця розкрите в Законі України «Про запобігання корупції» від 
14.10.2014р. [2]. Окреслені законодавчі дефініції двох його видів: потенційний 
та реальний конфлікт інтересів. 

Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у 
сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що 
може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, 
або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. 
Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та 
її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на 
об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи 
невчинення дій під час виконання зазначених повноважень [2]. 

Отже, так чи інакше, категорія «конфлікт інтересів» розкривається через 
поняття «приватний інтерес». Під останнім розуміють будь-який майновий чи 
немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, 
дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними 
особами, у тому числі тими, що виникають у зв’язку з членством або 
діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях [2]. 
Наявність чи відсутність у особи приватного інтересу до вирішення певного 
питання у більшості випадків буде індикатором, що свідчитиме про конфлікт 
інтересів у особи [3, с.145]. 
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Закон зобов’язує вживати заходів щодо недопущення виникнення 
реального, потенційного конфлікту інтересів. З моменту, коли особи, зазначені 
у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону, дізналися чи повинні були 
дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, 
вони зобов’язані повідомити не пізніше наступного робочого дня 
безпосереднього керівника, а якщо особа перебуває на посаді, яка не 
передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному 
органі – Національне агентство чи інший визначений законом орган або 
колегіальний орган, під час виконання повноважень, у якому виник конфлікт 
інтересів, відповідно. 

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про запобігання корупції» 
передбаченні заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту 
інтересів, яке здійснюється шляхом: 

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття 
рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного 
конфлікту інтересів; 

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою 
відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; 

3) обмеження доступу особи до певної інформації; 
4) перегляду обсягу службових повноважень особи; 
5) переведення особи на іншу посаду; 
6) звільнення особи [2]. 
Як зазначає Кацуба О.Ю. уникнути потенційного чи реального конфлікту 

інтересів можна в колективах, де існує організована сукупність ідей, тобто 
система цінностей, яка об’єднує спільноту, спрямовує діяльність у потрібне для 
держави русло [4, с. 6]. 

Очевидно, що конфлікт приватних і службових інтересів присутній у 
діяльності будь-якого державного службовця. Тому, головним завданням 
законодавця є збалансування таких інтересів з позиції визнання пріоритетності 
інтересів служби над приватними інтересами, встановлення заходів запобігання 
виникненню конфлікту інтересів та визначення порядку його врегулювання.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО 

ПРАВА ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Чільне місце в системі прав і свобод особи займає конституційне право 
особи на підприємницьку діяльність. Відповідно до ст. 42 Конституції України 
кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом [1]. 
Це право базується на свободі підприємницької діяльності, тобто на реальній 
можливості здійснення особою на власний розсуд і ризик господарської 
діяльності, не забороненої законом, з метою одержання прибутку. 
Конституційне право на підприємницьку діяльність в жодному разі не може 
бути реалізовано, а тим більше захищено, без всебічної участі в цьому держави, 
бо наразі відбувається інтеграція України у світове, зокрема, європейське 
співтовариство. Тому існує нагальна потреба вдосконалення чинного 
законодавства в цій сфері, приведення його у відповідність з принципами, 
проголошеними чинною Конституцією України. Саме тому дослідження права 
на підприємницьку діяльність є актуальним напрямком сучасної 
конституційно-правової науки [2, с. 212].  

У науковій літературі розгляд вищевказаної проблеми в контексті 
загальних проблем конституційного права проводився у працях М.С. Бондаря, 
Л.Д. Воєводіна, М.В. Вітрука, Б.С. Ебзєєва, О.Ю. Кабалкіна, А.В. Ковача, 
В.Ф. Котюка, С.Л. Лисенкова, О.А. Лукашевої, Г.В. Мальцева, М.І. Матузова, 
П.О. Недбайла, М.П. Орзіха, В.А. Патюліна, П.М. Рабіновича, А.П. Таранова, 
О.Ф. Фрицького та ін.  

Реалізація права особи на підприємницьку діяльність відбувається 
відповідним способом, з використанням належних засобів та дотриманням 
умов, тобто представляє собою цілий юридичний механізм, що встановлений на 
законодавчому рівні як процедурно-правовий. Через те, реалізація даного права 
не зводиться лише до його закріплення за суб’єктом, а означає користування 
правом у регламентованому законодавством процедурно-правовому порядку. 
Так, ст. 3 Цивільного кодексу України серед загальних засад цивільного 
законодавства визначає свободу підприємницької діяльності, а ст. 6 
Господарського кодексу України таку ж свободу визначає одним із загальних 
принципів господарювання. Господарським кодексом України визначено саме 
свободу підприємницької діяльності як право без обмежень самостійно 
здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено 
законом [3, с. 100]. 

Основний Закон України окрім того, що закріплює за кожним право на 
підприємницьку діяльність, ще і встановлює відповідні умови, так звані 
обов’язки, з дотриманням яких можна без перешкод на практиці реалізувати 
зазначене право. Основною та обов’язковою умовою реалізації права на 
підприємницьку діяльність треба вважати легалізацію підприємницької 
діяльності суб’єкта. У правовому аспекті Ю.М. Сагайдак «легалізацію суб’єктів 
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підприємництва» пропонує розглядати як підтвердження державою законності 
участі суб’єктів у відносинах у сфері підприємництва. Легалізацію діяльності 
підприємців відносять до адміністративних заходів, оскільки вона полягає у 
державній реєстрації, видачі ліцензій, отриманні патентів, сертифікації, 
стандартизації тощо, тобто у процедурах, які встановлені нормативно, є 
обов’язковими для підприємця та реалізуються через діяльність державних 
органів[4, с. 87].  

По-перше, необхідно виділити інститут державної реєстрації, 
врегульований нормами Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 
15.05.2003 року, що регулює відносини, що виникають у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки, та фізичних осіб-підприємців [5]. 

Продовжуючи розгляд способів легалізації, треба відзначити, що 
окремими видами діяльності можна займатися тільки після отримання 
спеціального дозволу – ліцензії, що являє собою документ державного зразка, 
який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду 
господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання 
ліцензійних умов. У сфері ліцензування основним нормативним документом є 
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 
02.03.2015 року. У ст. 7 Закону надається перелік видів господарської 
діяльності, які підлягають ліцензуванню [6].  

Таким чином, держава приділяє значну увагу регулюванню 
підприємницької діяльності та умов її здійснення, розробивши низку 
нормативно-правових актів, якими регламентовано порядок провадження 
такого виду діяльності. Це питання є дуже важливим, оскільки підприємництво 
є рушійною силою економіки, без розвитку якої неможливий розвиток держави 
в цілому. Проте наразі залишаються проблемними деякі аспекти реалізації 
права на підприємницьку діяльність, які потребують коригування та 
удосконалення. 
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ВІДКРИТТЯ РЕЄСТРІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Починаючи з 2014 року Україна активно взяла курс на євроінтеграцію. 

Даний процес нерозривно пов’язаний із подоланням корупції, яка, на жаль, 

пронизала усе наше життя.  

Провадження антикорупційної політики складається із багатьох 

напрямків, які, при взаємодії один з одним, повинні дати максимальний 

результат. Сюди входить і реформа поліції, і оновлення суддівського корпусу, 

реформа у прокуратурі, створення нових антикорупційних органів, електронне 

декларування та відкриття реєстрів. Саме відсутність прозорості щодо 

майнового стану посадовців та їх сімей, закритість інформації про майно 

(транспортні засоби, земельні ділянки, будинки і т.д.) стало певною 

перешкодою для контролю з боку активної частини суспільства. 

Тому, у квітні 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» [1]. Відповідно до нього 

розпорядники публічної інформації зобов’язані оприлюднювати та регулярно 

оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх 

веб-сайтах. 

У жовтні 2015 року уряд прийняв постанову «Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних» [2]. Додаток до неї містив перелік даних, які підлягають оприлюдненню 

у формі відкритих даних. Ішлося про понад 300 першочергових наборів даних, 

серед яких низка реєстрів, якими розпоряджаються державні органи 

центральної та місцевої влади.  

Окрім цього, у липні 2015 року було прийнято Закон «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері 

відносин власності з метою запобігання корупції», який відкрив доступ до 

реєстрів майнових прав та земельного кадастру [3].  

У результаті, за підсумками 2015 року, відкриття державних реєстрів 

було визнано найуспішнішою реформою, адже воно розширило можливості для 

боротьби з корупцією [4, с. 51]. 

Раніше, у квітні 2014 року було запущено Єдиний державний веб-портал 

відкритих даних (http://data.gov.ua/), створений за зразком аналогічних 

інтернет-ресурсів інших країн (наприклад, створений у 2009 році портал 

data.gov у США).  

Станом на березень 2019 року на порталі розміщено більше 7 848 наборів 

даних від сотень розпорядників інформації.  

 Усі дані розподілені на 15 категорій: стандарти, транспорт, соціальний 

захист, будівництво, держава, екологія, економіка, земля, молодь та спорт, 

освіта та культура, охорона здоров’я, податки, сільське господарство, фінанси, 
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юстиція. У грудні 2016 року кількість наборів даних становила лише 8,5 тисяч 

(від майже тисячі розпорядників), що може свідчити про стрімке наповнення 

порталу. 

Відкриті реєстри стали певною перемогою у багатьох напрямках. По-

перше, відкриття прибрало корупцію при доступі до такого роду інформації. 

Адже раніше продавалися нелегально бази даних або службовці отримували 

хабарі від тих, хто бажав дізнатися інформацію про майно третіх осіб. По-

друге, корупціонерам серед державних службовців стало важче приховувати 

інформацію про все, що у них наявне у приватній власності. По-третє, 

співставлення інформації про майно із реєстрів та того майна, що службовець 

наводить у своїй декларації дає можливість проводити моніторинг способу 

життя особи, про що зазначається у Законі України «Про запобігання корупції» 

з метою виявлення ознак правопорушення та притягнення винних до 

відповідальності. 
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НАДАННЯ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ НЕПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА 

ПАЦІЄНТА НА МЕДИЧНУ ІНФОРМАЦІЮ 

На сучасному етапі розвитку суспільства людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною 

цінністю в будь-якій демократичній та правовій державі. Тому такий підхід 

визнається і гарантується чинним законодавством. Особливо тоді, коли йдеться 

про взаємодію медицини та права [1]. Серед прав людини у сфері охорони 

здоров’я окреме місце посідає право на інформацію про стан здоров’я, що 

забезпечує природне буття фізичної особи. Стан його нормативно-правового 
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регулювання та пов’язані із цим дискусії серед науковців з приводу змісту та 

проблеми реалізації свідчить про актуальність даної тематики. На нашу думку, 

одним із суперечливих питань, не врегульованих повною мірою чинним 

законодавством є питання чи повинен лікар повідомляти пацієнта про 

невиліковну хворобу, якщо це може завдати ще більшої шкоди стану здоров’я 

хворого, чи, можливо, більш доречним буде приховати такі відомості від 

пацієнта. Адже, чинне законодавство одочасно передбачає як право хворого на 

достовірну та повну інформацію про стан здоров’я, так і право медичного 

працівника надати неповну інформацію про стан здоров’я пацієнта, якщо це 

може погіршити стан його здоров’я чи фізичних осіб, визначених ч. 2 ст. 285 

Цивільного кодексу України [2].  

З огляду на вищезазначене, вважаємо, що право на інформацію про стан 

здоров’я слід розглядати спираючись не лише на чинне законодавство, а й на 

наукові праці А.Г. Чечіль, К. Москаленко, Н.В. Коробцової, О.П. Печеного, 

О.Ю. Кичми, О. Костецької та інших. Такий інтерес до зазначеного права виник 

на основі різноманітних підходів до розуміння правової природи медичної 

інформації для пацієнта, її змісту та поняття. 

Стаття 285 Цивільного кодексу України закріплює право повнолітньої 

фізичної особи на достовірну і повну інформацію про стан свого здоров’я, у 

тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що 

стосуються її здоров’я. Аналізуючи цю статтю, перш за все, слід зазначити, що 

вона містить поняття саме медичної інформації. Цей аспект є важливим для 

розуміння змісту права пацієнта на інформацію про стан здоров’я та права 

медичного працівника надати йому неповну інформацію про стан здоров’я, 

обмежити його можливість ознайомлення з окремими медичними документами. 

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України у справі щодо офіційного 

тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України "Про інформацію" та статті 

12 Закону України "Про прокуратуру" (справа К.Г.Устименка), інформацією, 

що являє лікарську таємницю є інформація про пацієнта, на відміну від 

медичної інформації - інформації для пацієнта [3]. У даній статті йтиметься 

саме про медичну інформацію, яка виникає між лікарем та хворим у процесі 

реалізації останнім права на інформацію про стан свого здоров’я.  

Окремо заслуговує на увагу право медичного працівника надати неповну 

інформацію про стан здоров’я фізичної особи, якщо це може зашкодити 

процесові лікування, погіршити стан здоров’я фізичної особи чи інше. Щодо 

цього питання існує дві протилежні точки зору. Одна з них, передбачає 

можливість приховання від хворого невтішного прогнозу хвороби, у той час як 

інша, обґрунтовує необхідність повного й правдивого інформування пацієнта. 

Стеценко C.Г. зазначає, що прихильники дотримання принципу "неправда 

заради добра", як правило, лікарі, у той час як серед супротивників цієї 

концепції переважають юристи. Останні пояснюють таку позицію можливістю 

пацієнта пришвидшити вчинення певних дій, таких, як розпорядження з 

приводу свого майна, оформлення шлюбних відносин, розлучення, завершення 

розпочатої роботи та інших, коли хвороба пацієнта може мати летальний 
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наслідок [4]. З іншого боку, негативна інформація може справити суттєвий 

вплив на стан хворого та погіршити його. У такому випадку, на практиці 

виникають часті випадки, коли особа, дізнавшись про свою хворобу, 

можливості смертельного наслідку, взагалі відмовляється від лікування, 

втрачаючи усіляку надію на видужання. Тому, можна погодитися з думкою 

Н.В. Коробцової, яка дотримується позиції надання хворому лише загальної 

інформації про перебіг хвороби, не говорячи про летальний кінець. Зарубіжна 

практика також не містить одностайності щодо вирішення цього питання. 

Наприклад, в США прийнято повідомляти хворому повну інформацію про 

діагноз, стан хворого, в Японії ж навпаки намагаються приховати такі 

обставини від пацієнта [1]. 

Беззаперечною є та обставина, що надання медичним працівником 

неповної медичної інформації про стан здоров’я хворого є обов’язковим у 

випадку, коли пацієнтом є неповнолітня особа. Адже, такі відомості про 

хворобливий стан здатні вплинути на психіку навіть повнолітньої особи, котра, 

на відмінну від неповнолітньої, має вищий інтелектуальний рівень та може 

чітко усвідомлювати свої дії й аналізувати обставини, що склалися. Тому, у ч. 2 

ст. 285 Цивільного кодексу України міститься перелік осіб, які також можуть 

володіти інформацією про стан здоров’я дитини або підопічного. Тобто, у 

випадку, коли надання повної інформації про хворобу неможливе у зв’язку з 

погіршенням стану пацієнта, особливо неповнолітнього, таке право може бути 

реалізоване особами, вказаними у ч. 2 ст. 285 Цивільного кодексу України, які 

вже безпосередньо вирішують про правильність розкриття дитині чи 

підопічному цих відомостей чи навпаки. 

Питання обсягу права на надання лікарем неповної інформації про стан 

здоров’я хворому та порядок дій медичного працівника у випадку можливості 

його реалізації порушується також міжнародними нормативно-правовими 

актами. Зокрема, Міжнародний кодекс медичної етики закріплює положення 

про те, що лікар повинен бути чесним з пацієнтами та колегами та має 

викривати обман та шахрайство [5]. Виходячи з цього, можна зробити 

висновок, що надання лікарем неповної інформації про стан здоров’я хворому 

є, певним чином, обманом самого пацієнта та порушує положення 

Міжнародного кодексу медичної етики. Подібне положення декларує 

Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта, визначаючи, що пацієнт має 

право погодитися або відкинути лікування після отримання адекватної 

інформації [6]. Отже, для реалізації свого права на ознайомлення з історією 

хвороби та вчинення подальших дій, пацієнту необхідно володіти повною 

інформацією про своє здоров’я. У разі, коли хворий з власної волі не бажає 

отримувати таку інформацію він має попередити про це лікаря. 

Таким чином, можна вважати, що надання медичним працівником 

неповної інформації пацієнту про стан його здоров’я є, перш за все, правом 

лікаря, а не обов’язком. Звичайно, рішення про використання даного права 

лікарю слід приймати виходячи з ситуації, що склалася. Адже йдеться про 

випадки, коли існує реальна загроза смерті чи значного погіршення фізичного 
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стану хворого. Звісно, уявлення лікаря про перебіг та можливі наслідки 

хвороби є доволі суб’єктивним, але об’єктивним критерієм у даному випадку 

має бути хвороба пацієнта. На нашу думку, у випадках, коли хвороба 

невиліковна чи прогноз щодо одужання є негативним інформація щодо діагнозу 

пацієнта чи перебіг хвороби хворого можу бути надана лікарем в неповному 

обсязі. Можливо, така інформація є важливою для хворого задля подальшого 

впорядкування його життя, зокрема, складання заповіту, проведення релігійної 

сповіді чи іншого. Тому, схиляємося до думки, що пацієнт повинен володіти 

усією інформацією про стан свого здоров’я, діагноз, методи лікування його 

хвороби, прогноз на одужання. У разі, коли він не бажає отримувати такі данні, 

він має повідомити лікарю про своє бажання. Таким чином, у пацієнта 

з’являється можливість вибору – реалізовувати або ні своє особисте 

немайнового права на інформацію про стан здоров’я.  
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ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ TWITTER 

Сьогодні кожен користувач соціальних мереж фактично створює об’єкти 

авторського права, але розповсюджує (публікує) їх без урахування існуючих 

законів. Інтернет трансформував засоби комунікації, надаючи миттєву 

можливість для оприлюднення майже будь-якого матеріалу. Відповідно 

виникає необхідність захисту авторського права і в цій сфері. Згідно з Законом 

України від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ «Про авторське право і суміжні 

права», під авторським правом розуміються особисті немайнові права авторів 

та їх правонаступників, пов’язані зі створенням і використанням творів науки, 
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літератури і мистецтва. Цілком очевидно, що українське законодавство не 

враховує можливостей творчої діяльності у соціальних мережах, а тому 

необхідно звернутися до досвіду зарубіжних країн. Пропонуємо розглянути 

приклад найпопулярнішої соціальної мережі США та Європи Twitter і 

проблеми, що виникають у сфері авторського права у зв’язку з її 

використанням.  

Twitter – соціальна мережа, яка складається з мікроблогів, що дає змогу 

користувачам надсилати короткі текстові повідомлення, використовуючи 

служби миттєвих повідомлень, сторонні програми-клієнти тощо. Заснований у 

2006 році американських архітектором програмного забезпечення та 

підприємцем Джейком Патріком Дорсі як платформа для обміну 

повідомленнями з визначеним колом осіб. За оцінками соціологів близько 75 

мільйонів осіб у всьому світі використовують Twitter [1].  

Деякі оригінальні твіти (так звана, твіттлітература) можуть бути захищені 

авторським правом. Підставою такого захисту є той факт, що авторське право 

охороняє інтерес автора до оригінального твору, зафіксованого на 

матеріальному носії. Однак, все залежить від розміру створеного допису – чим 

коротший матеріал, тим більше оригінальності він має містити для того, щоб 

визнаватися об’єктом авторського права. Тут доцільно згадати приклад «$ *! & 

My Dad Says», проект, який починався як серія дописів з цитатами батьків 

підлітка, а далі перетворився спочатку на книгу, а згодом і на телесеріал 

Вільяма Шатнера. 

Іншим бар’єром для захисту авторських прав на твітт є їхня фактичність, 

оскільки загальновідомі факти не є об’єктами авторського права. В США 

існують винятки з цього правила, наприклад, трансформація фактів у новини 

або текст підручника, але з лімітом у 280 символів це не представляється 

можливим для конкретного твітта [2]. Щодо того, чи вважати репост 

порушенням авторського права, то офіційний коментар керівництва Twitter 

зазначає, що репост є способом підвищити публічність оригінального митця, 

висловити згоду з його думками, а не присвоїти чужу власність.  

Одним зі способів захисту авторських прав є умови використання веб-

сайту, з якими має погодитися особа, яка планує створити обліковий запис. 

Користувач несе виключну відповідальність за матеріали, що він розміщує, 

однак іноді і компанія може нести відповідальність за вміст користувацького 

контенту (наприклад, якщо вона заохочує порушення авторських прав). Також 

під забороною знаходяться привласнення імені іншого користувача, створення 

облікових записів з метою їх подальшого продажу і створення облікових 

записів з метою позбавити інших людей права використовувати імена, що 

присвоєні створеним обліковим записам [3].  

У 2017 році набув чинності Закон України № 1977-VIII «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні», що вносить ряд змін щодо захисту 

авторських прав в мережі Інтернет. Тепер при порушенні авторського права, 

вчиненому з використанням мережі Інтернет, заявник має право звернутися з 

вимогою про припинення такого порушення до власника веб-сайту. У разі її 
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ігнорування необхідно звернутися до суду з позовом щодо запобігання 

порушенню, відшкодування збитків та втраченої вигоди. Спорами такого 

характеру займаються господарські суди, однак невелика кількість судової 

практики про Інтернет-порушення і величезна кількість україно- та 

російськомовних сайтів з контентом, який поширюється без дозволу 

правовласників, наводить на думку про слабкий рівень захищеності. Українське 

законодавство не містить нормативних актів, які б прямо вказували на 

використання Інтернету серед можливих способів порушення прав (воно в 

цілому направлене на захист авторського права в усіх середовищах), а така 

загальність є основною причиною постійних порушень у цій сфері.  
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ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ: 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ШВЕЙЦАРІЇ 

Обравши Європейський вектор розвитку, Україна активно розпочала 
інтеграційні процеси у європейський простір, в момент, коли українська 
правова система знаходиться на шляху реформ та змін, дослідження та 
використання досвіду інших країн є вкрай важливим і актуальним. 

Головними критерієм сучасної демократичної держави є забезпечення 
функціонування інституту прямої демократії через референдум. На референдум 
покладається велика роль у забезпеченні демократичного розвитку суспільства 
і здійсненні прямого народовладдя. 

На даний момент ситуація з проведенням Всеукраїнського референдуму є 
невизначеною, адже 26 квітня 2018 року Конституційний Суд визнав 
неконституційним Закон «Про всеукраїнський референдум», ухвалений 6 
листопада 2012 року. Рішення Конституційного Суду про визнання 
неконституційним Закону «Про всеукраїнський референдум» зупинило 
можливість проведення маніпулятивних національних референдумів в Україні. 
Таким чином держава поки в безпеці від проведення референдумів, які 
підміняють волевиявлення народу і легітимізують владні рішення через 
інститут прямої демократії [1]. Ще у 2012 році у Висновку Венеціанської 
комісії було зазначено, що цей Закон буде шкідливим для конституційної 
стабільності та законності в Україні [2]. Але зараз постає проблема з 

https://help.twitter.com/ru/rules-and-policies/twitter-rules
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відсутністю законодавчої бази, яка б могла врегульовувати процедуру 
проведення національного референдуму.  

На сьогоднішній день постає необхідність в прийнятті нового закону, 
який буде демократичним, конституційним та відповідати європейським 
стандартам. Для розробки та впровадження нового Закону «Про 
Всеукраїнський та місцеві референдуми» треба звернути увагу на зарубіжний 
досвід, а саме країни – Швейцарія. Незважаючи на те, що вона має інший 
адміністративно-територіальний устрій та форму правління, необхідно 
враховувати їх досвід з проведення референдумів. Взагалі за 2018 рік в різних 
кантонах відбулося десять голосувань з різних питань, в той час як в Україні за 
період з 1991-2019 pp. – проведено два загальнонаціональні референдуми [3].   

Завдяки референдумам швейцарці вирішують найгостріші питання 
стосовно основних напрямків державної політики, а саме, про приєднання 
країни до Шенгенського та Дублінського договорів ЄС, запровадження 
безумовного базового доходу громадян.  

Основними способами винесення питань на референдум у Швейцарії є 
конституційні поправки, які повинні схвалюватися переважною кількістю 
голосів виборців по країні в цілому та у більше ніж половині з 26 кантонів, 
тобто подвійною більшістю. Будь-які конституційні зміни, пропоновані 
федеральною асамблеєю, вимагають обов’язкового референдуму. Це 
положення допомагає захистити права мовних, етнічних та релігійних меншин 
Швейцарської Конфедерації. Реалізація цього положення допоможе Україні 
уникнути спірних моментів з цих питань.  

Практикування в Швейцарії відхилених або «факультативних» 
референдумів має свої результати, у цьому випадку закон, прийнятий 
федеральною асамблеєю, може бути представлено на референдум за поданням 
50 тис. громадян або 8 кантонів протягом 90 днів після його опублікування. 
Щоб набути чинності, закон має бути ухваленим на референдумі простою 
більшістю голосів (подвійна більшість у такому разі не вимагається) [4]. 

Вирішення нагальних питань економічної, соціальної політики та 
повсякденних господарських проблем також виноситься на референдум. Як 
приклад, за 2018 рік були проведені референдуми з таких питань, як надання 
страховим компаніям дозволу наймати частих детективів, надання пріоритету 
Швейцарській Конституції над міжнародним правом, розгляд федерального 
акту з азартних ігор [3]. 

Проаналізувавши досвід проведення референдумів у Швейцарії, можна 
знайти способи виходу України з політичної кризи, враховуючи досвід західних 
країн. Можна сміливо вважати, що референдум у Швейцарії є справжнім 
механізмом впливу громадськості на вироблення державної політики. За 
допомогою референдумів у цій країні поступово створюється унікальна модель 
консенсусної демократії. Застосування цього досвіду українськими державними 
політиками і політтехнологами, на нашу думку, може позитивно позначитися 
на трансформації усієї політичної системи суспільства. Використання в Україні 
референдуму як одного з найважливіших інститутів безпосередньої демократії 
свідчить про позитивну тенденцію розвитку України на шляху до створення 
правової демократичної держави. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ «СПЕЦІАЛЬНОГО» ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО 

СУМІСНИЦТВА ТА СУМІЩЕННЯ З ТЕРМІНАМИ «ЗАБОРОНА», 

«ДОЗВІЛ» ТА «СТИМУЛ» 

Почати слід із того, що у вітчизняній правовій, в т.ч. й адміністративно-

правовій, науці дослідженню феномену обмеження щодо сумісництва ті 

суміщення з іншими видами діяльності увага приділяється, тим більше 

протягом останніх трьох років, про що свідчить істотне збільшення кількості 

наукових робіт (наприклад, роботи Т.О. Коломоєць, С.М. Кушніра, О.І. 

Миколенка, В.М. Довжаніна та ін.), підготовка декількох науково-практичних 

коментарів Закону України «Про запобігання корупції», в яких подається аналіз 

ст.25 [1; 2; 3], підготовка тематичних збірок тез [4]. Дійсно, певний зв’язок між 

останніми є, і навіть можна вести мову про їх взаємозумовленість. Однак, 

ототожнювати їх не варто, оскільки навіть етимологічне значення їх свідчить 

про певну самостійність, де заборона – це «повне унеможливлення будь-яких 

дій, діянь, а обмеження – це унормована певними межами (рамками, 

кордонами, лімітами) діяльність [5,с.12]. 

Якщо заборона передбачає певне «табу», обмеження ж визначає межі, 

яких особа має дотримуватися, для того, щоб її діяльність була дозволена, 

інакше («поза межами») вона може бути притягнута до юридичної 

відповідальності. У адміністративно-правовій науці навіть формулюється 

положення про можливість розгляду обмеження в якості «м’якої заборони» [6, 

с.68]. У цьому аспекті невдалою є результативність нормативного закріплення 

«обмеження» у назві ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» й 

«заборони» по тексу цієї ж статті, оскільки це зумовлює неузгодженість назви і 

змісту відповідної статті. Цілком виправданим було б або корегування назви 
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статті шляхом заміни «обмеження» на «заборону» або ж змісту цієї ж статті 

шляхом унормування меж дозволенної діяльності. При цьому межі мають бути 

абсолютно визначеними, чіткими, зрозумілими, що, в свою чергу, й зумовить 

ефективність застосування статті та результативність використання ресурсу 

відповідного обмеження. 

Обмеження в цілому та щодо суміщення та сумісництва з іншими видами 

діяльності також варто відмежовувати й від інших суміжних правових понять, 

серед яких: стимули, дозволи. Стосовно стимулів у вітчизняній правовій науці 

існує кілька підходів щодо їх розуміння (вузьке та широке) й в аспекті т.з. 

«широкого їх розуміння» , яке охоплює не лише «позитивні», а й «негативні» 

(заходи примусу, відповідальності тощо) заходи спонукання особи щодо 

«моделювання своєї поведінки» [7, с.63], можна порівнювати їх із 

обмеженнями й зробити висновки про їх співвідношення як цілого й частини. У 

аспекті ж т.з. «вузького їх розуміння», яке охоплює лише «позитивні» 

спонукаючі заходи впливу(наприклад, роботи А.В. Малька, О.Я. Ланка, М.В. 

Титаренко, І.М. Луценка та ін.), стимули і обмеження варто розглядати як 

«діаметрально протилежну за змістом» пару заходів. Якщо перші спонукають 

до певної ініціативної, новаційної діяльності, максимальної концентрації зусиль 

особи, обмеження ж, у свою чергу, відіграють роль «фільтра» для дозволеної 

поведінки особи, фактора «стримування» особи [6, с.78]. 

Протилежними за змістом будуть обмеження і по відношенню до 

дозволів, які варто розглядати в якості «пари» для заборон.  

Отже, якщо «жорсткою» за ступенем нормативної регламентації, 

наслідками порушення можна вважати «пару» - «заборони-дозволи», 

відповідно їх «м’якою» формою різновиду цілком можуть бути «обмеження-

стимули».  

Таким чином, узагальнюючи все вищезазначене, цілком можна 

стверджувати, що обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності займає своє чільне місце серед всього розмаїття обмежень 

(зорієнтованих на спеціального суб’єкта та сферу його діяльності) завдяки 

наявності унікальних властивостей. Це визначені нормами переважно 

адміністративного права межі («ліміти», «кордони») дозволеної і забороненої 

поведінки особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, які усувають зайняття нею будь-яких посад чи будь-якою 

діяльністю, що відволікає, суперечить, перешкоджає виконання цією особою 

обов’язків як спеціального суб’єкта, є «несумісним» із реалізацією та захистом 

публічних інтересів. 
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ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ 

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СУМІСНИЦТВА ТА СУМІЩЕННЯ З ІНШИМИ 

ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПОЗИЧЕННЯ  

ДЛЯ УКРАЇНИ 

Варто зазначити, що обмеження осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, знайшло своє закріплення у 

законодавстві майже всіх країн світу, що є цілком логічним, обґрунтованим у 

контексті пошуку ефективних засобів запобігання конфлікту приватних 

інтересів особи та публічного інтересу, для реалізації та захисту якого вона 

наділяється публічно-владними повноваженнями, забезпечення «максимальної 

концентрації відповідної особи на виконанні своїх обов’язків, мінімізації, а по 

можливості й унеможливлення її відволікання від останнього, усунення 

передумов для інтеграції публічної служби і бізнесу» [1, с.36]. Аналіз 

законодавства зарубіжних країн дозволяє виокремити умовно кілька «базових» 

тенденцій закріплення засад відповідного обмеження. По-перше, це 

закріплення відповідних положень або у спеціальному антикорупційному 

законодавчому акті(більшість країн Європи, США) або ж у «базовому» 

законодавчому акті про публічну службу (наприклад, Білорусь). По-друге, 

визначення кола осіб, на яких поширюється дія обмеження, із вказівкою на їх 

спеціальний статус, наділення публічно-владними повноваженнями. По-третє, 

визначення змістовного наповнення відповідного обмеження за рахунок 

поєднання кількох «умовних» складових – одночасного перебування на кількох 
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посадах у різних органах, інтеграції публічної служби і бізнесу, зайняття 

«іншою оплачуваною діяльністю» («зовнішньою діяльністю»). В той ж час в 

наявності й відмінності у законодавчому врегулюванні цього питання, що й 

зумовило виокремлення кількох «нормативних моделей» закріплення засад 

обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 

Можна зустріти у наукових фахових джерелах згадування про 

«британську», «німецьку», «іспанську» та ін. моделі законодавчого закріплення 

відповідних положень, із визначенням назви тієї держави, у законодавстві якої 

знайшли втілення всі унікальні ознаки відповідної моделі, які у подальшому 

були запозичені іншими країнами [2, с.55].  

Також можна вести мову і про «жорстку» та «спрощену»(«м’яку») 

нормативну модель законодавчого врегулювання відповідного питання залежно 

від змісту тих положень, які визначають засади використання ресурсу цього 

обмеження. Так, наприклад, у Молдові, Білорусії та Німеччині для зайняття 

іншими видами діяльності, до переліку яких включено: наукову, педагогічну, 

творчу діяльності(щоправда, у Білорусії закріплено деталізований перелік, із 

розмежуванням культурної та творчої діяльності, уточненням, що педагогічна 

діяльність лише у «частині змісту освітніх програм», й доповненням медичною 

практикою [3, с.425]) необхідним є дозвіл «вищої посадової особи» [3, с.425].  

Отже, навіть враховуючи все розмаїття підходів до врегулювання засад 

використання обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності у законодавстві зарубіжних країн, ефективність використання 

ресурсу цього обмеження, цілком можна умовно виокремити кілька основних 

напрямків можливого використання зарубіжного досвіду щодо цього питання 

для України в умовах сучасних реформаційних державотворчих та 

правотворчих процесів.  

По-перше, запозичення має бути виваженим, із урахуванням результатів 

апробації такого досвіду у зарубіжних країнах часом і практикою, 

пріоритетністю їх позитивного досвіду та національної специфіки 

нормотворчості та правозастосування, вимог реального часу, євроінтеграційних 

та глобалізаційних правових процесів.  

По-друге, абсолютна визначеність змістовного наповнення відповідного 

обмеження у частині видів діяльності, винятків із загального обмеження, 

мінімізації «зовнішньої оплачуваної діяльності» особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із закріпленням 

норм-дефініцій «інша оплачувана діяльність», «інша оплачувана посада» та всіх 

видів діяльності, щодо яких надається дозвіл на сумісництво чи суміщення.  

По-третє, уніфікація законодавчих положень щодо обмеження основної 

діяльності особи з іншими видами діяльності шляхом їх сумісництва чи 

суміщення й положень щодо декларування відповідною особою всіх доходів 

щороку, посилення контролю за виконанням особою цих обов’язків й 

відповідальності за недотримання відповідних вимог, в т.ч. й  унеможливлення 

перебування винної особи на публічній службі у майбутньому.  
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По-четверте, зосередження всіх законодавчих засад обмеження щодо 

сумісництва та суміщення основної діяльності особи з іншими видами 

діяльності у єдиному законодавчому акті антикорупційного змісту (або ж 

законодавчому акті про публічну службу) із мінімізацією підстав для 

підзаконної інтерпретаційної діяльності, перш за все, за рахунок закріплення 

«жорсткої моделі» відповідного обмеження.  
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СТИМУЛИ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ОСОБЛИВОСТІ 

ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

Проблематика стимулів привертає увагу вчених-адміністративістів, 

щоправда і представників інших галузевих напрямків вітчизняної правової 

науки (перш за все, вчених-фахівців у галузі трудового права) в аспекті 

дослідження як окремих їх різновидів [1], певних сукупностей [2], так і 

процедури застосування [3], в т.ч. й щодо окремих різновидів державних 

службовців [4]. При цьому невід’ємними положеннями будь-яких із 

вищезазначених робіт є аналіз законодавчого закріплення засад використання 

ресурсу стимулів щодо державних службовців (у широкому розумінні 

законодавства, яке охоплює і підзаконну нормативно-правову регламентацію). 

І це є цілком обґрунтованим, виправданим, бо від ефективності законодавчого 

підґрунтя буде залежати й ефективність використання ресурсу стимулів в 

цілому, окремих їх різновидів, в т.ч. й тих, які застосовуються щодо окремих 

різновидів державних службовців, в т.ч. із акцентом на особливості різновиду 

державної служби (наприклад, дипломатичної служби). Аналіз законодавства 

України, яке визначає засади використання ресурсу стимулів щодо державних 

службовців (стимули у вузькому розумінні, тобто лише «позитивні заходи»), 

свідчить про наявність певних специфічних ознак закріплення засад 

вищезазначеного правового феномену: а) закріплення загальних засад 
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(переліку, підстав, процедури) у базовому законодавчому акті про державну 

службу; б) деталізація їх у підзаконних актах з урахуванням специфіки виду 

державної служби, що й урізноманітнює, збільшує законодавство про стимули 

щодо державних службовців, зумовлює превалювання підзаконної його 

складової, ускладнює правозастосування завдяки наявності різних 

деталізованих моделей використання ресурсу стимулів щодо окремих 

різновидів державних службовців й у кінцевому підсумку «розмиває» 

функціональне та соціальне призначення стимулів у державній службі. Це й 

актуалізує пошук нової законодавчої моделі стимулів для державних 

службовців. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ НАГОРОДНОЇ СПРАВИ  

ЯК ВИДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку вітчизняного законодавства є 

його систематизація, уніфікація та кодифікація, що безперечно стосується і 

питань пов’язаних із регламентацією різних видів адміністративних процедур у 

Адміністративному процедурному кодексі України, не менш важливим 

аспектом якого має стати нагородна справа як специфічний вид 

адміністративного провадження. 

Метою роботи є аналіз правового регулювання нагородної справи, 

виокремлення її проблемних аспектів та формування шляхів їх вирішення. 

Актуальність зазначеного питання підтверджується і великою кількістю 

робіт у вітчизняній науці, зокрема це питання досліджували А.М. Майдебура, 

О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій, В.П. Тимощук, І.Б. Колушка, Р.О. Куйбіда, 

А.М. Школик та інші.  

Загальна модель побудови будь-яких правовідносин – це наявність 3 

компонентів: об’єкт, суб’єкт та зміст. Відносини нагородної справи не є 

виключенням. 

Об’єкт етимологічно визначається як «предмет наукового, а також іншого 

дослідження, спеціальної зацікавленості, компетенції» [6]. Аналіз «нагородного 
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законодавства» дозволяє виділити велику кількість підстав для нагородження, 

наприклад, «видатні заслуги», «особливі заслуги», «значний особистий 

внесок», тощо. Вищезазначене дозволяє виділити основний об’єкт нагородної 

справи – «заслугу», що є оціночним поняттям та має досить широкий зміст. 

Таким чином, залежно від оцінки суб’єктами нагородної справи кожної 

конкретної «заслуги» кандидата залежить власне чи буде присвоєно особі 

нагороду, чи ні. Таким чином суб’єкти мають досить широкі дискреційні 

повноваження, що призводить до неоднакового застосування норм права, 

виникнення великої можливості для зловживань.  

Унормування понятійного апарату у розрізі підстав для відзначення 

державними нагородами має корелюватися із реформуванням нагородної 

справи в цілому в контексті зменшення загальної кількості держаних нагород за 

рахунок усунення дублювання підстав для відзначення ними, що зазначалось 

Департаментом демократичних інститутів та врядування Генерального 

директорату - II з питань демократії під час аналізу «нагородного» 

законодавства України 2015 році. Зокрема, ключовим напрямом є перегляд 

існуючої системи державних нагород з метою їх об’єднання або виключення 

через повне або чатове дублювання існуючих нагород, що неодмінно матиме 

наслідком підвищення значення державної нагороди [4]. 

Відповідно до ст.1 Закону України від 16 березня 2000 року «Про 

державні нагороди України», державні нагороди України є вищою формою 

відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, 

культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і 

свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності, за інші 

заслуги перед Україною. Не менш важливим є ї виокремлення їх видів. Так, у 

ст. 3 Закону зазначено, що в Україні державними нагородами є: звання Герой 

України; орден; медаль; відзнака «Іменна вогнепальна зброя»; почесне звання 

України; Державна премія України; президентська відзнака, отже розмаїття 

назв та специфіки нагород. 

Крім того, у правовій науці виділять різні критерії для поділу нагород на 

види. Так, за характером заслуг можна запропонувати таку класифікацію 

державних нагород: 1) універсальні нагороди - для відзначення особливих 

заслуг для представників усіх сфер діяльності; 2) правоохоронні та військові 

нагороди; 3) шахтарський орден; 4) за сферами діяльності. За статевою 

приналежністю на: 1) жіночі нагороди; 2) нагороди, призначені для 

відзначення осіб будь-якої статі. Відповідно до способу досягнення заслуги: 1) 

нагороди за одиничне діяння – героїчний подвиг, мужність, відвагу; 2) за 

діяльність, не виключаючи можливості відзначання і за одиничне діяння; 3) 

нагороди за вислугу. За критерієм громадянства: 1) нагороди, призначені для 

відзначення лише громадян України; 2) нагороди, призначені для відзначення 

громадян України, громадян іноземних держав та осіб без громадянства [5]. 

Окрім того, цілком можливим є і поділ на: ступеневі нагород (І, ІІ, ІІІ ступенів) 

та такі, що не передбачають ступеневого поділу; за зв’зком із матеріальними 
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(грошовими) виплатами (наприклад, Державна премія), і ті, що таких виплат не 

перебачать, тощо.  

Таким чином основним напрямом вдосконалення об’єкта нагородної 

справи в Україні є оптимізація «нагородного законодавства» шляхом: 

зменшення кількості та видового розмаїття державних нагород, через їх 

об’єднання або вилучення; деталізації «заслуг» особи, які є підставами для 

присвоєння кожної окремо взятої нагороди.  
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ПРОФЕСІЙНІ ЧИННИКИ В ІНСТИТУТІ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ ОСОБИ, 

УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ  

ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Характеристика норм інституту обмежень прав особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави та місцевого самоврядування (далі – ОСОБИ) 

являє собою частину цілісного уявлення про феномен корупції у всіх її проявах, 

будучи його черговим пізнавальним інструментом. Як вдало підкреслив А.В. 

Савченко, що визначення корупції передбачає «наповнення її чинного поняття 

докладними описовими категоріями, які б розширювали та уточнювали межі її 

предмета, діянь, наслідків тощо; чітке перерахування порушень кримінальних, 

адміністративних або цивільно-правових норм, а також дисциплінарних правил, 

що утворюють корупцію» [1, С. 166]. Успішність виконання цих пропозицій 

передбачає ставлення до запропонованого у цій роботі опису (визначення) 

вказаного феномену як до процесу, оскільки суспільні відносини постійно 

змінюються, а «пропустити» момент внесення потрібних на часі змін до 
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законодавства про запобігання корупції, які стосуються виконання публічно-

правової функції у рамках цих відносин, означає не просто втрату часу та інших 

ресурсів, їхні сукупні додавання. Зволікання із відстежуванням найменших 

суттєвих змін природи правових звʼязків під час виконання особою зазначених 

публічно-владних функцій означає «добуток» цих цінностей та людей, які 

«формують» тіло нації [2, с. 74]. 

Проблема своєчасного пізнання «відтінків трансформацій» правових, 

політичних, економічних, духовно-культурних якостей осіб, взаємодії між ними 

в аспекті доброчесності виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування традиційно розглядуються через інститути кваліфікаційних 

вимог і тільки впродовж перебування на посаді судді, народного депутата, 

депутата місцевої ради, державного службовця тощо). Самі обмеження для 

таких осіб базуються на змісті їхніх функціональних обов’язків, прав, гарантій 

та кваліфікаційних вимог, що передбачаються законодавцем щодо таких осіб. 

Водночас такі вимоги визначаються, виходячи із природи професійної 

публічно-службової діяльності особи. Хоча, якщо окрім наукових 

обґрунтувань, поглянути на реальність, то кореляція науки і соціальних практик 

може не спостерігатися взагалі. Наприклад, можуть домінувати переважно 

політичні, а не наукові, чинники, як у випадку із змінами та доповненнями до 

ч. 3 ст. 40 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. щодо освітніх 

вимог для кадрового ресурсу органів прокуратури. 

Загальноправові зв’язки для досліджуваного інституту обмежень прав за 

параметром професійності ОСОБИ виявляються в наступних рисах роботи цих 

ОСІБ та відношеннях між ними: 1) метою роботи стає як юридичне узгодження 

інтересів суб’єктів права і впорядкування суспільних відносин, так і виконання 

чинних норм права та вирішення спорів за допомогою правових засобів, що 

забезпечує максимально ефективний розвиток суспільства (задоволення 

публічного інтересу) у конкретних історичних умовах його життя; 2) правовий 

характер, що, з-поміж іншого, виявляє загальнообовʼязковість наслідків 

діянь/рішень публічної влади; 3) виключно правова і тісно з нею повʼязана інша 

природа способів (засобів, прийомів, методів тощо) реалізації, зокрема через 

складення, ухвалення норм права, нормативних та інших документів, 

формування правосвідомості, застосування виховних, інформаційних, 

організаційних та інших заходів; 4) безпосередньо не призводить до створення 

матеріальних благ; 5) відповідності діянь стандартам (знанням, 

компетентностями, досвіду) на найвищому рівні, доступному людській 

цивілізації, у т. ч. за рахунок міжнаціонального обміну знаннями; 6) творчості 

задля розуміння змісту істини та чіткого шляху до неї, пояснення і переконання 

інших у слушності своїх істинних думок, обмеженого використання стандартів, 

меж, лімітів. Беручи до уваги ці складові з урахуванням специфіки напрямів 

професійної діяльності ОСІБ формулювання обмежень прав ОСОБИ, дозволяє 

створювати їх дієвими, адже вони відображають у собі «суттєві деталі», а не 

тільки загальні антикорупційні «інтенції» та сутності доброчесності, чесності, 

порядності щодо. У підсумку варто запропонувати перманентно актуальні 
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кваліфікаційні правила, процедури виявлення відповідності їм, особливості 

обмежень прав зазначених ОСІБ, що сукупно нівелює відповідні ризики, а 

також, за влучними словами М. І. Мельника, й інші фактори – явища, процеси, 

інші чинники, які здійснюють будь-який детермінуючий вплив на діяльність 

ОСІБ, обумовлюючи її як явище та породжуючи відповідні прояви [3, с. 16].  

Отже, визначення кваліфікаційних вимог виконання ОСОБОЮ функцій 

держави та місцевого самоврядування на підставі виключно правових і 

наукових, а не виключно політичних чи інших конʼюктурних, чинників стає 

запорукою їхньої істинності та придатності для формулювання відповідних 

обмежень таким ОСОБАМ.  
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З’ЯСУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ  

«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНЕ ПРАВО» 

У науці адміністративного права немає єдності поглядів щодо поняття, 

змісту, значення і місця адміністративно-процедурного права. Слід визнати, 

що складається алогічна ситуація, яка пов’язана з тим, що існування 

адміністративно-процедурного права визнане і обговорюється науковою 

спільнотою вже протягом певного часу, проте належного теоретичного 

обґрунтування, яке б підтримувала більшість представників адміністративно-

правової науки, до сьогоднішнього дня так і не здобуло. Аналізуючи 

нормативно-правову основу, слід зауважити, що понад двадцять років тому у 

незалежній Україні Указом Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98 

«Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в 

Україні» [1] було передбачено, що «необхідно суттєво покращити законодавче 

регулювання механізму позасудового захисту прав і свобод громадян, які 

порушуються органами виконавчої влади та їх посадовими особами. Процедура 

такого розгляду повинна бути упорядкована в окремому Адміністративно-

процедурному (процедуральному) кодексі України» [1]. Отже, можна визнати 

цілком обґрунтованою пропозицію виокремлення «процедурної» складової 
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адміністративного права (хоча і у досить узагальненому вигляді) на рівні 

концепції наприкінці ХХ століття. 

Аналізуючи наукові позиції щодо визначення сутності і місця 

«адміністративно-процедурного права», варто звернути увагу на те, що І.О. 

Картузова та А.Ю. Осадчий, досліджуючи феномен адміністративного процесу, 

зазначають: «сукупність усіх правових норм, що регламентують здійснення 

адміністративних процедур, становить адміністративно-процедурне право, яке є 

складовою адміністративного права України» [2, с. 23]. Хоча вони і зазначають, 

що ця сукупність і не має самостійного предмету, притаманного галузі права, 

однак вона є достатньо широкою, характерним для підгалузі. Предмет 

формують суспільні відносини, що виникають, змінюються та припиняються 

під час прийняття нормативних, адміністративних актів і під час розв’язання 

адміністративних справ органами публічного управління [2, с. 25]. 

Т.О. Коломоєць виокремлює в системі адміністративного права України 

адміністративно-процедурне право саме як підгалузь. З посиланням на роботи 

О.В. Кузьменко, вона стверджує, що відповідна сукупність адміністративно-

правових норм є «специфічною», вони «не є процесуальними», оскільки в 

процедури «відсутня головна ознака процесу – подовженість у часовому 

вимірі», якщо явища процесу – це насамперед «динаміка», безперервний рух, 

виражений у послідовних переходах від одного стану до іншого, тоді як 

процедура становить ніщо інше, як «дискретність такого руху». «Процедура не 

є явищем, наділеним часовою динамікою» [3, с. 220]. К.В. Чокомудяк також 

зазначає, що під «адміністративно-процедурним правом необхідно розуміти 

сукупність правових норм, яка регулює суспільні відносини, які виникають у 

процесі прийняття суб’єктом публічного управління правових актів управління, 

укладання адміністративних договорів, вчинення інших юридично значимих 

дій» [4, с. 99]. За дослідженням О.І. Миколенка, адміністративне процедурне 

право (він вважає за доцільне виокремлювати у назві дві складові) складається з 

правових інститутів, його слід розглядати сьогодні як підгалузь 

адміністративного права, що «регламентує порядок здійснення 

адміністративних процедур» [5, с. 13]. А.М. Школик стверджує, що «ідея 

адміністративно-процедурного права є достатньо простою: регламентувати 

порядок прийняття рішень та вчинення інших дій публічною адміністрацією, до 

якої відносимо не лише органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування, але й інших суб’єктів права, яких держава уповноважила 

виконати ті чи інші функції публічно-владного характеру» [6, с. 31], і його слід 

підтримати. Таким чином, узагальнюючи позиції вчених-адміністративістів, 

можна сформулювати поняття адміністративно-процедурного права як 

підгалузі адміністративного права, яка охоплює сукупність правових норм, які 

встановлюють послідовність здійснення адміністративних процедур, тобто 

визначають порядок вирішення органами публічного адміністрування 

індивідуальних адміністративних справ, що здійснюється з метою сприяння 

реалізації прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ КОНФЕДЕНЦІЙНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ 
КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення (Реєстр), є джерелом відомостей про фізичних осіб, 
яких було притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або 
цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень; юридичних осіб, до яких були застосовані заходи 
кримінально-правового характеру, пов’язані з вчиненням корупційних 
правопорушень [3]. 

Основні положення щодо Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили 
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, його формування, 
категорії органів і осіб, що мають право отримувати відомості з даного реєстру, 
його ведення, контроль за здійсненням включення відомостей про особу і 
вилучення їх, порядок подання інформації на підставі запиту, правила 
здійснення пошуку регулюються Наказом № 39/5 «Про затвердження 
Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення» Міністерства юстиції України від 11.01.2012 р. [3]. 

Ст. 8, п. 2.1, 2.2, 2.3 Закону України «Про захист персональних даних» 
регулюється право особи на інформацію щодо джерел збирання та 
місцезнаходження її персональних даних, мету занесення їх до джерела, умови 
доступу до них суб’єкта цих персональних даних та третіх осіб, яким вони 
передаються [2]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
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Керуючись цим законом Єдиний державний реєстр осіб, що вчинили 
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, надає право особі, що 
була притягнута до відповідальності за корупційне правопорушення або 
цивільно-правової відповідальності, у разі звернення її до Реєстру отримувати у 
вигляді витягу та інформаційної довідки відомостей про себе або юридичну 
контору, яку він представляє – у разі подання запиту уповноваженого 
представника юридичної особи. Особа протягом десяти робочих днів з дня 
введення її персональних даних до Реєстру має бути повідомлена про це. 

Перелік органів і осіб, що мають право на отримання інформації з 
Реєстру, є вичерпним. Крім фізичної особи, яка вчинила корупційне або 
пов’язане з корупцією правопорушення, або її представника та уповноваженого 
представника юридичної особи відомості про ці категорії осіб, що внесені до 
Реєстру, можуть бути отримані на запити двох категорій уповноважених 
органів, закріплених Законом України «Про запобігання корупції» [1].  

Метою першої категорії є спеціальна перевірка відомостей про осіб, які 
претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування. Такими органами є державні органи, органи влади 
Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування. 

Метою другої категорії – правоохоронних органів – є отримання 
інформації про осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення в рамках адміністративного або кримінального провадження. 
Або відомості можуть бути передані прокурору в рамках проведення нагляду за 
додержанням вимог і застосуванням законів. 

Наказом «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр 
осіб, які вчинили корупційні правопорушення» передбачається можливість 
відмови щодо видачі витягу з Реєстру у випадку відсутності підстав для 
отримання інформації про особу, а також у разі відсутності або неповноти 
відомостей для запиту. 

Таким чином, проаналізувавши Закони України «Про запобігання 
корупції», «Про захист персональних даних», наказ «Про затвердження 
Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення», варто дійти висновку, що в діяльності Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення, дотримано принципу конфіденційності, це врегульовано 
виключним переліком органів і осіб, що мають право на отримання витягу з 
Реєстру, керуючись правом суб’єкта на захист персональних даних, 
виключаючи можливість потрапляння відомостей до осіб, що не мають 
належних на те підстав. 
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аспірант каф. адміністративного та господарського права 

Науковий керівник: д.ю.н., професор Коломоєць Т.О.  

ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ 

ПОРУШЕННЯМ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 

Захищеність корпоративних прав є потребою демократичного суспільства 

та елементом захищеності права власності. Водночас, на сьогодні в Україні 

почастішали випадки корпоративного рейдерства, корпоративного шантажу 

(грінмейлу), порушення прав міноритарних учасників (акціонерів) товариств, 

незаконних і недобросовісних дій виконавчих органів товариств на шкоду 

корпоративним правам їх учасників. Невичерпний перелік способів порушення 

корпоративних прав включає в себе: 

1) підробку документів (протоколу засідання органу товариства, 

установчого документу, документу, що підтверджує реєстрацію учасників 

засідання органу товариства, документу, що підтверджує факт повідомлення 

членів органу товариства про його засідання) шляхом внесення до них 

обставин, які в дійсності не мали місця або викривлення дійсних обставин, з 

підробкою підписів і печаток чи без такої (наприклад, складання протоколу 

загальних зборів, хоча насправді такі збори не проводилися) та подальше 

використання підроблених документів (зокрема, шляхом їх подання до органу 

державної реєстрації); 

2) діяльність органу товариства, який не має повноважень, в тому числі: 

органу, який не обирався в установленому порядку, органу, обрання якого 

визнано в судовому порядку недійсним (наприклад, діяльність наглядової ради, 

обраної без застосування кумулятивного голосування, якщо таке вимагається); 

3) прийняття органом товариства рішень за відсутності кворуму, 

необхідного для правомочності засідання та / або кворуму, необхідного для 

прийняття конкретного рішення (наприклад, внесення змін до статуту за 

наявності менш як трьох четвертих голосів від кількості присутніх); 

4) прийняття органом товариства рішень з питань, які не віднесені до 

компетенції цього виду товариства законом (наприклад, виключення вкладника 

з командитного товариства); 

5) прийняття органом товариства рішень чи вчинення юридично-значимих 

дій з перевищенням повноважень (наприклад, вчинення виконавчим органом 

акціонерного товариства значного правочину без згоди на те наглядової ради чи 

загальних зборів); 

6) прийняття органом товариства рішень чи вчинення юридично-значимих 

дій у межах повноважень, але на шкоду правам товариства (наприклад, 

визнання директором товариства безпідставного позову, пред’явленого до 

товариства іншою особою); 

7) прийняття органом товариства рішення без правових підстав, в тому 

числі всупереч фактичним обставинам (наприклад, про зменшення статутного 
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капіталу у зв’язку з неповною сплатою внеску до нього одним з учасників, хоча 

насправді такий внесок ним було сплачено); 

8) прийняття органом товариства рішення з порушенням встановленого 

законом та / або установчим документом товариства порядку підготовки до 

його прийняття, порядку прийняття та оформлення результатів (наприклад, 

неповідомлення учасника товариства про проведення загальних зборів, 

неврахування обов’язкових для розгляду пропозицій з питань порядку 

денного); 

9) невиконання органом товариства своїх обов’язків, передбачених 

законом та / або установчим документом товариства (наприклад, нескликання 

наглядовою радою річних загальних зборів, невиплата дивідендів, про розподіл 

яких прийнято рішення загальних зборів, ненадання учаснику товариства 

документів, з якими він має право ознайомитися); 

10) подання учасником товариства завідомо безпідставних заяв, скарг, 

позовів з метою заподіяти шкоду корпоративним правам інших учасників 

товариства (наприклад, повторні звернення до одного і того ж органу з 

тотожними предметом і підставами звернення) та інші способи порушень. З 

цього різноманіття способів постає питання дієвих заходів протидії 

порушенням корпоративних прав. З огляду на те, що відносини з приводу 

участі у товаристві є врегульованими законом (тобто корпоративними 

правовідносинами), дотримання встановлених норм поведінки має бути 

забезпечено заходами владного примусу, спрямованими на превенцію, 

припинення порушень, відновлення порушених прав, притягнення винних до 

юридичної відповідальності. Тому значення суб’єктів публічної адміністрації в 

протидії порушенням корпоративних прав важко переоцінити. 

З огляду на означене вище, актуальним є пошук та вдосконалення шляхів 

впливу діяльності суб’єктів публічного адміністрування на запобігання, 

припинення, усунення наслідків порушення корпоративних прав. Для 

окреслення всіх можливостей такого впливу варто використати термін 

«адміністративно-правова протидія». Втім, доцільність використання такого 

терміну необхідно обґрунтувати. Так, за даними веб-ресурсу Національної 

бібліотеки України імені В.І. Вернадського, 5 тем дисертаційних досліджень 

таких вчених, як В.І. Варивода, А.Ф. Гаджиахмедов, О.В. Кузьменко, 

В.Є. Тамбовцев, І.Ю. Хилько присвячені адміністративно-правовій протидії 

певним негативним фактам, процесам та явищам. В результаті дослідження 

авторефератів дисертацій зазначених вчених встановлено, що не у всіх 

дослідженнях надано визначення адміністративно-правової протидії. Тим паче, 

в працях дослідників відсутнє визначення поняття адміністративно-правової 

протидії порушенням корпоративних прав. 

Так, О.В. Кузьменко зазначає, що адміністративно-правова протидія на 

загальнодержавному рівні реалізується завдяки функціонування особливого 

механізму, основними компонентами якого є організаційно-структурні 

утворення, адміністративно-правові заходи, нормативне забезпечення. При 

цьому ж під протидією (взагалі) дослідник пропонує розуміти врегульовану 
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правовими нормами діяльність уповноважених державних та недержавних 

структур, що здійснюється за допомогою специфічних органiзацiйно-правових 

форм і методів та направлена на забезпечення стабільності встановленого 

режиму, переважно попереджувальними заходами [1, с. 7, 16]. Однак, 

визначення адміністративно-правової протидії в дослідженні відсутнє. 

Інший дослідник В.Є. Тамбовцев (в контексті предмету свого дослідження) 

вказує на те, що протидія порушенню чинного законодавства включає комплекс 

заходів різної міри впливу, спрямованих на: діагностику, профілактику, 

запобігання, виявлення та припинення протиправних діянь, а також 

формування негативного ставлення громадськості до порушення. На думку 

дослідника, адміністративно-правові заходи протидії поділяються на дві групи: 

1) заходи адміністративного примусу, що включають в себе: заходи 

адміністративного запобігання (попередження); заходи адміністративного 

припинення та адміністративну відповідальність; 2) організаційно-правові 

заходи протидії [2, с. 10]. 

На жаль, в інших працях відсутнє визначення адміністративно-правової 

протидії, незважаючи на використання такого терміна. Відтак постає питання, 

чи є необхідність у відокремленні такого поняття серед інших. Наявність такої 

необхідності можна виявити, дослідивши зміст схожих термінів – таких як 

«адміністративно-правова охорона», «адміністративно-правовий захист», 

«адміністративний примус» і визначивши, чи охоплює повністю зміст хоча б 

одного з цих термінів предмет нашого дослідження, або навпаки – чи є потреба 

в самостійному терміні «адміністративно-правова протидія». 

Отже, адміністративно-правову охорону визначають як систему 

упорядкованої адміністративно-правовими нормами правозаконної діяльності 

уповноважених суб’єктів, спрямованої на запобігання, протидію порушень 

загальнообов’язкових правил, норм, стандартів та усунення їх наслідків (С.О. 

Мосьондз) [3, с. 24]. 

Вбачається, що адміністративно-правова охорона ототожнюється саме з 

діяльністю суб’єктів публічного адміністрування, яка має визначене 

спрямування проти певних порушень. І при цьому до адміністративно-правової 

охорони не можна віднести організаційно-правові заходи протидії (наведені у 

класифікації В.Є. Тамбовцева, про яку вже йшлося). Однак, протидія 

порушенням корпоративних прав не обмежується самою лише 

цілеспрямованою діяльністю суб’єктів публічного адміністрування щодо 

подолання таких порушень, а можлива також через правову регламентацію 

адміністративних процедур, основною метою яких не є подолання таких 

порушень. Прикладом є реєстраційна процедура, спрямована не на подолання 

порушень корпоративних прав, а на офіційну фіксацію юридично-значущих 

фактів щодо утворення, припинення юридичних осіб, змін у їх правовому 

статусі. При цьому, окремі елементи реєстраційної процедури (такі як 

необхідність підтвердити факт прийняття рішення про внесення змін до 

статуту) дають можливість запобігти порушенням корпоративних прав. Через 
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це, предмет дослідження не обмежується лише адміністративно-правовою 

охороною корпоративних прав, і потребує більш ширшого формулювання. 

Адміністративно-правовим захистом прав, свобод та законних інтересів 

громадянина називають сукупність застосовуваних у порядку, врегульованому 

нормами адміністративного права, засобів, спрямованих на здійснення 

уповноваженими на те органами, а також особами та громадянами відповідних 

процесуальних дій [4, с. 16]. Під адміністративно-правовим захистом права 

власності розуміють, зокрема, імперативно-владну діяльність суб’єктів 

публічного управління із захисту прав від протиправних посягань [5, с. 10]. Під 

захистом розуміються дії уповноваженої особи, діяльність юрисдикційних 

органів та осіб, які у передбаченому законом порядку зобов’язані вжити заходів 

до поновлення порушеного, оспорюваного чи невизнаного права [6]. 

Таким чином, метою адміністративно-правового захисту є поновлення вже 

порушеного права, а не запобігання такому порушенню за допомогою 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування. Не може вважатися 

адміністративно-правовим захистом і діяльність зі збирання, фіксації, 

збереження відомостей про порушення корпоративних прав. Крім того, під 

поняття адміністративно-правового захисту не підпадає притягнення осіб, 

винних у порушенні корпоративних прав, до адміністративної відповідальності 

чи накладення фінансових санкцій за Законом України «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні», оскільки такі заходи самі по собі 

не поновлюють порушені корпоративні права, а лише стимулюють порушників 

не вчиняти нові порушення та попереджають неправомірну поведінку інших 

осіб. Таким чином, діяльність суб’єктів публічного адміністрування із протидії 

порушенням корпоративних прав не обмежується лише їхнім адміністративно-

правовим захистом. 

Що ж до адміністративного примусу, то під ним вважають особливий 

різновид державно-правового примусу, тобто визначені нормами 

адміністративного права способи офіційного фізичного або психологічного 

впливу уповноважених державних органів, а у деяких випадках і громадських 

організацій, на фізичних та юридичних осіб у вигляді особистих, майнових, 

організаційних обмежень їхніх прав, свобод та інтересів у випадках вчинення 

цими особами протиправних діянь (у сфері відносин публічного характеру) або 

в умовах надзвичайних обставин в межах окремого адміністративного 

провадження задля превенції, припинення протиправних діянь, забезпечення 

провадження в справах про правопорушення, притягнення винних осіб до 

відповідальності, попередження та локалізації наслідків надзвичайних ситуацій 

[7, с. 66]. За метою застосування заходи адміністративного примусу зазвичай 

поділяють на заходи адміністративного попередження (запобігання), заходи 

адміністративного припинення; адміністративні стягнення [7, с. 69]. 

В протидії порушенням корпоративних прав широко застосовується 

адміністративний примус, наприклад: проведення нагляду за реєстрацією 

акціонерів (захід адміністративного попередження), скасування реєстраційної 

дії (захід адміністративного припинення), притягнення до відповідальності за 
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приховування інформації про діяльність емітента (захід адміністративного 

стягнення). Водночас, протидія порушенням корпоративних прав не 

обмежується заходами адміністративного примусу. Так, останніми не 

охоплюється прийняття нормативно-правових актів (наприклад, про 

затвердження модельного статуту), надання офіційних роз’яснень положень 

законодавства (Міністерством юстиції України, Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку тощо), забезпечення розкриття інформації 

стосовно акціонерних товариств, адміністрування публічних реєстрів. 

Отже, адміністративно-правова протидія є ширшим поняттям, ніж кожне з 

таких понять, як адміністративно-правова охорона, адміністративно-правовий 

захист та адміністративний примус. Пропонується під адміністративно-

правовою протидією порушенням корпоративних прав розуміти сукупність 

прийнятних форм діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо 

унеможливлення, встановлення, припинення, усунення наслідків і реалізації 

відповідальності за порушення суб’єктивних корпоративних прав. 
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УКРАЇНСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКИЙ ПОГЛЯДИ НА ВОЛИНСЬКІ ПОДІЇ 

1943 РОКУ: СПРОБИ КОМПРОМІСУ 

В своєму відношенні до українсько-польського протистояння 1942-
1944 р. на території Волині українська та польська сторони мають дві 
кардинально різні позиції. Описати їх доволі просто, оскільки вони чітко 
відображені в назвах, що вживаються стосовно цієї події. Українська сторона 
називає події на Волині «Волинською трагедією» чи «Волинською 
катастрофою». Польська ж сторона, в свою чергу, надає перевагу назві – 
«Волинська різанина». 

Гострі дискусії українських та польських істориків, вихід у 2016 році 
фільму «Волинь» режисера Войцеха Смажовського, прийняття у лютому 
2018 р. Польським Сеймом Закону про Інститут Національної пам’яті 
наштовхують на думку про антагонізм поглядів і неможливість діалогу між 
країнами. Однак, ми можемо бачити, що така оцінка буде занадто радикальною, 
оскільки існують і протилежні тенденції – пошуки компромісу з метою 
запобігання подібних актів у майбутньому. 

Один з напрямків, де відбувається спроба компромісу та уникнення 
спекуляцій – це науковий дискурс істориків. Цікавим є текст спільної заяви 
поляків та українців написаний в соціальній мережі Facebook польським 
істориком Лукашем Адамським [1]. Він стверджує, що в цьому питанні 
необхідно з’ясувати кількість невинних жертв з української та польської 
сторони і дізнатися, ким саме з Української повстанської армії була ініційована 
акція знищення польського населення. Л. Адамський стверджує про те, що не 
можна перекладати всю відповідальність на УПА, оскільки вона була силою, 
що боролася за українську незалежність і захищала українців від радянської 
окупації. На його думку, так само і поляки мають право на вшанування воїнів 
Армії крайової (АК). Таким чином, не зважаючи на те, що автор посту 
наполегливо продовжує вживати термін «різанина», ми бачимо спроби 
об’єктивної оцінки дій обох визвольних армій – УПА і АК. 

Український історик Ярослав Грицак у своєму інтерв’ю виданню ZIK [2] 
наголошує на тому, що поляки і українці мають принести одне одному 
вибачення. Провина українців, на думку історика, в тому, що відбулося 
безпосередньо у 1943 році, а поляків в тому, що будучи сильнішою стороною, 
Польща створювала умови для подальшої ескалації конфлікту. Тому провина 
сторін є обопільною і покласти відповідальність на одну зі сторін є цинізмом чи 
наївністю. Отже, автор наголошує, що українська сторона винна у самому 
конфлікті, а польська сторона у створенні умов, що призвели до цього 
протистояння. 
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Політична позиція в обох країнах також показує нам приклад прагнення 
до примирення. Варта уваги ситуація в польському місті Єлєня Гура 
Нижньосілезького воєводства, де влада міста відмовилася від встановлення 
пам’ятнику жертв «Волинської різанини». Сам пам’ятник має вигляд 
14 метрового орла; присутні сцени насильства, а саме: насадження дитини на 
вила, сім’я – батько, мати, маленькі хлопчик і дівчинка, що палають у вогні та 
огорожа з насадженими дитячими головами. Мерія міста прокоментувала 
відмову так: «Противники цієї ідеї зазначають, що пам’ятки повинні не тільки 
змушувати думати, але й об’єднувати, а цей пам’ятник спливає кров’ю» [5]. 
Варто зазначити, що від подібних пам’ятників відмовились городяни міст 
Жешув та Перемишль. 

Громадськість теж не залишається осторонь даної тематики. Прикладом 
цього є звернення громадських середовищ Польщі та України [3], що вийшло у 
зв’язку з прийняттям одіозного Закону про Інститут Національної пам’яті у 
лютому 2018 р. В ній наголошується про недопустимість диктату однієї 
сторони, протест проти конфронтації та ескалації між Україною та Польщею. 

Ще одним об’єднавчим проектом можемо назвати проект «Поєднання 
через важку пам’ять. Волинь 1943», який організувала Олександра Зіньчук [4]. 
Авторка зазначає, що завданням цього проекту вона бачить спроби пошуку 
спільних шляхів українсько-польської історії, наприклад, через дослідження 
долі українців, що рятували поляків і поляків, що рятували українців у 1943-
1945 роках. Таким чином, головною ідеєю авторів збірки є демонстрація актів 
людяності і милосердя, що були здійсненні представниками обох націй. 

Враховуючи вищесказане, приходимо до висновків, що незважаючи на 
складність проблеми, українське та польське суспільство здійснюють спроби у 
вироблені компромісної лінії в трактуванні подій, що сталися на території 
Волині у 1942-1944 рр. Це сприяє налагодженню стосунків між обома націями, 
а також не дозволяє подальшому політичному маніпулюванню в обох 
державах. 
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ОБ’ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ: ГЕОПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ 

(1990-1998 рр.) 

Федеративна Республіка Німеччина є одним із провідних і важливих 

гравців на світовій політичній арені. В умовах трансформації системи 

міжнародних відносин з початку 90-х рр. XX ст. позиція ФРН має велике 

значення у прийнятті ключових геополітичних рішень. Вже через кілька років 

після свого об’єднання Німеччина почала провадити активну політику у 

зовнішньополітичній сфері, приділяючи першочергову увагу проблемам 

європейської інтеграції та європейської безпеки. В рамках європейської 

інтеграції України актуальним і важливим кроком є вивчення геополітичних 

рішень об’єднаної Німеччини як країни-лідера ЄС для формування стратегії 

налагодження ефективних стосунків з європейською спільнотою. 

Дослідженням проблеми об’єднання Німеччини та його геополітичних 

наслідків займалися такі історики як А. А. Ахтамзян [1], Д. І. Макогон [6], 

Н. В. Павлов [8], Б. В. Петелін [9], О. М. Хімяк [10] та інші. 

В кінці ХХ ст. відбулося мирне об’єднання двох держав, які тривалий час 

виступали самостійними суб’єктами міжнародного права – капіталістичної 

Федеративної Республіки Німеччини і соціалістичної Німецької Демократичної 

Республіки. Створення єдиної німецької держави стало однією з найбільших 

політичних подій нашого часу, яке істотно змінило як економічне, так і 

політичне становище усієї Німеччини. Різко зросла її роль у Європі та 

міжнародних відносинах. 

Якщо Бісмарк об’єднав Німеччину «залізом і кров’ю», то уряд канцлера 

ФРН Г. Коля в рамках німецької позиції відносно НДР у 1990 р. досяг єдності 

активною зовнішньою політикою, яка полягала у поглибленні атлантичної та 

європейської інтеграції, наданні дозованої фінансової допомоги НДР і країнам 

Центрально-Східної Європи.  

Провідне місце в питанні возз’єднання німецьких земель займає роль 

політичного лідерства особистості Г. Коля. У 1989 р. канцлер ФРН виступив у 

Бундестазі з програмою розвитку німецько-німецьких відносин, що отримала 

назву «Десять пунктів Г. Коля». Її основою був перехід до федеративного 

устрою єдиної об’єднаної Німеччини. За цих умов німецька дипломатія 

використала низку стратегічних концепцій і тактичних методів, вироблених 

нею протягом усього післявоєнного періоду [2]. 
Якщо внутрішні аспекти об’єднання були визнані всім світом справою 

самих німців, то зовнішні стали предметом дипломатичної боротьби. У травні і 

http://www.volynpost.com/news/83583-polske-misto-vidmovylosia-vid-pamiatnyka-volynska-riznia
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серпні 1990 р. були підписані два договори про умови приєднання НДР до ФРН 
− територія НДР була включена до складу ФРН, і дію конституції ФРН було 
поширено на нову територію [1]. 

12 вересня 1990 р. в Москві СРСР, США, Велика Британія, Франція та 
ФРН з НДР підписали Договір «4+2» про остаточне врегулювання щодо 
Німеччини, який містив рішення з усього комплексу питань об’єднання 
Німеччини. У Європі не створювалася нова держава, а розширювалася 
федеративна Республіка Німеччина, її зовнішні кордони були проголошені 
остаточними, що було закріплено у відповідних документах, підписаних ФРН із 
Польщею та Чехією [3]. Урочисте входження нових земель до ФРН відбулося 3 
жовтня 1990 року − об’єднана Німеччина отримала повний суверенітет не 
тільки у внутрішніх, а й у міжнародних справах. Г. Коль як політик 
перетворився на національного героя, якому виявилося до снаги те, що багато 
хто вважав недосяжним: мирне возз’єднання Східної і Західної Німеччини, за 
що він увійшов в історію як «канцлер німецької єдності». 

Об’єднання двох частин країни і договір про остаточне врегулювання 
щодо Німеччини (Договір «4 + 2») закріпили за Берліном роль визнаного 
лідера-«важковаговика» європейської політики. Тобто, фактично, ФРН нині 
претендує на місце однієї з провідних держав світу, здатної на рівних 
взаємодіяти з такими визнаними світовими гравцями як США, Росія, Китай, 
Франція або Великобританія [7]. Глобальний статус Німеччини після 1990 р. 
істотно змінився в геополітичному відношенні: територія держави збільшилася 
з 248 тис. км кв. до 357 тис. км кв., а чисельність населення з 63,5 млн чол. до 
80 млн. Також розширилося її морське узбережжя на Балтиці.  

Об’єднання Німеччини пройшло для німців на дуже вигідних умовах: без 
великих збройних конфліктів і значних фінансових витрат. ФРН на 
сьогоднішній день, володіючи технологічною та інформаційною самостійністю, 
сильним ВПК і армією реально претендує на політично-економічну гегемонію в 
Європі. Вигідним є її геополітичне положення на стику між Центральною і 
Західною Європою [5]. Із нового геополітичного становища випливали нові 
умови для зовнішньополітичної діяльності ФРН. Зникли опіка і тиск великих 
держав. Відбулось делегування частини свого суверенітету до ЄС. Після 
об’єднання Німеччина стала єдиною країною Європейського Союзу, яка 
одночасно реформувала свої політичні, державні та суспільні структури у 
зв’язку із створенням ЄС, і паралельно долала наслідки комуністичного режиму 
та соціалістичної планової економіки у східній частині країни [8]. 

Зовнішня політика Гельмута Коля відрізнялася багатосторонньою 

інтенсивністю. Він виступав за європейську інтеграцію, за його активного 

сприяння у лютому 1992 р. був підписаний Маастрихтський договір про 

створення Європейського союзу. Основоположні принципи договору відбивали 

і проголошували: принцип єдиної грошової і валютної системи, створення 

майбутнього центрального банку, створення європейського громадянства, 

співробітництво у внутрішній і зовнішній політиці та сфері міжнародної 

безпеки [4]. Коль намагався посилити вплив Німеччини на вирішенні світових 

проблем, шляхом досягнення для ФРН постійного місця в Раді Безпеки 

ООН [9].  
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За активної участі Німеччини у жовтні 1997 р. було створено 

Амстердамський договір, який розширив компетенції ЄС у галузі соціальної, 

внутрішньої політики, сфері екології. За Європарламентом було закріплено 

більше повноважень у формуванні законодавства Європейського 

співтовариства. Амстердамський договір більш детально розробив зміст 

спільної зовнішньої політики і політики безпеки країн ЄС, дотримання прав 

людини та демократії. Він закріпив готовність Німеччини разом з іншими 

членами ЄС брати участь у міжнародних акціях по боротьбі з тероризмом, 

контрабандою, расизмом, організованою злочинністю. Цей договір визначив 

стратегію ЄС на XXI ст. Федеративна Республіка Німеччина сприяла 

прийняттю рішення про скасування національної валюти і про введення з січня 

2002 р. євро як єдиного засобу розрахунків між державами [6]. 

Лідируюча роль ФРН в ЄС визначається також економічними 

показниками – вона виробляє чверть його внутрішнього національного 

продукту. Незважаючи на фінансові труднощі, пов’язані з витратами на 

об’єднання країни, на початку 2000-х рр. внески ФРН до ЄС досягли чверті 

його бюджету. 

Інтеграція Німеччини в західні структури стосується не тільки її членства 

в ЄС, але також і її ролі в НАТО. Інтереси безпеки є першочерговими 

пріоритетами при визначенні національної політики безпеки. Німеччина 

утрималася від активної участі в операції у Перській затоці 1991 р. 

обмежившись фінансовою та медичною підтримкою, проте активно 

включилася у процес врегулювання ситуації на Балканах. Визнання 

Німеччиною незалежності республік Словенії і Хорватії 23 грудня 1991 р. 

багато в чому визначило розпад Югославської федерації. З весни 1993 р. 

частини бундесверу почали брати участь в контролі сил ООН за ситуацією на 

Балканах. У грудні 1996 р. бундестаг ухвалив відправку 3 тис. солдат і офіцерів 

бундесверу до Боснії у складі міжнародного миротворчого корпусу [8]. Ядром 

НАТО залишається американо-німецьке партнерство в області безпеки. ФРН 

беззастережно підтримала США у врегулюванні конфлікту в Косово 1998–

1999 рр. силовим шляхом, однак негативно ставиться до створення 

американської системи ПРО на теренах Центрально-Східної Європи, що зайвий 

раз підкреслює власну позицію Німеччини як впливової незалежної держави. 

У рамках «нової східної політики» об’єднана Німеччина в країнах 

Центрально-Східної Європи бачила своїх партнерів і союзників. Метою цієї 

співпраці мало стати подальше посилення ролі Німеччини в Європі в рамках 

реалізації нею ідеї «Серединної Європи». На думку дослідника 

Максимічева І.Ф. «нова східна політика» Німеччини, за великим рахунком, 

була спрямована на створення опорних пунктів впливу в зазначеному регіоні, 

який залишався «природною сферою німецьких інтересів» [7]. Але слід 

зазначити, що на початковому етапі німці проводили цей курс досить обережно 

і стримано, з огляду, в першу чергу, на подолання антинімецьких настроїв у 

сусідніх з Німеччиною країнах. Джерелами зовнішньополітичного вектора 

Німеччини на постсоціалістичному просторі слід вважати ряд угод, укладених 
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ФРН в 1990–1992 рр. (Договори з Польщею (17 червня 1991 р.) і 

Чехословаччиною (27 лютого 1992 р. та ін.) [5]. 

З 90-х рр. XX ст. ФРН стала головним торговельним і політичним 

партнером для більшості країн Східної Європи. Вона активно підтримувала 

відносини з Росією, Україною та країнами Балтії. З 1989 по 1994 рр. Німеччина 

надала гуманітарну допомогу країнам СНД на суму 3,5 млрд. доларів [10]. 

Роблячи висновки, можна зазначити, що після завершення Холодної 

війни і трансформації біполярної системи Німеччина зайняла нове місце на 

міжнародній арені, що не могло не відбитися на зміні її зовнішньополітичного 

курсу: посилення європейської інтеграції, стратегічне партнерство зі США в 

сфері безпеки, послідовне просування ідей демократії і захисту прав людини в 

програмних документах у сфері зовнішньої політики і оборони, посилення 

впливу в Східній Європі і на Балканах. В реаліях постбіполярної системи ФРН 

змогла вибудувати чітку і прагматичну зовнішньополітичну доктрину, яка 

дозволяє їй зберігати послідовність у ряді ключових напрямків, одночасно 

формуючи принципово нову жорстку політику сильного гравця як у 

Європейському регіоні, так і за його межами. 
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ПЛАКАТИ ІСПАНІЇ ЧАСІВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 

1936-1939 рр. ЯК ЗАСІБ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОПАГАНДИ 

Зображальне мистецтво відоме своєю силою впливу та експресивністю, 
широким набором інструментів вираження внутрішнього стану, емоцій та 
почуттів. Візуальний образ може як відштовхувати, так і приваблювати, 
змусити співпереживати, викликати гнів, спонукати до дій. Такий ефект було 
давно підмічено, тому ілюстративний матеріал стали широко застосовувати у 
пропаганді. Ця проблема є актуальною не зважаючи на час, адже і зараз 
зображальне мистецтво залишається одним з найбільш використовуваних 
засобів вираження смислів, що ретранслюють певні ідеологічні установки. 

Вивченням цієї проблеми займались такі дослідники як Е. Мигей [1], 
Н. Фомичев [5], Н. Бросова [6] та інші. Матеріали джерельної бази становлять 
зображення плакатів періоду Громадянської війни в Іспанії [2], [3], [4]. 

Виразні та водночас лаконічні художні виражальні засоби та елементи, 
яскраві та контрастні кольори, стислий і точний текст у вигляді лозунгу, що 
артикулював політичні гасла та цілі фалангістів, підіймав бойовий дух – ось ті 
засоби, які допомагали прихильникам Франко підносити власні перемоги, 
демонізувати ворога, звеличувати каудильйо та створити ідеалізований образ 
власних вояків, як борців за краще і щасливе майбутнє.  

«Ідеологічною основою франкістської пропаганди була боротьба проти 
"червоного варварства" (комунізму), ідея хрестового походу, відновлення 
Батьківщини і католицьких цінностей» [1, с. 199]. Вже на початковому етапі 
Громадянської війни, коли було сформовано перший тимчасовий уряд Франко, 
створена Державна делегація у справах друку і пропаганди. Це викликано 
необхідністю поширення в суспільстві думки про необхідність перемоги 
повстанців. В цей період пропаганда в основному транслювалась через плакати, 
зображальне мистецтво, аудіовізуальні засоби донесення інформації. «Війни не 
можна виграти тільки завдяки пропаганді, але це може допомогти залучити 
послідовників» [7, с. 9]. Головним гаслом франкістської пропаганди стало: 
«Єдина Вітчизна. Єдина держава. Єдиний лідер». 

На території, підконтрольній повстанцям розгорнулась широка робота по 
розповсюдженню образу Франко як сильного лідера та справжнього патріота 
своєї Вітчизни. Портретні зображення каудильйо містили в собі алюзії на 
скульптурні портрети римських полководців. В брошурах «Картинки про 
війну» Ф. Франко зображений у формі генерала іспанської армії на фоні мапи 
Іспанії, що мало символізувати єднання всього народу із армією та її 
очільником.  

Ситуація, що склалась вимагала створення іконографії харизматичного 
лідера, але характер самого Франко відрізнявся від образу, що змальовувався 
його пропагандистами. Його появи на публіці були рідкістю, але натомість його 
зображення були майже на кожному кроці: плакати клеїли на вікнах домівок і 
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підприємств. «Сила, але разом з тим і слабкість франкістських плакатів 
полягала в тому, що образ руху націоналістів персоніфікував в собі Франко» [1, 
с. 200]. Але такий хід не був абсолютно безпрограшним для франкістів, адже 
містив у собі загрозу, що таке загострення уваги на особистості лідера відверне 
від них потенційних прибічників. Плакати з його портретним зображенням 
зазвичай були змальовані з фотографій Франко у військовій формі із жезлом 
генералісимуса; портрети в профіль або анфас із шоломом або головним 
убором легіонера. Такі кроки мали сприяти впізнаваності очільника повстанців, 
довірі до нього як до «батька нації», який веде боротьбу проти «червоних орд» 
за цінності, які мають бути близькими кожному іспанцю. 

Тематика франкістських плакатів не вичерпувалась одними лише 
зображеннями Франко, тут були присутні різноманітні сюжети: від лаконічних 
композицій із символом Фаланги та лозунгами «Нехай живе Іспанія!» та 
«Вперед, Іспаніє!» до використання релігійних символів, зокрема образу Діви 
Марії, яка благословляє і оберігає націоналістів.  

Плакат «Пройшли, Іспаніє!» [3] – відповідь на відому фразу 
республіканців «Вони не пройдуть» (малось на увазі до Мадрида – центру 
спротиву франкістам). На тлі використано прапор Іспанії, над яким злітають 
голуби – символ миру. На передньому плані фігура лева – відображення 
могутності та відваги, на якій поміщено лозунг. Позаду лева розміщено три 
фігури: військовий із емблемою фалангістів, чоловік та жінка, яка тримає 
кошик фруктів на плечі – цивільні. Плакат пройнятий пафосом радості від 
перемоги та сподіванням на мирне життя, сповнене достатку та впевненості у 
майбутньому. Фігури виразні, чітко окреслені, для їх більшої експресивності 
використано певні елементи схематизму. Кольорова гама контрастна і створює 
яскравий образ, який привертає увагу і надовго запам’ятовується. Цілі 
досягнуто: композиція досить легка для сприйняття, не обтяжена зайвими 
елементами, а створений образ без зусиль залишається в пам’яті. 

Плакат «І після цього яким прекрасним буде перебування в Іспанії!» [2] 
виконаний у трьох кольорах: білий, зелений та чорний. Колористика та 
штрихований спосіб виконання зображення створюють відчуття емоційної 
напруги, вольового зусилля. Композиційно по центру зображено вояка у 
повному військовому спорядженні із рушницею за плечем, який поперед себе 
штовхає каток, що проїжджає по символах ворогів франкістів. 

Плакат лаконічний у композиційному та кольоровому вирішенні, але 
емоційно створює у глядача відчуття необхідності мобілізації, наполегливої та 
невпинної боротьби, напруження всіх сил задля кращого майбутнього для себе і 
своїх дітей. 

Плакат «Говорячи про фалангу, слід називати Іспанію» [3] виконаний із 
переважанням теплих кольорів. На жовто-помаранчевому тлі по центру фігура 
вояка у військовій формі із синьою сорочкою – символом приналежності до 
Фаланги. В обидвох руках він тримає прапори Фаланги та Націоналістичної 
партії, які виступають тлом для лозунгу. Нижче, торкаючись зображення 
солдата, тричі повторюється слово «Єдність», а справа від його постаті – 
символ Фаланги: ярмо поєднане з п’ятьма стрілами. 
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Сюжет плакату покликаний переконати людей у тому, що Фаланга є 
виразником інтересів Іспанії і ця теза не може піддаватися сумніву. Тотожність 
партії та держави поставала нібито цілком природно, адже франкісти 
переконували, що лише вони відстоюють «справжню» Іспанію. Таке гасло 
цілком відповідає сутності авторитарної держави, де є монополія лише однієї 
партії.  

Значний обсяг ілюстративних матеріалів періоду становлення 
франкістського режиму, дозволяє зробити висновок про надзвичайну дієвість 
застосування зображального мистецтва. Майстерне використання візуальних 
ефектів в поєднанні з ідеологічними настановами дозволяло створювати 
усталені стереотипні образи, впливати на почуття людей. 
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ДОКТРИНА ПОЛЬСЬКОГО ПРОМЕТЕЇЗМУ У ВНУТРІШНІЙ  

ТА ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (1918-1939 рр.) 

У східній політиці сучасної Республіки Польща спостерігається 

поступове повернення до концепцій, які були актуальними у міжвоєнний 

період. Відбуваються обережні спроби адаптації політичного бачення 

міжвоєнної доби до сучасної геополітичної ситуації у Центрально-Східній 
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Європі. Специфіка польської східної політики визначається насамперед 

історичними традиціями та геополітичними інтересами Польщі у регіоні 

Центрально-Східної Європи [1]. 

Ідея прометеїзму проголошена прихильниками політичної лінії 

Ю. Пілсудського, поступово перетворилася в ідеологію, що передбачала її 

реалізацію у внутрішній і зовнішній політиці держави [3]. Зважаючи на те, що 

елементи політики прометеїзму проявлялися у пізніші періоди польської 

історії, а також мають місце й тепер, дослідження зазначеної теми, є, без 

сумніву, актуальним. 

Прометеїзм являє собою політичну доктрину, у якій Польща 

порівнювалась з легендарним Прометеєм. Саме вона мала нести вогонь свободи 

народам Радянського Союзу. Вона увібрала в себе Ягеллонську ідею, концепції 

федералізму польських соціалістів, теоретичні постулати діячів «Союзу 

зближення відроджених народів». Кінцевою метою прометеїзму було 

відновлення Польської державності у історичних кордонах І Речі Посполитої. 

Хоча ідея прометеїзму не була визнаною на офіційному державному 

рівні, але її прихильники змогли створити низку організацій, головною метою 

яких було поширення пропаганди прометеївської концепції серед польського 

суспільства [2]. 

Однією з таких організацій став Східний інститут, створений у Варшаві у 

1926 р. Головною метою його діяльності стало поширення ідей прометеїзму, а 

також формування молодого покоління прихильників даної концепції. Окрім 

цього, зусилля інституту були направлені на встановлення співпраці між 

польським і так званими «східними» народами. На базі інституту регулярно 

проводились лекційні заняття для широкого загалу на теми східноєвропейської 

геополітики. 

Дещо інше спрямування мав Науково-дослідний інститут Східної Європи 

у Вільно. Саме він вважався одним із основних осередків прометеїзму. Його 

діяльність полягала у дослідженні народів СРСР, Туреччини, Прибалтики та 

Північної Європи. Така пошукова робота була організована через нестачу 

інформації про реальний стан речей у більшовицькій Росії. 

Існував також заклад під назвою Школа політичних наук, що був 

створений у 1930 р. Виступаючи як навчальний заклад, Школа мала на меті 

підготовку кадрів, що були б обізнані у питаннях економіки, політики, 

культури європейської частини СРСР і балтійських країн [4]. 

Об’єднуючим фактором всіх вищезгаданих організацій була широка 

діяльність у царині поширення ідей прометеїзму не тільки серед польської 

громадськості, а й поза межами Польщі. 

Таким чином, ідеологія прометеїзму Польщі отримала своє політичне 

втілення у програмі послідовників Ю. Пілсудського. У своєму 

зовнішньополітичному вимірі прометеїзм передбачав повернення до складу 

Польської держави територій, які було втрачено після розподілів кінця 

XVIII ст. і створення федерації демократичних держав під зверхністю Польщі 

[5]. 
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Незважаючи на те, що ідеологія прометеїзму не була офіційно визнана на 

державному рівні, вона стала важливою частиною польської суспільно-

політичної думки ІІ Речі Посполитої і продовжує здійснювати вплив на 

зовнішню політику сучасної Польщі. 
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ЕВОЛЮЦІЯ СЕМАНТИЧНОГО ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ 

СКІФСЬКОГО МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ 

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ СКІФІЇ 

Проблема семантики скіфського монументального мистецтва та 

практичного призначення скіфських статуй полягає у їх поліваріативному 

предметному репертуарі. Тобто атрибути, які зображувались на кам’яних 

виробах не були однаковими протягом всього існування традиції встановлення 

монументів. Спеціальні праці з цих проблем відсутні. У той же час слід 

відмітити, що значна кількість дослідників хоча б коротко зверталася до цього 

питання. Основними аргументами на користь тієї чи іншої версії було 

зіставлення іконографії та предметного репертуару статуй. 

Найбільш детально вивченням цих тем займалися таки дослідники, як: 

Г.І. Мелюкова, В.С. Ольховський, Г.Л. Євдокімов, С.С. Бессонова, П.М Шульц, 

Н.Г. Єлагіна, Д.С. Раєвський та інші.  

Г.І. Мелюкова, відмітив поширене зображення на статуях акінаку, та 

враховуючи, що скіфи поклонялися мечу як символу атрибуту бога війни, 

інтерпретувала їх як зображення бога війни Арея, як героїчний образ 

родоначальника [5, с. 128]. 

Більш детально підійшла до цієї проблеми Н.Г. Єлагіна. Вона звернула 

увагу на збіг символіки на статуях зі скіфської міфологією, освітленою у 

працях Геродота. Ця символіка є уособленням сакральності влади: лук зі 
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стрілами, сокира, меч. Н.Г. Єлагіна висловила думку, що ці своєрідні статуї 

відтворювали образ померлого царя [3, с. 195].  

С.С. Бессонова припускала, що такі статуї ставилися скіфам дуже 

високого соціального статусу, але не царям. Окрім меморіального та 

соціального аспекту, дослідниця не заперечувала й релігіозно-магічного, 

говорячи, що загиблі герої, як і предки взагалі, були духами-охоронцями 

місцевості. Статуї із стародавніх часів використовувалися для означення меж та 

мали певну сакральність, що було актуально при заснуванні родових кладовищ 

з могилами родоначальників героїв. Тим не менш, вона стверджувала, що у 

скіфський період статуї «служили наглядною маніфестацією непереможності їх 

суспільства, сильного своїми героями та його права на дану територію» [2, 

с. 19]. 

В певному сенсі з цією ідеєю збігаються погляди П.М. Шульца та 

В.П. Білозора, які вважали, що ідеологічним обґрунтуванням панування на 

захоплених землях скіфам служили статуї, які символізують культ вождя, воїна 

– першопредка, який охороняв дані території [12, с. 226]. Особлива перевага 

віддавалася встановленню статуй з їх охоронною та патронуючою функцією на 

периферійних територіях [1, с. 65], заселених часто ворожим скіфам 

населенням.  

На думку В. А. Ільїнської і О.І. Тереножкіна на стелах зображені 

героїзовані предки-родоначальники пануючої групи скіфських племен, що 

являють собою символ єдності скіфів, які претендували на походження від 

божественного предка, яким, згідно з легендою, являється молодший син 

Таргітая – Колаксай [4, с. 65]. Ю.В. Одробинський запропонував бачити в 

ньому образ Таргітая [6, с. 92], 

Іншу позицію зайняв Д.С. Раєвський, який запропонував розглядати 

статуї як «модельовану «тілесним», або анатомічним кодом, вертикальну 

структуру космосу» [11, с. 50], встановлення світового порядку, пов’язаного зі 

смертю царя, шляхом відновлення світового стовпа – статуї [10, с. 143-144]. 

Д.С. Раєвський розглядав статую як вертикальну структуру світобудови, яка 

поділялася на три частини, голова відділена гривнею від тулуба, та тіло і ноги – 

поясом [10, с. 140-144].  

Згідно Д.С. Раєвському, «статуї представляли собою узагальнений символ 

єдності світобудови, зображуючи центральний елемент впорядкованого 

міфологічного всесвіту (вісь світу, світовий стовп, дерево, фалл та інше). З 

часом антропоморфність даного символу посилюють шляхом його 

персоніфікації – ототожнення з образом першопредка – родоначальника, 

солярного героя – деміурга, земним заступником, якого виступала соціально 

значуща особистість – цар, військовий лідер, інший видатний член суспільства. 

Функціонально скіфські статуї являли собою могильний пам’ятник та 

культовий символ» [10, с. 7]. 
Таким чином, не зважаючи на розбіжності в поглядах дослідників, 

домінуюча більшість поглядів з проблеми семантики скіфських статуй, можна 
звести до наступного образу – героїзованого предка-родоначальника, героя-
захисника і прабатька, військового вождя або царя, вісь світобудови.  
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Проаналізувавши інтерпретації дослідників з цієї теми, В.С. Ольховський 
запропонував декілька концептуальних трактувань функції та семантики 
скіфських статуй: 
1) Меморіально-портретна: статуя як втілення (ідеалізованого, героїзованого) 
образу конкретного померлого; 
2) Культово-ритуальна: статуї як елемент прояви культу предків, 
родоначальників, мертвих, Арея, Гойтосира, Таргітая;  
3) Релігійно-магічна: статуя як тотемний знак; 
4) Соціальна: статуя як символ приналежності до певної (військової) групи; 
5) Етико-символічна: статуя як символ вічної військової слави; 
6) Міфологічна: статуя як різноманітне втілення головного символу 
світобудови (світового стовпа, фалла, першолюдини тощо) [7, с. 117]. 

Залежно від розуміння семантики статуй ми спробуємо показати 
еволюцію їх функціонального призначення протягом існування Скіфії. Як 
відомо, скіфи були кочовиками, які прийшли у Північне Причорномор’я у VII 
ст. до н.е. і існували тут до початку ІІІ ст. до н.е. Згідно з концепції 
С.А. Плєтньової кочове суспільство проходить три етапи номадизму: І – етап 
табірного кочування; ІІ – етап освоєння територій; ІІІ – етап переходу до 
часткової осілості [9, с. 11-17]. Тому на думку автора проблема семантики 
скіфського монументального мистецтва тісно пов’язана з військово-політичною 
історією Скіфії, та етапами номадизму. На першому етапі (VII – VI ст. до н. е.), 
скіфи вторглись у Північне Причорномор’я, та встановлювали статуї в якості 
маркера приналежності території скіфам. Зазначимо, що локалізація статуй 
знаходилась на кордонах скіфської території. Протягом другого етапу (кінець 
VI – початок V ст. до н. е.), монументи встановлювались на честь героя-
першопредка, який захопив ці території [2. с. 19]. Тобто вся територія Скіфії 
починала ділитись між родоплемінними групами скіфів. Протягом третього 
етапу (середина V – початок ІІІ ст. до н.е) семантичне значення змінюється, 
імовірно статуї встановлювались для затвердження права панування на певній 
території конкретної родоплемінної групи. Про що свідчить збільшення 
кількості знахідок, а також зменшенням деталізації кам’яних витворів. 

Виходячи з цього, ми вважаємо, що на заключному етапі Великої Скіфії 
відбувається не тільки деградація образу, а й майже повний занепад 
сакрального значення монументальної скульптури, зі звуженням її функцій до 
функцій шанування першопредка та захисту території певного соціально-
економічного колективу.  
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«ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2» ЯК ФАКТОР ЗАГОСТРЕННЯ  

НІМЕЦЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ВІДНОСИН 

«Північний потік-2» є магістральним газопроводом з Росії до Німеччини 
через Балтійське море, будівництво якого почалось в 2018 і має бути 
завершений в кінці 2019 року. Проект став об’єктом критики для багатьох країн 
і є причиною загострення відносин між США та Німеччиною, які є світовими 
політичними лідерами. Зважаючи на це, треба проаналізувати позиції обох 
сторін і подальший розвиток подій. 

Поряд з Німеччиною, прихильниками побудови «Північного потоку-2» є 
Росія, Норвегія, Нідерланди, Мальта, Чехія, Фінляндія, Австрія, Швейцарія, 
Франція, Словаччина і Великобританія. Перш за все, в проекті зацікавлені Росія 
та Німеччина, які мають найбільшу вигоду. Росія має ряд як економічних так і 
політичних переваг: 
- Позбавлення транзитних посередників та постачання палива безпосередньо 
до Європи; 
- Створення порівняно дешевшого та економічного засобу транспорту палива 
- Зменшення залежності від українського транзиту та намагання позбавити 
Україну політичних важелів [1]. 

Щодо Німеччини, то держава матиме право диктувати власну цінову 
політику в ЄС, якщо позбавиться країн-транзитерів. Вважається, що «Північний 
поток-2» принесе німецьким громадянам реальні блага через здешевлення та 
меншої собівартості газу. Проект підвищить надійність газопостачання в 
державі. Поряд з цим, ФРН планує відмовитись від використання атомної та 
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електричної енергії, тому країна потребуватиме додаткового природного газу. 
Також Німеччина є однією з країн, які більш за все постраждали від санкцій 
проти Росії, тому влада не хоче нести збитки для досягнення політичних цілей 
інших держав [1]. 

Противниками проекту виступили такі держави: США, Румунія, Данія, 
Латвія, Польща, Естонія, Литва, Угорщина та Україна, яка разом з Польщею, 
залишиться без транзитних платежів за поставку російського газу в Європу, 
коли «Північний потік-2» буде побудований. Негативна позиція США 
обумовлена здебільшого політичними причинами, хоча країна також є 
постачальником газу до Європи. Вважають, що газопровід може зробити 
Європу енергетично залежною від Росії, яка матиме змогу диктувати свої 
умови. Найбільш постраждають Україна та Польща, через можливість Росії 
дестабілізувати ситуацію в цих країнах. Крім того, Держдеп США наполягає на 
тому, що трубопровід зручно використовувати для збору шпигунської 
інформації, а екологи впевнені, що «Північний потік-2» може стати загрозою 
для Балтійського моря. США не тільки категорично проти будівництва 
«Північного потоку-2», але й гарантують підтримку Україні. Було 
підтверджено позицію США проти спорудження «Північного потоку-2» і 
наголошено на важливості українсько-американських відносин у сфері 
енергетичної безпеки [1]. 

12 грудня 2018 р. Європарламент ухвалив резолюцію проти «Північного 
потоку-2», назвавши проект здебільш політичним. Було наголошено про 
загрозу енергобезпеки Європи [2]. 

Уряд США наклав санкції на 2 європейські кампанії, що беруть участь в 
будівництві «Північного потоку-2». В січні 2019 року німецьким кампаніям 
було надіслано листи, в яких припускалась можливість накладення санкцій. Зі 
свого боку МЗС ФРН вважає заяву провокаційною та стверджує, що 
американські санкції не зупинять будівництво [3]. 

Проаналізувавши ситуацію, можна зробити висновок, що будівництво 
«Північного потоку-2» і подальші непорозуміння серед країн зумовлені як 
економічними, так і політичними причинами. Перш за все, найбільшу 
зацікавленість мають такі держави, як Німеччина і Росія, що мають на меті 
збільшення ролі та впливу на Європейський континент. Це викликає 
занепокоєння у США та інших провідних країн Європи, які стурбовані 
порушенням існуючої політичної ситуації, особливо Польща та Україна, що 
понесуть найбільші збитки.  

Очевидним є той факт, що «Північний потік-2», існуватиме і в 
найближчий час буде готовим до використання. Тож, врегулювати існуючі 
конфліктні ситуації можуть тільки подальші переговори і домовленості обох 
сторін. 
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ВЕЛИКИЙ ТЕРОР 1937-1938 рр. І ДОЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ 

«Великий терор» – наймасштабніша репресивна кампанія проти 

радянського населення, що була розгорнута в СРСР у 1937-1938 рр. з ініціативи 

керівництва СРСР, а також особисто Йосипа Сталіна для залякування 

населення та встановлення в ньому свого беззаперечного авторитету, а також 

ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів. 

Також період цього страшного терору називають ще іншим терміном – 

«Єжовщина». Дана назва пов’язана з ім’ям Миколи Івановича Єжова, який 

отримав посаду керівника народного комісаріату внутрішніх справ. 26 вересня 

1936 р. він очолив НКВС СРСР, а відповідно і «сталінські чистки». 

Число жертв Великого терору сталінських часів дійсно є лячним. Цей 

кривавий процес став одним з найбільш темних часів періоду правління 

Сталіна. Ставлення до жертв, як до знеособленої маси досягло в даному процесі 

своєї кульмінації. Політичне керівництво в Москві діяло в унісон з карателями 

на місцях. 

Причинами до розстрілів були так звані шпигунська, диверсійна, 

терористична, повстанська та бандитська діяльність, участь у антирадянських 

партіях, а також проводження в соловецьких таборах контрреволюційної 

діяльності. Було запроваджено кару та арешти за «українську терористичну 

діяльність». Одними з перших було затримано таких діячів, як 

А. Крушельницький, Ю. Бачинський, В. Мисик, А. Вороний та багато інших. 

Доля української інтелігенції (політиків, вчених, письменників, діячів культури, 

духовних служителів) була вирішена на півночі в Соловецькому концтаборі. 

16 серпня 1937 р. була прийнята директива наркома внутрішніх справ 

СРСР, яка передбачала лише страту в’язнів Соловецької тюрми особливого 

призначення». Більше 130 діячів українського відродження були безпідставно 

звинувачені у різних злочинах, а саме: шпигунсько-терористичній діяльності, 

створенні на Соловках «Всеукраїнського центрального блоку» тощо. 

Українську інтелектуальну еліту з Соловків вивозили до позначених 

місць розстрілу. Відомі з них: урочище Сандормох, Койранкангас, Соловки. 

Сандармох – сумний символ «Великого терору», 81 рік тому там розстріляли 
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близько 7 тисяч людей 60 національностей (серед них 677 українців) [4]. 

Найбільшу групу в’язнів було страчено з 27 жовтня по 4 листопада 1937 р. Ці 

масові розстріли приурочили до 20-річчя так званої жовтневої революції. Серед 

українців, розстріляних у Сандармосі були такі постаті, як: Лесь Курбас 

(теоретик театру, режисер, актор), Микола Зеров (поет, перекладач), Михайло 

Полоз (політичний діяч), Степан Рудницький (географ, історик, академік 

ВУАН), Михайло Лозинський (правник), Мирослав Ірчан (драматург, 

публіцист, поет), Петро Дідушок (військовий і політичний діяч), Аркадій 

Барбар (організатор служби масового медичного обслуговування), Олексій 

Вангенгейм (вчений-метеоролог), Антін Крушельницький (письменник, 

літературний критик), Володимир Чехівський (політичний і релігійний діяч), 

Матвій Яворський (історик, академік ВУАН) [1-2]. У пустоші Койранкангас 

розстріляли таких українських діячів, як В. Вражливий-Штанько, М. Любченко, 

М. Нарушевич, А. Лебідь, В. Удовенко та багато інших [3]. 

Отже, 1937-1938 рр. стали для українського народу та його 

інтелектуальної еліти роками найбільших репресій з боку радянського режиму і 

знищення української культури та самосвідомості. 

Література 

1. Остання адреса: Розстріли соловецьких в’язнів з України у 1937-1938 

роках: В 2 т. Т.1. Київ : «Сфера», 1997. С. 9-30. 

2. Остання адреса: Розстріли соловецьких в’язнів з України у 1937-1938 

роках: В 2 т. Т. 2. Київ : «Сфера», 1998. С. 9-22. 

3. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Київ, 2004. Вип. 1-2 (22/23). С. 35-59, 

С. 250-315. 

4. Політичні репресії в Українській РСР 1937-1938 рр.: дослідницькі 

рефлексії та інтерпретації. До 75-річчя «Великого терору» в СРСР. 

Матеріали до Всеукраїнської наукової конференції м. Київ, 15 березня 2012 

р. 2013. С. 128-163, С. 321-341. 

Бугаєнко Юлія 

студентка І курсу магістратури історичного фак-ту 

Наук. кер.: к.і.н., доц. Шугальова І.М. 

ВІДОБРАЖЕННЯ У КОЛЕКТИВНІЙ ПАМ’ЯТІ ОБРАЗУ ЖІНКИ  

ЯК СИМВОЛУ БОРОТЬБИ ЗА ВИЖИВАННЯ 

У РОКИ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 рр. 

Актуальність роботи зумовлена тим, що в сучасній Україні реалізовується 

чимало ініціатив, спрямованих на увічнення пам’яті трагедії Голодомору та 

його численних жертв. Меморіали і пам’ятники жертвам Великого Голоду, 

наукові дослідження, десятки томів опублікованих спогадів очевидців та 

архівних документів, документальні фільми, та ін. У них неодноразово спливав 

образ Жінки як уособлення трагедії цілої української нації. Візуальні 

репрезентації подій 1932-1933 років часто показують виснажене голодом 

жіноче тіло або ж скорботну матір, що символізує тотальність трагедії. Наукові 
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і публіцистичні публікації схильні подавати жахи голодування насамперед 

через образи виснажених дівчат і матерів з умираючими дітьми, доповнюючи 

ілюстрації моторошними розповідями про доведених до відчаю жінок. Таким 

чином у суспільній свідомості формується та закріплюється стійка асоціація 

поміж двома поняттями – жінка і жертва. 

Гендерна методологія в історії дозволяє по-новому подивитись на вже 

досліджені тематики, зокрема на відображення подій Голодомору 1932-1933 

років у колективній пам’яті українського народу. Немає жодного сумніву, що 

Голод 1932-1933 років став головною причиною однієї з найбільших 

колективних травм не лише для українського суспільства, а й для світової 

спільноти. Образ жінки лише посилює усвідомлення трагічності та тотальності 

подій Голодомору у загальному травматизмі свідомості українців. 

Ми в даній статті охарактеризуємо формування у колективній пам’яті 

образу Жінки не лише як жертви, а й як ключового символу у боротьбі за 

виживання у роки Голодомору. 

Насамперед, зазначимо, що під поняттям «колективна пам’ять» ми 

розуміємо «роботу професійної історичної спільноти над виробленням не просто 

наукового знання, а й масового знання про минуле» – історичної пам’яті [1]. 

Є декілька переконливих причин, через які варто аналізувати саме 

жіночій досвід Голодомору. Перший і головний аргумент – домінування 

жіночих свідчень в загальному масиві спогадів очевидців Голодомору: в 

опублікованих в Україні збірниках спогадів, записаних в рамках різних 

проектів помітно превалюють розповіді жінок (майже три чверті всіх свідчень). 

Очевидно, що ці свідчення відображають, перш за все, жіночий досвід і жіноче 

бачення подій, тому ігнорувати цей факт неможливо. 

Українська дослідниця Оксана Кісь наводить вагомі аргументи на 

користь вивчення жіночого досвіду Голодомору, зазначаючи, що репресії проти 

селян, які чинили опір примусовій колективізації протягом 1929-1931 рр. мали 

гендерний вимір [2]. У споминах очевидців простежується закономірність: 

свідки подій стверджували, що в роки Голодомору, саме жіноцтво чинило 

спротив політиці, намагалося врятувати власних (іноді й чужих) дітей. Отже, 

образ Жінки у колективній пам’яті сучасників виступає не лише у 

традиційному вимірі лагідної берегині, а і у образі серйозної сили, яка понад 

усе намагалася врятувати найдорожче – свою родину та дітей, а тому без будь-

яких вагань йшла проти радянської тоталітарної системи. 

Не можемо оминути й демографічні чинники (фактичне превалювання 

жінок серед ще живих свідків Голодомору та їх спогадів), гендерні відмінності 

в репресіях проти селян-бунтівників і їх реакціях на переслідування, особливе 

піклування жінок про виживання власних голодуючих сімей, фізіологічні 

особливості жіночого і чоловічого організму, потрібно визнати, що вивчення 

специфіки жіночого досвіду переживання Голодомору є особливо важливим. 

У перших незначних публікаціях, що були присвячені окремим аспектам 

жіночого досвіду трагедії не було окреслено ані ширшої проблематики таких 

студій, ані можливих підходів, ані особливостей джерельної бази чи 
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потенційних проблемних питань. Утім на початку 2000-х рр. вже можна 

помітити перші спроби дослідження гендерної специфіки жіночого досвіду та 

жіночих наративів про голод. Такі дослідники, як О. Сапицька [3] та А. Гринько 

[4] звертали вагу на так звані «бабські бунти» – досить поширене і яскраве 

явище, що було вагомою складовою селянського опору примусовій 

колективізації, яке проявлялося в стихійних масових виступах жінок проти 

заходів, спрямованих на вилучення продуктових запасів, реманенту, худоби і 

майна. Канадська історикиня Віола Лінн [5] представила громадськості своє 

бачення даного феномену та показала гендерну обумовленість участі жінок у 

таких протестових акціях і пояснила відповідну реакцію на них більшовицьких 

органів. Т. Орлова охарактеризувала існуючу джерельну базу та історіографію 

дослідження жіноцтва в роки колективізації і Голодомору [6]. Окреслити 

гендерні особливості жіночих розповідей про Голод намагався В. Сокіл у статті 

«Ґендерний аспект наративів про голодомори» [7]. Однак досліджень, які б 

являли собою комплексний підхід до становища жінок в надзвичайних 

обставинах великого голоду та його відбиття у колективній пам’яті про події 

1932-1933 рр. не з’явилося. 

Сучасний суспільний і науковий інтерес до дослідження повсякденного 

життя жінки часів Голодомору на тлі загальної політизації цієї теми, виявляє 

деякі ознаки «надмірної колективної пам’яті». Надмірна політично-емоційна 

спрямованість дискусій про події голоду 1932-1933 рр. значно ускладнює їх 

всебічний та неупереджений аналіз та об’єктивне осмислення розтягнутих у 

часі наслідків трагедії. Також значною перешкодою у дослідженні теми 

Голодомору становлять процеси пасивного (ненавмисний процес викидання з 

пам’яті болісних спогадів про пережиті жахіття) та активного (навмисне і 

цілеспрямоване «витіснення» з колективної пам’яті спогадів про «політично-

небажані» сторінки минулого) забування тих страхітливих подій. У першому 

випадку вцілілі жертви не хотіли знову занурюватися у власні болісні спогади і 

передавати цю травму близьким людям. У другому – трагедія замовчувалась 

«згори», шляхом видалення згадок про неї з офіційної версії історії та 

переслідування за дослідження та оброблення будь-якої інформації про ці 

політично-невигідні події та їхні наслідки. 

О. Кісь у своїй статті «Колективна пам’ять та історична травма: 

теоретичні рефлексії на тлі жіночих спогадів про Голодомор» [8] зазначає, що в 

опублікованих спогадах жінок-очевидців Голодомору можна виділити деякі 

ознаки, що говорять про їх особливо травматичний досвід та болісність 

розповіді. У іншій роботі «Українські жінки в умовах Голодомору: безправність 

vs дієздатність» автор акцентує увагу на тому, що лише спогади українських 

жінок про Голодомор у досить повній мірі віддзеркалюють гендерні 

особливості жіночого досвіду боротьби проти цієї трагедії. Залишившись без 

своїх чоловіків та будь-яких засобів до існування, жінки були вимушені брати 

на себе відповідальність за збереження життя не лише для себе, а й для дітей та 

старших членів сім’ї, жінка мала усіх врятувати від голодної смерті. У своїх 

групових та індивідуальних протестах жінки виступали у першу чергу з позиції 
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традиційної жіночої ролі матері-годувальниці, яка виконує обов’язок і дбає про 

виживання власних дітей. У поодиноких випадках деякі жінки змогли відстояти 

власне майно шляхом написання скарг до органів влади, таких випадків було 

небагато, але вони мали місце. Важливо, що жінки намагалися боротись із 

беззаконням, хоча і розуміли нерівність засобів і сил. Водночас влада не 

розглядала навіть організоване жіноцтво як серйозну політичну силу, яка могла 

б становити загрозу режимові. 

Отже, вивчення гендерної специфіки жіночого досвіду в роки 

Голодомору ілюструє суперечливість і надзвичайну складність пережитого, 

дозволяє побачити жінок не лише як безсилих і безправних жертв тоталітарного 

режиму, але також і суб’єкток, які невтомно намагалися чинити спротив 

системним знущанням влади, виробляли (відносно дієві) стратегії виживання і 

способи пристосування до жахливих умов для порятунку не лише свого, а й 

життя власної родини. 

Важко не погодитися із думкою Барбари Міштал: як для індивідуальної 

людини, так і для суспільства можливість оприлюднити спогади про 

травматичні події минулого та здатність розглядати це як звичну частину історії 

є важливим кроком на шляху до звільнення від страждань. Роль історика у 

цьому процесі неможливо переоцінити, адже саме історик створює історичні 

наративи із живих спогадів, переосмислює та по-новому подає факти і явища, 

перетворюючи минуле в історію, яка відтак набуває потужного суспільного і 

політичного значення у наш час. Така місія накладає на істориків значну 

відповідальність за виваженість та безсторонність його позиції. Серед головних 

ризиків – небезпека перетворитися з об’єктивного дослідника на упередженого 

учасника сучасних політичних баталій за пам’ять в ім’я соціальної 

справедливості, релігії, нації, тощо. Історичне дослідження колективної пам’яті 

та спогадів жінок про таке явище, як голодомор є особливо складним через 

його неминучу емоційну забарвленість та політичне значення теми Голодомору 

1932-1933 рр.  
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СУЧАСНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ  
ДО ПОЛЬЩІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

Сьогодні міжнародна трудова міграція стала викликом не лише для 
соціально-економічного розвитку країн-донорів і країн-реципієнтів, а суттєво 
впливає на геополітичний розвиток світу, в тому числі його гуманітарну 
складову. Щорічно в пошуках роботи у світі мігрує понад 25 млн. осіб. Із них, за 
різними оцінками від 3 до 7 млн. осіб., це українці [1]. 

В цьому контексті трудова міграція до Польщі набуває особливого 
значення. Адже тут на сьогодні сконцентровано більше одного мільйона 
українських заробітчан, які своїми грошовими переказами, не лише підтримують 
матеріальне благополуччя членів своїх сімей, а й вносять вагомий внесок у 
стабілізацію соціально-економічного та фінансового розвитку держави в умовах 
п’ятирічної російської збройної агресії проти України. 

Сучасна трудова міграція українців до Польщі зумовлена не лише 
складною соціально-економічною, демографічною та політичною ситуацією в 
Україні протягом всього періоду незалежності, а й суттєвими змінами в 
світовому міграційному процесі в умовах глобалізації та дефіциті робочої сили в 
провідних країнах світу. Крім того, на цей процес суттєво вплинула гібридна 
війна Росі проти України, що триває з 2014 р., в результаті якої, кількість 
українських заробітчан в країні-агресорі різко зменшилась.  

Статистика перебування українців на заробітках в Польщі є досить 
динамічною. Так, Міністерства праці Польщі, уже в 2017 р. вказувало, що таких 
громадян було 2,2 млн. осіб [2], тоді як українські офіційні джерела 
стверджують, що таких заробітчан там на початок 2019 р. знаходиться біля 1-
1,2 млн. осіб [3].  

Головною мотивацією руху українських заробітчан до Польщі стала 
територіальна близькість і більш високі заробітні плати. Середня зарплата в 
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Україні в доларовому еквіваленті становить всього 342 долари, тоді як у Польщі 
можна за місяць заробити близько 1000 євро [4]. Три чверті українських 
заробітчан у Польщі отримують щонайменше 2,5 тисячі злотих у місяць, що 
приблизно дорівнює 675 доларам або 19 тисячам гривень [5].  

Суттєвим фактором, що позитивно впливає на стабілізацію складної 
фінансово-економічної ситуації в Україні зумовленою російською агресією є 
грошові перекази з Польщі, які за чотири останніх роки збільшились майже в три 
рази – від 1, 4 до 3, 6 млрд. дол. США [6]. 

Аналіз статистичних даних показує, що за останні п’ять років більше 
половини українців-заробітчан, повторно приїжджають на роботу, а середній 
термін їх перебування в Польщі становить п’ять місяців на рік. Пов’язано це з 
тим, що і сама Польща активно працює над залученням трудових мігрантів – 
українці можуть працювати в Польщі без трудової візи, але на термін, що не 
перевищує 9 місяців.  

Українці в Польщі переважно виконують просту фізичну роботу, що не 
вимагає кваліфікації таких заробітчан 70,7%. 34% українців працює в 
сільському господарстві, 32% – у сфері будівництва і ремонту, 16% – у сфері 
послуг, 14% – нагляду за дітьми, 3% – в інтелектуальній роботі, 1% – на 
керівних посадах [7]. 

На сільськогосподарських роботах частіше працювали жінки та 
найстарші респонденти, у будівництві та на ремонтних роботах – чоловіки, 
молодь та особи середнього віку. 

Жінки, на відміну від чоловіків, частіше задіяні у якості хатніх 
працівниць та у сфері ресторанного бізнесу, догляді за людьми похилого віку та 
інвалідами, дітьми, у сфері послуг. 

Характерна особливість трудової міграції зараз у тому, що, по-перше, зріс 
відсоток молоді серед мігрантів. За останніми даними в Польщі навчається 
майже 40 тис. українських студентів. По-друге, збільшилася частка осіб з 
вищою освітою і взагалі осіб з високою кваліфікацією.  

Еміграція, з одного боку, відкриває можливості для взаємозбагачення 
культур, а з іншого – створює проблему збереження національної самобутності 
як іммігрантів, так і місцевого населення.  

Для країн-донорів трудова еміграція сприяє вирішенню проблеми 
безробіття і, водночас, повертається втратою якісно кращої національної 
робочої сили.  
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ЦЕНЗУРНА ПОЛІТИКА ІМПЕРСЬКОЇ ВЛАДИ (1907-1914 рр.)  

ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ВИДАВНИЦТВА  

Українська преса завжди залишалась важливим чинником відродження 

національної свідомості українського народу. Саме вона відігравала 

вирішальну роль у формуванні громадської думки. Уряд продовжував 

реалізовувати політику систематичного наступу проти українства, поступово 

ліквідуючи свободу слова, впроваджуючи цензуру та жорсткий контроль за 

періодичними виданнями. Насамперед це стосувалося тих видань, які 

знаходилися в опозиції до чинної влади. 

Микола ІІ вирішив після січневих подій 1905 р. значно посилити 

контроль над друкарством та періодикою: «…необхідно впливати на 

редакторів, пригадавши деяким з них вірнопідданських борг…» [2]. В цей 

період значно постраждали редакції газет. Київський цензорний комітет мав 

повноваження арештовувати газети, конфісковувати видання зі складів. З боку 

держави не відбувалось ніякої підтримки видавничої справи. Редакції не 

фінансувались, лише меценацтво врятовувало ситуацію. Проте прибутки 

видань були не значними. Наслідком таких процесів стало банкрутство деяких 

видань, зокрема журнал «Київська Старовина» мав збиткові показники 

впродовж 1905-1906 рр. Цензорні комітети цілеспрямовано виконували 

поставлені завдання, так у газеті «Громадська думака» від 31 грудня 1905 р. 

зазначалося: «Київський губернатор не дав дозволу на видання газети 

«Громадське слово» і журналу «Нове життя» через неблагонадійність» [1]. 

Арешти, штрафи, конфіскації підривали фінансову можливість існування 

українських видань та обмежували їх популяризацію серед населення. Якщо 

редактор газети не міг сплатити штраф, то він підлягав ув’язненню, терміни 

якого коливались від 2 тижнів до двох місяців. Ув’язнення не оминув редактор 
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газети «Рада» М. Павловський, який був двічі засуджений до в’язниці через 

публікацію критичних, щодо російського державного ладу, статей (автором 

обох статей був С. Єфремов) [3]. 

Також важливим питання був нагляд за передплатниками цих видань. 

Імперська влада розглядала українську пресу як небезпечний антидержавний 

апарат, що необхідно ліквідувати. Після спілкування з працівниками «Ради» 

лідер кадетів П. Мілюков заявив у своєму виступі в Державній Думі у 1914 р., 

що навіть звичайна передплата українського видання вказувала на 

«неблагонадійність» населення. Тому особливо ретельно перевіряли 

передплатників саме українських видань, бо хто купував подібні газети не мав 

права працювати у державних установах: «…складають списки передплатників 

на українські газети, і той, хто потрапив до цих списків, ніколи не буде 

вибраний на громадську посаду…» [3, с. 317]. 

Є численні свідчення звільнень з посад за передплату того чи іншого 

часопису. Зокрема, голова Черкаської земської управи звільнив із роботи двох 

лікарок лише через передплату газети «Рада». Наступне видання також 

потрапило під цензурні утиски комітетів. Так за перші 20 днів існування 

«Громадської думки» було виплачено 5 штрафів за антиімперські ідеї у газеті.  

Наслідком цензурного переслідування стало значне зменшення тиражів 

українських видань, падіння їх популярності серед населення, фінансові кризи, 

арешти. Приклад газети «Громадська Думка» красномовно свідчить про це. У 

перші місяці вона виходила тиражем 5 тис. примірників. Щоправда, видавці 

сподівалися на значно більшу кількість – щонайменше на 10 – 20-тисячний 

тираж газети. Однак через тиск царської цензури кількість передплатників 

згодом різко зменшилася і напередодні закриття газети становила лише 1509 

осіб. 

Таким чином, цілеспрямована політика утисків українського слова 

реалізовувалась усіма можливими методами. Преса була важелем управління і 

суспільству намагались нав’язати великоросійські принципи державотворення, 

заперечуючи національну окремішність українського народу. Разом із тим, 

незважаючи на всі агресивні заходи проти української періодики, книги, 

українське друковане слово набувало поширення серед читачів, продовжувало 

виконувати свою інформаційну, просвітницьку ідеологічну місію, продукувало 

ідею національної єдності щодо відстоювання своїх прав, надихало активний 

український осередок до національно-визвольної боротьби.  
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ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ГОЛОДОМОРУ1932-1933 рр.: ОСНОВНІ ПИТАННЯ В 

СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 

Релігія відігравала важливу роль в українському суспільстві 30-х рр. 

ХХ ст. Більшовики призвели до кардинальних змін у становищі релігійних 

спільнот. 

Проблематика Голодомору 1932-1933 років – наймасштабнішою трагедії 

в Україні – у переважній більшості розглядається під кутом світської історії. 

Становище церкви та духовенства в часи Голодомору відображені в низці 

історичних праць, опублікованих в Україні в роки державної незалежності. 

Одним з перших у 1990-х роках почав досліджувати політику 

більшовиків щодо православної церкви у 1920-1930-х рр. В.О. Пащенко. Автор 

не оминув трагічні події 1932-1933 рр. Зокрема, він звернув увагу на судові 

процеси проти священнослужителів, і зауважив, що у порівнянні з кінцем 1920-

х рр. їх число скоротилося [1, с. 155]. Це пояснення вказувало, що 

священнослужителі розділили долю разом з народом, і помирали голодною 

смертю. 

До питання становища церкви та духовенства в трагічні 1932-1933 рр. 

звернувся О.М. Ігнатуша. У монографії, виданій 2004 р., автор звернув увагу на 

багатовимірну деструктивну дію Голодомору на церкву – знищення голодом 

духовенства та віруючих, закриття церков, економічний тиск [2, с. 236-237]. 

Вивчення проблеми продовжила стаття «Разом з народом: церква в умовах 

Голодомору 1932-1933 років», де найбільше висвітлюється питання 

економічного та адміністративного тиску на церкву. Дослідник переконаний, 

що поставлені державою вимоги до служителів культу у вигляді грошових та 

натуральних податків були нереальними [3, с. 116]. Закриття церков під 

приводом використання приміщень для зберігання зерна та малої кількості 

прихожан або ж через епідемії, викликані голодом, негативно впливало на 

населення, адже це давало можливість більшовикам маніпулювати свідомістю 

селян [3, с. 119]. 

Вивчення багатоаспектної теми Голодомору крізь призму церковної 

історії від початку зіштовхнулося з обмеженістю джерельної бази. Тому її 

розробка реалізовувалась через краєзнавчі та історико-регіоналістичні 

дослідження. 

З 2000-х рр. історики почали досліджувати репресивну політику 

більшовиків щодо духовенства в часи Голодомору. У контексті вивчення 

протидії церкви антирелігійному наступу влади, питанню репресій держави у 

своїх дослідженнях присвячує увагу О.В. Бойко. Дослідник зазначає, що 

елементом нищення церкви був моральний і фізичний тиск на духовенство. За 

часи Голодомору були відкриті численні карні справи, обвинувачення в яких 
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були абсурдні – антирадянська агітація чи контрреволюційні дії. Покарання 

ставали типовими для всіх – тюрма або заслання [4, с. 217].  

Спираючись на документи Державного архіву Дніпропетровської області, 

Н.В. Киструська та О.В. Шумейко пишуть про складові репресивної політики 

проти священнослужителів [5, с. 43]. 

Проблема долі людей в роки Голодомору знайшла відображення у книзі 

«Людність у нелюдяний час». Як приклад, у списку увічнене ім’я священика з 

Одеси Микити Морозовського, котрий всі харчі віддавав простому люду, а сам 

з сім’єю в 1933 р. помер голодною смертю [6]. Цей випадок не єдиний. Ціною 

власного життя духовенство рятувало людей. 

Окрім вище зазначеного, проблему настроїв, цінностей, страхів 

духовенства простежувала Т.Г. Савчук. Дослідниця звертає увагу, що процес 

знищення церков та духовенства негативно вплинув на моральний стан 

священнослужителів. У той же час, мор голодом підсилив релігійні почуття 

населення країни, а відтак авторитет церкви [7, с. 135]. Цю лінію підкреслює і 

дослідниця історії державно-церковних відносин в Україні А.М. Киридон. 

Знаючи про можливі покарання, священики потай хрестили дітей, проводили 

релігійні обряди на свята, допомагали всім чим могли [12, с. 186]. Свавілля, 

якого зазнали представники Церкви, призвело їх до злиденства, але у той же час 

не підкорило їх більшовицькій системі [8, с. 179-185]. 

Отож, починаючи з 1990-х рр., і до сьогодні проблема становища церкви 

в часи Голодомору знаходила відображення переважно у публікаціях статей. 

Увагу дослідників привертали питання економічного, адміністративного тиску, 

репресивної політики влади, дослідження поглядів, настроїв 

священнослужителів. Але, не дивлячись на різносторонність проблеми, вона не 

знайшла свого відображення у комплексній узагальнюючій праці. 

Малодослідженою залишається ціла низка питань. Серед них – деструктивні 

зміни у становищі церкви під тиском влади, опір церковних організацій 

антирелігійним діям більшовицької влади тощо. 
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ДОЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ЧАСІВ 

НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 

На сучасному етапі переосмислення історії Другої світової війни, увага 

громадськості, значною мірою, прикута до проблеми колосальних втрат 

культурних цінностей. Ці втрати не мали аналогів в історії України. Відомо, що 

на окупованих територіях відбувалось культурне мародерство, матеріальні 

збитки якого важко оцінити ще й досі. Важливо зазначити відношення Е. Коха 

до діяльності німців на окупованих територіях: «Для поведінки німців у 

рейхскомісаріаті повинна бути вирішальною та точка зору, що ми маємо тут 

справу з народом, який є в усіх відношеннях неповноцінним» [3, с.13]. 

Показовою щодо цього є думка рейхсляйтера Рейхсміністерства окупованих 

областей Сходу нацистської Німеччини Альфреда Розенберга. Він вважав, що 

достатньо знищити всю культуру народу, щоб поработити його. Так він 

обґрунтовував те, що культура є фундаментом кожного народу, так би мовити, 

культура – історичний каркас. Ще до нападу на СРСР він подав Гітлерові 

детальний план вивезення до Німеччини культурних цінностей слов’янських 

народів [1, с.75]. Так, ще до війни нацисти проводили так звану 

мистецтвознавчо-культурну розвідку. 

З початком німецько-радянської війни на фронті гостро постало питання 

про долю музейних зібрань. Організація вивезення із прифронтових районів 

історичних та культурних цінностей здійснювалася у межах заходів по 

евакуації населення та майна промислових підприємств, колгоспів, радгоспів, 

установ і організацій на засадах жорсткої централізації. Основні завдання і 

зміст заходів з евакуації визначалися постановою ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 

27 червня 1941 р. «Про порядок вивезення і розміщення людських контингентів 

і цінного майна», яку було передано телеграфом усім командуючим фронтами і 

арміями. В першу чергу евакуації підлягало найважливіше майно, що мало 

велику державну роль [4, с. 106].  

Одночасно за вказівкою Ради по евакуації в екстреному порядку 

розроблявся загальний план вивезення музейних цінностей у тил, який був 

симбіозом евакуаційних методик та розрахунків 1936 та 1938 років. 
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Передбачалося, що музейні фонди, які підлягають евакуації, поділяються на три 

групи залежно від їхньої історичної та культурної цінності. Відповідальність за 

вивезення цінностей музеїв обласного і районного підпорядкування 

покладалася на місцеві відділи народної освіти, відповідні управління в справах 

мистецтв та керівників відомчих організацій. 

Аналізуючи події 1941 р. можна простежити те, що реальні обставини 

евакуації культурних цінностей значно відрізнялися від визначених 

директивами схем. Цілком очевидно, що вивозити музейні цінності, архівні та 

бібліотечні фонди не встигали. У багатьох випадках в радянських органах 

управління на місцях панували розгубленість і збентеження. Це особливо 

позначилося на ефективності першочергових заходів по евакуації в наближених 

до західного кордону областях УРСР. Внаслідок швидкого просування 

німецьких військ взагалі не були евакуйовані і повністю залишились на 

окупованій території фонди музеїв дев’яти областей України: Вінницької, 

Волинської, Дрогобицької, Житомирської, Кам’янець-Подільської, Львівської, 

Станіславської, Тернопільської, Чернівецької. Для вирішення завдань евакуації 

культурних цінностей з центральних, східних та південних областей республіки 

було ще достатньо часу. Проте і тут виникали труднощі як об’єктивного, так і 

суто організаційного та суб’єктивного характеру. Зокрема, детальний розгляд 

обставин вивезення музейних фондів вказує на той факт, що за визначених 

організаційних засад евакуації, відповідальних працівників Наркомату освіти 

УРСР та Управління у справах мистецтв при РНК УРСР було практично 

усунуто від безпосередньої участі в керівництві вивезенням культурних 

цінностей та здійсненні контролю за переміщенням експонатів. Вони 

опинилися в ролі бездіяльних статистів [2, с.67]. Це ж стосувалося і місцевих 

органів даних установ. Переважній більшості співробітників музеїв доводилося 

на місцях самостійно вирішувати організаційні питання, щоб врятувати 

найцінніші фонди.  

Отже, з початком німецько-радянської війни 1941-1945 рр., актуальне 

завдання евакуації в тилові райони найцінніших фондів музеїв та архівів 

органами радянської влади було невирішене. Причиною неефективності роботи 

стала складна воєнна обстановка, напруженість загальних планів евакуації, а 

також недооцінка значення збереження історико-культурних цінностей, що 

мала місце з боку багатьох відповідальних працівників партійних органів. Тому 

більша частина культурних цінностей залишилася на окупованій території. 
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ПРОТЕСТАНТСЬКІ ЦЕРКВИ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-

ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

Для народів світу духовне життя є невід’ємним від його релігійних 

традицій, релігія дає змогу краще зрозуміти ментальність народу, його 

прагнення, сподівання, надії. У 92 країнах світу протестантизм є найбільшим 

напрямом християнства, у 49 країнах протестанти складають більшість 

населення. З кожним роком протестантські течії, такі як лютеранство, 

кальвінізм, баптизм, євангелізм, адвентизм, п’ятидесятництво та інші, стають 

чисельнішими та впливовішими.  

Актуальність дослідження викликана, по-перше, можливістю кращого 

осмислення сучасної релігійної ситуації і визначення шляхів розв’язання 

міжконфесійних суперечностей. По-друге, необхідністю подальшого 

вдосконалення державної політики щодо протестантських напрямків та 

поглиблення діалогу з ними. По-третє, дослідження сучасних напрямків їх 

розвитку сприяє виявленню моделей можливого розвитку в майбутньому. 

Із здобуттям Україною незалежності у 1991 р. становище 

протестантського руху суттєво змінилося. В Україні є визначеним правове 

поле для діяльності релігійних організацій. Правову основу їх діяльності 

становлять: Конституція України, яка проголошує, що кожен має право на 

свободу світогляду і віросповідання (ст.35), а також Закон України від 23 

квітня 1991 р. «Про свободу совісті та релігійні організації». Сучасна 

українська держава виконує контрольно-регулюючу функцію, і в той же час, не 

має можливостей втручатися у внутрішнє життя релігійних організацій. Як 

результат свободи віровизнання, на початок 2018 р. до складу протестантської 

церкви входить 41 релігійна організація, в яких налічується: 9880 релігійних 

громад; 12499 священнослужителів, з них 366 – іноземці; 112 духовних 

навчальних закладів; 187 мас-медіа [1]. До найчисельніших протестантських 

церков належать лютерани, кальвіністи, баптисти, п’ятидесятники, адвентисти 

та харизмати. 

За нових умов розвитку держави віруючі не лише відмовилися від 

позицій аполітизму та нейтральності, а й стали з кінця 90-х рр. ХХ ст. 

активними учасниками виборчих перегонів. Сучасні протестантські громади 

http://www.archives.gov.ua/Publicat/Researches/Statti_oglyady.php
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демонструють здатність адаптуватися до вартостей постмодерністського світу, 

не поступаючись власними принципами та переконаннями. Протестантському 

середовищу властиві соціальний євангелізм, відкритість до суспільства і 

соціальна відповідальність. 

Ціннісно обумовленою для пізніх протестантів є філантропічна 

діяльність. У зареєстрованих Статутах українських протестантських церков 

міститься пункт про заснування добродійних закладів (інтернати, притулки 

тощо), опікування дитячими будинками, будинками для літніх людей, робота 

серед в’язнів, наркоманів у порядку, визначеному чинним законодавством. 

Як вважає відомий релігієзнавець В. Єленський «вторгнення» церков 

до історії українського парламентаризму починається з 1997 р. З того року 

церква виступила як відносно самостійний інституційний чинник [2, с. 30]. 

Під час виборів до Верховної Ради 1994 та 1998 р. отримали підтримку з боку 

протестантів Всеукраїнське об’єднання «Громада», Християнсько-

демократична партія України, виборчий блок «Вперед, Україно!», Соціал-

демократична партія України (об’єднана) [3, 202]. На виборах 2002 р. 

об’єдналися представники протестантів, православних й греко-католицьких 

церков у лавах політичних блоків «Наша Україна» та Юлії Тимошенко (БЮТ) 

[29, 11]. На виборах цього року протестанти вже не просто виборці, а й 

кандидати в депутати різних рівнів. 

Події, які пов’язані із Революцією Гідності і війною на Сході країни стали 

своєрідним каталізатором для українських Церков. 2013-2019 роки докорінно 

змінили ситуацію у міжцерковних взаєминах: зник нейтралітет, що 

характеризував християнське середовище; релігійні лідери не тільки потиснули 

один одному руки, сіли за стіл переговорів, а й реалізували цілу низку 

суспільно-політичних проектів, стали активними учасниками волонтерського 

руху та капеланського служіння. Згадаємо підписане 1 березня 2014 р. 

«Звернення» протестантськими церквами разом з УПЦ (КП), УГКЦ та 

Об’єднанням іудейських релігійних організацій України, в якому засуджується 

агресія Росії проти України [4]. 

Проведене автором соціологічне дослідження включеності 

протестантських громад Запорізької області у суспільно-політичне життя 

регіону засвідчило високий ступінь суспільної активності протестантів, 

усвідомлення ними приналежності до громадянської спільноти. Прикметною є 

підтверджена опитуванням готовність переважної більшості протестантів до 

участі у політичному житті України та активних дій на підтримку українського 

державотворення. 

У цілому, модернізаційні процеси у демократичній Україні змусили 

християн пристосовуватися до сучасних реалій та відкрили нові можливості в 

християнському діалозі. 
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ОСОБЛИВІСТЬ ВПЛИВУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВЕДЕННЯ 

БІЗНЕСУ: ДОСВІД ЕСТОНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 

Повернення суверенітету Естонською Республікою і проголошення 

незалежності у 1991 р. [2] стало визначним етапом для здійсненні жорсткого, 

проте ефективного реформування країни. Надзвичайно важливою позицією на 

рівні усього суспільства постала єдина ідея звільнення від усього радянського в 

державі. Це сприяло визначенню вектору побудови і розвитку незалежної 

держави за західним взірцем. Наступним за введенням законодавчої бази та 

систем управління державою, стала необхідність відновлення економіки. 

Характерною рисою країни є фундаментальна заміна застарілих структур на 

нові механізми – перспективну сферу електронних технологій.  

З 2000 р. Естонська Республіка на рівні усієї держави почала 

впровадження системи державних електронних послуг. А в 2011 р. екс-

президент Естонії Т. Ільвес зауважив: «Естонія щиро вважає, що держави 

повинні забезпечити, щоб їх населення могло вільно шукати, одержувати і 

передавати інформацію та ідеї і мати доступ до Інтернету. Естонія виходить з 

того, що в технологічне століття безперешкодний доступ до Інтернету має бути 

невід’ємним правом людини». Віра естонців в розвиток ІТ сектору сприяли 

здійсненню прориву – створенню одного з найбільш передових електронних 

товариств у світі – e-Estonia [5].  

Естонія ввела сприятливий інвестиційний клімат та створила умови для 

ведення міжнародного бізнесу. У 2014 р. Естонська Республіка стає першою 

країною, що створила програму E-Residency, яка дозволяє підприємцям з усього 

світу отримати карту е-резидента аби заснувати та вести незалежний від місця 

перебування бізнес. В перші ж роки роботи з’явилися штаб-квартири Nokia, 

Sony Ericsson і багатьох іноземних банків [3; 7].  

За словами К. Кор’юса, менеджера програми е-резидентства: «Е-

резидентство пропонує будь-якому громадянину світу виданий урядом 

документ цифрової ідентифікації і можливість управляти трастовою компанією 

по Інтернету, використовуючи потенційні можливості світового 

підприємництва» [9]. Е-резидент може протягом 1 дня зареєструвати компанію 

по Інтернету, управляти нею онлайн без необхідності мати керуючого в Естонії. 
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Крім того, цифровому резиденту надається карта е-резидента з дозволом на 

електронний підпис, визнаний органами державної влади Естонії, естонськими 

банками і іншими установами. Він також може користуватися послугами 

електронного банкінгу, декларувати податки, підписувати документи і укладати 

контракти по Інтернету за якомога короткий термін [6]. Наприклад, можливо 

створити протягом 18 хвилин нову компанію, не відходячи від свого 

персонального комп’ютера. Ця подія була зафіксована у 2009 р., як світовий 

рекорд [8]. При цьому важливо, що віртуальне резидентство не надає 

громадянства, посвідки на проживання або права в’їзду в Естонію або ЄС. 

Іншою перевагою для е-резидента є можливість торгувати з країнами ЄС на 

умовах Європейського Союзу. А тому, перспективніше стає знайти 

потенційних клієнтів, які скоріше укладуть договір з такою компанією, ніж з 

країни СНД.  

В Естонії існує особливе розуміння оподаткування – нерозподілений і 

реінвестований прибуток естонської компанії не обкладається податком. 

Податки оплачуються лише при розподілі прибутку на користь засновників або 

використанні для невиробничих цілей. Тобто, в Естонії немає податку на 

прибуток, а обкладається податком виведений з компанії капітал [1]. Цей 

режим оподаткування найефективніший, тому що можна зосередитись на галузі 

бізнесу й робочий процес не зупиняється на заповненні паперів з 

декларуванням прибутку всередині компанії. Також не потрібно вказувати на 

які потреби підприємства були відправлені суми під час роботи та багато 

іншого. 

В Естонії було також засновано компанії PayPal та TransferWise. Обидві 

представляють послуги по переказу грошей, пропонують більш вигідні умови 

для своїх клієнтів та поширюються по всій Європі та Америці. За даними 

Світового банку, в 2011 р. в Естонії зареєстровано понад 14 000 нових 

компаній, що на 40% більше, ніж за той же період 2008 року [4]. 

Отже, можна визначити, що ведення управління державою за 

електронною системою – це більша прозорість та швидкість роботи, що 

поставили країну на одну ланку з передовими державами світу. Завдяки 

дистанційному оснащенню все більше послуг в бізнес сфері доступні через 

Інтернет, прості в заповнені пересічним громадянином. А доведена стабільність 

у діяльності та приваблива система оподаткування привертають все більше 

іноземних інвесторів. Крім того, не має необхідності вести купи паперових 

документів, підтримувати фінансування чисельного штату. Тож на сьогодні 

Естонія – це високорозвинена країна, з відмінними умовами для ведення 

бізнесу і дуже низьким рівнем корупції. 
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 «КИЇВСЬКИЙ ЩОДЕННИК» Д. ДОНЦОВА ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ 

ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО 

На перше місце в мемуарах потрібно поставити суб’єктивне начало. 

Щоденникам обов’язково притаманна суб’єктивність, або особисте начало. 

Суб’єктивність, яку не потрібно ототожнювати з суб’єктивізмом як сваволею 

автора, дозволяє створити неповторний образний світ в авторському баченні. 
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Історія України XX ст. представлена у щоденниках досить вибірково. 
Деякі періоди мало або й зовсім не відображені в них. Пояснюється це кількома 
причинами: по-перше, бурхливим розвитком подій, прискоренням темпів життя 
людей, а по-друге, небажанням людей з тих чи інших причин бути відвертими у 
своїх думках навіть з аркушем паперу. Проте окремі періоди досить повно 
відображені у щоденниках [9]. 

Щоденник Дмитра Донцова є неоціненним надбанням з історії 
Гетьманату Скоропадського, що свідчить про захоплююче, насичене 
переживаннями за Батьківщину, народ. Записи являють собою своєрідним 
відбитком історії. Київський щоденник не можна вважати непередбаченою 
знахідкою. Ця робота була оприлюднена самим Донцовим. Безперечно, 
щоденник можна вважати політичним, так як політика, це єдине, що цікавило 
автора в 1918 р., та й надалі в його житті. Це джерело, беззаперечно, суто 
суб’єктивна думка Донцова, однак, це не є мінусом, а навпаки. Власне, що нас 
цікавить в даній роботі, так це автентичність та цілісність [1].  

Щоденники Д. Донцова, як пізнавальне джерело, мають ті ж самі 
особливості, що і щоденники багатьох інших авторів. Вони відображають 
індивідуальність автора, його внутрішній світ. Переважно вони не 
призначалися для стороннього читання. Проте, Д. Донцов потайки сподівався 
знайти співчутливого співбесідника, згідного з ходом його думок. 

Численні, наведені у «Щоденниках» факти з життя тогочасного Києва 
роблять це видання безцінним джерелом для історичних, політологічних, 
культурологічних студій періоду Гетьманату. Д. Донцов усвідомлював, що його 
записи стануть для нащадків цінним свідоцтвом очевидця політичної боротьби [1]. 

В результаті дослідження інформативного наповнення щоденника, можна 
проаналізувати діяльність окремих діячів гетьманського оточення з точки зору 
націоналіста Донцова (братів Шеметів, командира УСС Є. Коновальця, 
М. Міхновського, членів гетьманського уряду та інших). Також, можна оцінити 
діяльність Української демократично-хліборобської партії у 1918 р., членом 
якої був Дмитро Донцов. Він стверджував, що це була єдина дійсно 
проукраїнська партія, хоча і вказав на її прорахунки. 

Дмитро Донцов зміг описати соціально-політичну напруженість, що була 
тоді в Києві. Невпевнена та нерішуча діяльність Центральної Ради, він 
визначив, як причину політичної та соціальної напруженості. 

На час становлення Гетьманату, Донцов був прибічником 
традиціоналізму, а саме, сильної гетьманської руки, тому згодився на посаду 
директора Української Телеграфної Агенції (УТА) в гетьманському 
державному апараті. Було встановлено, що він не брав безпосередньої участі в 
підготовці та реалізації перевороту [5]. Донцов активно намагався посприяти 
встановленню проукраїнського уряду, забравши міністерські портфелі у тих, 
хто хотів федерації з Росією [6]. На нову державу було покладено велику надію 
по утвердженню та стабілізації гетьманської влади, чому не судилося статися. 
До федеративної грамоти Донцов добре відгукувався про Павла 
Скоропадського як про вольову та стійку людину, як про «свого Бонапарта». 
Сам гетьман постійно захищав директора УТА від політичних нападів преси та 
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членів свого уряду, не дивлячись на негативну оцінку, діяльності шефа УТА, 
німецькою адміністрацією [3; 4]. 

Одним із завдань було встановлення політичних поглядів Дмитра 
Донцова в період Гетьманату, виходячи з інформації, яку можна було отримати 
з щоденника. Донцов впевнено стояв на позиції самостійності України, де не 
передбачалося жодного союзу з російською державою, яку б політичну систему 
вона не мала. Автор підняв і питання Криму, стверджуючи, що це українська 
територія. За самостійницькі настрої він постійно піддавався цькуванню в пресі 
політичними силами. Донцов негативно відносився до лівих, соціалістичних 
сил, а тим більше, проросійських, тому його обурювала політика лівої 
Директорії, яка випускала з тюрем більшовиків, які потім переслідували 
патріотів України [7; 8]. Грамота про федерацію з білою Росією остаточно 
порвало співпрацю Донцова зі Скоропадським, тому автор підтримав 
можливість зміни режиму. Уже еміграційну діяльність в Швейцарії він 
посвятив боротьбі з більшовизмом. 

Отже, Київський щоденник Дмитра Донцова (з 29 травня 1918 року по 9 
січня 1919 р.) являє собою унікальну інформацію з історії Української Держави 
1918 р. У щоденнику було піднято ряд важливих питань з національної, 
державної та соціальної політики, які актуальні і в сьогоднішні державотворчі 
процеси. Ми змогли побачити всю важкість національно-політичних намагань 
патріота свого народу в агресивному оточені ворожих сил. Перш за все, цей 
щоденник є роботою суперечливої, прогресивної людини свого часу з 
суб’єктивним баченням історичних подій з об’єктивним розумінням проблем, 
що стояли та стоять перед українським народом. Загалом, творчість Дмитра 
Донцова набуває популярності серед українських науковців. 
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«КИТАЙСЬКА МРІЯ» ТА ЇЇ СКЛАДОВІ 

Перед тим, як розкрити поняття «китайська мрія», її складові та 

компоненти, варто, перш за все, зробити акцент на тому, що національна мрія 

того чи іншого етносу – це завжди багатогранний, складний і комплексний 

феномен, оскільки він визначається соціальними, культурними, економічними 

та іншими складовими, характерними для історичної еволюції даного етносу. У 

свою чергу ці складові беруть участь у формуванні національних цілей і 

установок, що відбивають певний шлях розвитку та інтереси нації. «Китайська 

мрія» – суть соціалізму з китайською специфікою, ідеологічний сигнал про те, 

що Китай повинен бути не тільки світовою фабрикою і найбільшим ринком, а й 

країною з високим рівнем життя населення» [1]. 

Дослідженню «китайської мрії» присвячені роботи вагомої кількості 

науковців, серед опублікованих книг необхідно відзначити роботи західних 

вчених – це Н. Марс і А. Хорнсбі «Китайська мрія – суспільство в процесі 

будівництва» [5], Дж. Стадвелл «Китайська мрія: пошуки останнього 

неосвоєного ринку на землі»[6], Х. Ван «Китайська мрія: підйом світового 

середнього класу і що це означає для вас» [7], Ж. Лемос «Кінець китайської 

мрії: чому китайці бояться майбутнього» [8], а також китайських авторів – Лі 

Цзюньжу «Китайська мрія» [9] та Лю Мінфу «"Китайська мрія": велика сила 

мислення і стратегічне положення в пост-американську еру» [10]. 

«Китайська мрія» (кит.中国 梦, Zhōngguó mèng) – це діючий соціально-

політичний курс і гасло Китайської Народної Республіки. Вперше термін був 

озвучений 29 листопада 2012 року головою КНР Сі Цзіньпіном, який вклав в 

нього сенс «Китайської мрії про велике відродження китайської нації» [11]. 

Варто зазначити, що хоча Сі Цзіньпін запропонував нову ідеологічну 

концепцію, але по своїй суті це стало продовженням досить старих і 

апробованих на практиці суспільно-політичних ідей, що беруть свій початок ще 

з китайської філософії та діяльності інших, немало відомих політичних діячів 

Китаю, таких як: Кан Ювей, Сунь Ятсен, Чжоу Енлай, у певній мірі Мао 

Цзедун, Ден Сяопін тощо [2]. 

За Сі Цзіньпінем, головними умовами здійснення та існування 

«китайської мрії» є: 

1. Слідування китайським шляхом, тобто шляхом соціалізму з китайською 

специфікою.  

2. Підйом «китайського духу, серцевиною якого є патріотизм, а також духу 

епохи, серцевиною якого – реформи і новаторство» [3]. 

3. Об’єднання сил нації, яка народжуються з великої згуртованості 56 

національностей і населення, що нараховує понад 1,3 млрд чоловік, адже 

«китайська мрія» – це мрія всієї нації і кожного китайця окремо. 
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Конкретизуючи ці установки, Сі Цзіньпін визначив головні напрямки, за 

якими передбачає рухатися нове керівництво, тим самим змалювавши 

майбутню програму модернізації. Ця програма майже повністю повторює 

«Дорожню карту» тандему «Ху - Вень» (мається на увазі політика 

представників «четвертого покоління», які поступилися місцем своїм 

наступникам – діючому «п’ятому поколінню») і включає в себе наступні 

положення. 

У політичній сфері: неухильно дотримуватися керівництва з боку КПК і 

принципу – народ є господарем держави; зміцнювати демократичне становище 

народу і розширювати народну демократію; просувати управління державою на 

основі закону, зміцнюючи і удосконалюючи основну політичну систему зборів 

народних представників, систему політичного діалогу і міжпартійного 

співробітництва під керівництвом КПК тощо [4]. 

В області економіки: неухильно розвиватися відповідно до розумних 

стратегічних задумів; всебічно просувати будівництво соціалістичної 

економіки, політики, культури, суспільства тощо; поглиблювати реформи і 

відкритість, стимулювати розвиток науки, постійно зміцнювати культурно-

матеріальну базу для втілення в життя китайської мрії тощо [4]. 

У соціальній сфері: постійно прислухатися до голосу народу, реагувати 

на очікування народу, захищати рівноправність у суспільстві; постійно 

домагатися нового прогресу в сфері здобуття освіти, працевлаштування, 

медичної допомоги, забезпечення житлом, пенсіями; постійно розвиваючи 

соціально-економічну базу, стійко рухатися вперед до суспільства загального 

багатства тощо [4]. 

В області забезпечення єдності: зміцнювати і розвивати найширший 

патріотичний фронт, зміцнювати єдність і співробітництво між КПК, 

демократичними партіями і непартійними лідерами і групами; зміцнювати і 

розвивати соціалістичні національні відносини рівності, єдності, взаємної 

допомоги і гармонії; докладати зусиль до того, щоб гуртувати всі сили, які 

можна згуртувати тощо [4]. 

В області зовнішньої політики: закріплювати тезу про те, що китайський 

народ любить мир; продовжувати дотримуватися взаємної вигоди в стратегії 

відкритості; прагнути до розвитку дружніх відносин з усіма країнами світу; 

нести міжнародну відповідальність і зобов’язання; продовжувати разом з 

народами різних країн просувати шляхетну справу розвитку і світу для всього 

людства тощо [4]. 

Як висновок, варто згадати слова відомого українського китаєзнавця 

Віктора Кіктенко, який стверджує, що концепт «китайська мрія» закликає до 

відродження нації, несе, крім політичного і економічного, важливий 

ідеологічний зміст. Включення в даний концепт поняття «національному 

відродження» є офіційною реабілітацією традиційної китайської думки, 

ренесанс конфуціанства, хоча і дуже обережним [1]. 
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ПРАВОСЛАВНІ СПІЛЬНОТИ УКРАЇНИ: МІЖ РІШЕННЯМ ПРО 

СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ І НАДАННЯМ 

АВТОКЕФАЛІЇ (2018 р.) 

З постанням незалежної України українські православні конфесії мали 

власне бачення подальшого розвитку церковних справ у новопосталій державі. 

Так, для Української Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) принциповим 

було створити власну незалежну помісну церкву України. Інший погляд мала 

Українська православна церква Московська патріархату (УПЦ МП). Для неї 

оптимальним варіантом був розвиток під зверхністю Московського 

патріархату. Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ) 

пропонувала створити єдину Помісну церкву під зверхністю Вселенської 
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патріархії. Такий стан речей довгий час не давав можливості знайти компроміс 

та дійти згоди. 

Проте 2018 рік приніс реалії створення Помісної церкви, до якої конфесії 

поставились неоднозначно. 

Позитивно сприйняли рішення надання автокефалії Вселенською 

патріархією УПЦ КП та УАПЦ. Єпископати цих церков підписали звернення-

прохання надати Томос про автокефалію. Ці церкви організовували молебні за 

утворення Єдиної помісної церкви. Такий молебень був проведений 22 квітня 

2018 року в Тернополі представниками єпархій цих двох Церков та за 

підтримки місцевих урядовців і мирян, у Сумах, 17 травня – в Дніпрі. Такі акції 

пройшли ще в багатьох містах.  

Предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет вбачав перспективу об’єднання 

цих двох церков. 

Підтримку дій по створенню єдиної помісної церкви висловив і єпископат 

УПЦ Константинопольського патріархату діаспори у своєму зверненні [2]. 

Інакшу позицію щодо надання Томосу висловила УПЦ МП. Зрозумівши, 

що процес створення єдиної помісної церкви зайшов занадто далеко, УПЦ МП 

почала вдаватись до вже звичної для неї тактики чинення опору. Стандартними 

контраргументами проти надання Томосу були: це суперечить існуючим 

церковним правилам, ініціатором має виступати сама церква, а не держава, 

спочатку необхідно подолати міжконфесійне розділення, а лише потім 

задумуватись про автокефалію. Також була задіяна тактика пропаганди. 

Яскравий приклад – це оприлюднена заява-відгук УПЦ МП на звернення 

Президента України щодо надання Томосу. У цій заяві наголошується, що 

здобуття автокефалії – це лише ініціатива згори, яка ще більше приведе до 

розбрату, порушить єдність. По кожній єпархії УПЦ МП були розіслані 

спеціальні бланки листів та звернень проти автокефалії, які заповнювались 

мирянами та повинні були відправлялись Вселенському патріарху. Так, у 

Запоріжжі за один день під таким зверненням підписалось понад 10 тисяч 

мирян [5]. 

Здійснювались і численні візити митрополитів УПЦ МП до інших 

Помісних Церков. Такими можемо назвати візити єпископа РПЦ Іларіона 

Алфєєва до Александрійського та Єрусалимського патріархату, до архієпископа 

Кіпру та до Грузинського патріарха, візит керуючого справами УПЦ МП 

митрополита Бориспільського і Броварського Антонія (Паканича) та протоієрея 

Миколая Данилевича до Польської Автокефальної Православної Церкви, 

митрополита Волокаламського Іларіона до Антіохійського патріарха та візит 

від 23 червня 2018 р. делегації на чолі з митрополитами Антонієм та Іларіоном 

до Вселенського патріарха. Перед православними церквами світу ідея надання 

Томосу про автокефалію подавалася як ініційована розкольниками в обхід 

«канонічної церкви», тобто – УПЦ МП. Отже, бачимо факти навмисного 

перекручування слів та виставлення бажаного за дійсність [3]. 

Іншим виявом непідтримки автокефалії є молитви священників УПЦ МП, 

в яких пропагується ідея «русского мира», звернення до Росії та російського 
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народу в обставинах російської воєнної агресії. Такий приклад 

продемонстрував предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій [1]. 

Причину агресії Московського патріархату вбачаємо у втраті київського 

спадку, лідируючої позиції на міжнародній арені. Хоча, крім агресивної позиції, 

проглядаються і винятки. Свої підписи під зверненням президента України до 

Вселенського патріархату про надання автокефалії поставили 10 єпископів 

УПЦ МП, двоє з них – митрополит Софроній (Дмитрук) та митрополит 

Віссаріон (Стретович). Публічно підтримав ідею автокефалії і митрополит 

УПЦ МП Олександр (Драбинко). Деякі священники та миряни УПЦ МП навіть 

написали листа до Вселенського патріарха, де викривали антиукраїнську 

діяльність їх церкви, просили надати Томос [4]. 

Після рішення про створення єдиної помісної церкви продовжилось 

протистояння УПЦ КП та УПЦ МП. По-перше, УПЦ КП у своєму зверненні до 

мирян, духовенства та всього народу України від 12 травня 2018 р. засудила усі 

провокації УПЦ МП та її перешкоджання наданню Томосу. Щоб протистояти 

антиукраїнським діям УПЦ МП, УПЦ КП запропонувала вірянам долучитись 

до написання листів до Вселенського патріархату з проханням надати 

автокефалію. А сам патріарх Філарет заявив, що буде претендувати на місце 

предстоятеля об’єднаної Церкви.  

Таким чином, бачимо, що після рішення про створення Єдиної Помісної 

Церкви напруга серед православних конфесій не спала. Православні спільноти 

продовжували старі традиції ведення діалогу. Хоча, можна побачити і 

позитивні зрушення, такі як зближення навколо питання про автокефалію 

УАПЦ та УПЦ КП. 
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ІМІДЖ НІМЕЧЧИНИ У СВІТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СВІТОВИХ 

СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

На сьогодні Німеччина є однією з найпривабливіших країн для іноземних 

громадян. Досягти цього державі вдалося внаслідок нової форми зовнішньої 

політики, яка виключає будь-який прояв насильства чи застосування зброї. 

Нова політика, яка отримала назву «м’якої сили», активно практикується 

Німеччиною після Другої світової війни і по сьогоднішній день. Дана політика 

в першу чергу проводиться задля формування позитивного іміджу Німеччини 

за кордоном, який був зіпсований двома світовими війнами.  

Існує безліч теоретичних робіт, присвячених проблемі формування 

позитивного образу ФРН за кордоном. Дослідниками, які займалися детальним 

вивченням цієї теми, були: І. Філатова, І. Вреде, М. Рюттингер, В. Дік та інші. 

Окремо необхідно зазначити соціологічні опитування, проведені 

Американським інститутом громадської думки [1], а також опитування, 

зроблені на замовлення BBС [4]. 
Сьогодні, говорячи про Німеччину, світ ще пам’ятає нацистське минуле 

країни, однак про це намагається згадувати якомога рідше. Завдяки своїй 
активній внутрішній і зовнішній політиці «м’якої сили» Німеччині вдалося 
сформувати інший імідж у світі. Так, за результатами рейтингу 50 
найпопулярніших країн світу, проведеного у 2017 р., Німеччина зайняла перше 
місце. Про це заявили аналітики інституту маркетингових досліджень у своїй 
доповіді. Результати досліджень виявили, що перше місце зайняла ФРН, на 
другому місці – США, потім йде Франція, Великобританія, Японія і Канада. 
Аналіз іміджу країни здійснювався на основі досліджень таких складових, як 
експорт, культура, уряд, населення, туризм, імміграція та інвестиції [3]. 

Було відмічене, що образ Німеччини значно покращився в таких країнах, 
як Китай, Італія, ЮАР, Аргентина, США та Туреччина. Міністр закордонних 
справ Зигмунд Габрієль з цього приводу сказав наступне: «Імідж Німеччини 
вже давно ґрунтується не тільки на нашій економіці. Нам багато довіряють в 
світі» [2]. 

У січні 2018 р. Американський інститут громадської думки оприлюднив 
результати власного дослідження і сформував рейтинг глобального лідерства 
країн (Rating World Leaders) [1]. За результатами дослідження Німеччина була 
визнана «найбільш популярною глобальною державою світу». Так, було також 
зазначено, що, наприклад, політику США негативно оцінюють 43% опитаних, 
політику Китаю – 30%, а частка тих, хто незгодні з політикою Німеччини, 
виявилась найменшою і склала 25% [1].  

У тому ж році американське видання US News & World Report 
оприлюднило результати соціологічного опитування, проведеного серед 21 000 
респондентів по всьому світу, які оцінювали 80 країн за такими критеріями, як 
політичний вплив у світі, рівень освіти і відкритості бізнесу, розвитку 
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суспільства і якості життя [2]. За результатами опитування Ангела Меркель 
наряду з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо виявилися найбільш 
шанованими лідерами країн світу. Сама Німеччина у рейтингу 80 країн за 
рівнем якості життя посіла третє місце, обігнавши Великобританію. ФРН на 
сьогодні має репутацію відкритої країни з прозорим урядом і гендерною 
рівністю. Слід відмітите також, що за показником «підприємництво» у цьому 
рейтингу Німеччина посіла перше місце, обігнавши Японію [2]. 

Про високий імідж у світі свідчить той факт, що бренд «Made in 
Germany» сьогодні користується довірою у 90% споживачів [5]. Логотип «Made 
in Germany» є показником високої якості товару, свідчить про застосування 
передових технологій і високих стандартів безпеки [5]. 

Окрім цього декілька років тому було проведено на замовлення ВВС 
опитування серед населення, за результатами якого Німеччина також зайняла 
перше місце. В цьому дослідженні оцінювались ставлення іноземних громадян 
до німців і їхньої країни. Так, за результатами досліджень, які опублікувало 
німецьке Суспільство міжнародного співробітництва у 2013 р., образ 
Німеччини в світі залишається «постійно позитивним» [4]. 59% опитаних 
оцінили образ Німеччини в світі як вкрай позитивний. Друге місце за 
результатами опитування зайняла Канада і Великобританія, 55 % респондентів 
позитивно оцінили імідж країн у світі [4]. 

Однак, не всі країни позитивно сприймають Німеччини у світі. Образ 
ФРН негативно оцінює Греція, і на нашу думку, це обумовлено рядом 
історичних та економіко-політичних проблем, які загострились під час 
фінансово-політичної кризи Греції. На думку греків, саме Німеччина, яка має 
найбільші важелі управління в ЄС, змушує уряд країни вести політику 
тотальної економії з метою порятунку єдиної європейської валюти й виходу з 
кризи. Проте, на думку більшості європейських країн, канцлер ФРН веде 
правильну політику щодо Греції, яка націлена на подолання економічної кризи. 

Протягом останніх років м’яка міграційна політика Німеччини значно 
впливає на формування позитивного образу країни. Не зважаючи на те, що в 
самій країні політичні кола розділились стосовно того, якою повинна бути 
міграційна політика сучасної ФРН, за кордоном Німеччину визнають і 
поважають за її відношення до мігрантів. Разом з тим не тільки політична 
верхівка ФРН, а й іноземці визнають, що Німеччина має безліч проблем, 
пов’язаних з інтеграцією мігрантів, а від цього страждає і міжнародний імідж 
країни [4].  

Отже, за результатами соціологічних опитувань очевидно, що Німеччина 
в цілому має позитивний імідж у світі, однак, в силу тих чи інших європейських 
проблем, у вирішенні яких ФРН відіграє передову роль, ставлення до неї час від 
часу змінюється, але загалом країна на сьогодні залишається найпопулярнішою 
серед іноземних громадян. 
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ІСТОРІЯ ХІРУРГІЧНОЇ ОСВІТИ НА БАЗІ ЗАПОРІЗЬКОЇ МЕДИЧНОЇ 

АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

У квітні 1926 р Колегія Народного Комісаріату охорони здоров’я УРСР 

прийняла постанову «Про створення в м. Одеса державного клінічного 

інституту», а 12 травня 1926 р. Наркомат охорони здоров’я України вже 

призначив тимчасове управління по організації інституту. 

У перші роки своєї діяльності 1926-1930 рр. інститут був клінічним, у 

1930 р. збільшилася чисельність клінічних кафедр і були створені теоретичні 

кафедри, що дозволило інституту проводити не тільки спеціалізацію, а й 

удосконалення лікарів. У 1930 р інститут був перейменований і став називатися 

Одеським інститутом удосконалення лікарів. Кафедра хірургії-1 була 

організована в м. Одесі в 1926 р. на базі хірургічного відділення 3-ї міської 

лікарні професором Я.І. Шапіро, який керував нею до 1940 р. [1]. 

Після нападу Німеччини на Радянський Союз частина співробітників 

інституту пішла на фронт, інша продовжила роботу з надання медичної 

допомоги пораненим бійцям Червоної Армії та населенню, яке брало участь в 

обороні м. Одеси. З перших днів війни клініки інституту були реорганізовані в 

госпітальну базу фронту, яка надавала кваліфіковану та спеціалізовану медичну 

допомогу пораненим в боях і населенню. А сам Інститут був евакуйований до 

тилових регіонів. Після звільнення Одеської області, Інститут відновив роботу 

на основі постанови СНК УРСР від 23/V – 44 р. №533 та наказу Наркомздраву 

УРСР від 27/VІ -1944 . [2]. 

Однак у зв’язку з тим, що основна база Інституту була зайнята під 

військові госпіталі, Інститут в дуже згорнутому вигляді проводив лікувальну 

роботу на базі лікарні моряків і 1-го пологового будинку. Розгортання роботи 

https://ru.delfi.lt/abroad/global/issledovanie-u-germanii-luchshij-imidzh-vo-vsem-mire.d?id=76374453
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Інституту почалося тільки з березня 1945 р коли Інституту було повернуто його 

старе приміщення колишньої Одеської 3-ої клінічної лікарні [3]. Також 

проблеми були і через брак обладнання, більша частина якого була евакуйована 

на початку війни до тилових регіонів, а решта відступаючими румунами [4]. 

Інститут відповідав за навчання лікарів Миколаєвської, Одеської, 

Херсонської, Каменец-Подольскої, Черновецької, Ізмаільської областей та 

Молдавської РСР [5]. 

Після відновлення, кафедрою хірургії-1 а також 1-ою хірургічною 

клінікою завідував проф. М.І. Гіньковський [6]. 

Незважаючи на труднощі і обмеження через нестачу в апаратурі, 

інструментарії, різного роду лабораторного майна, в 1-й хірургічній клініці 

змогли займатися проблемами лікувального характеру. Так проф. Гіньковским 

був застосований метод іммобілізації переломів газетно-гіпсовими шинами, 

який дав до 50% економії перев’язувального матеріалу, а також значний 

лікувальний ефект [7]. 

З метою наближення висококваліфікованих медичних і наукових кадрів 

до великого промислового центру України і створення кращих умов для 

діяльності професорсько-викладацького складу, згідно з рішенням уряду УРСР 

інститут був передислокований в м. Запоріжжя в вересні 1955 р. З переводом 

інституту пов’язаний третій період його розвитку. Багато викладачів інституту 

залишилося в м.Одесі. Разом з інститутом переїхали в м. Запоріжжя тільки 24 

викладачі. 19 вересня 1955 р. почалися заняття з лікарями-слухачами на 11 

клінічних, 4-х теоретичних кафедрах і 2-х курсах [1]. 

Клінічною базою кафедри хірургії-1 спочатку була 2 міська лікарня. В 

1979 р. вона була переведена в 9 міську лікарню. З 1957 по 1967 рр. кафедрою 

завідував проф. Г.І.Підіпригода, який мав великий досвід війського-польової 

хірургії. В цей період співробітники кафедри велику увагу приділяли вивченню 

причин виникнення і розробці профілактичних заходів по зниженню 

виробничого травматизму на промислових підприємствах м. Запоріжжя, а 

також торакальної хірургії та хірургічному лікуванню захворювань щитовидної 

залози. Потім до 1986 р. роботою кафедри керувала д.м.н. професор Олімпіада 

Петрівна Тарасенко, яка під час Другої Світової працювала хірургом медико-

санітарного батальону. При викладенні лекційного матеріалу і в практичній 

роботі вона широко використовувала свій досвід роботи в діючій армії. З 1986 

по 1998 рр. кафедрою завідував проф. Юрій Дмитрович Торопов.  

В теперішній час завідує кафедрою хірургії-1 д.м.н. проф. Микола 

Миколайович Міліца, який раніше довгий час керував роботою хірургічного 

відділення в Центрі екстремальної медицини м. Запоріжжя.  

За період з 1957 до 1999 років кафедрою в м. Запоріжжя (1957-1999 рр.) 

підготовлено 5364 лікаря, в т.ч. за останні 1994-1998 – 1989 лікарів. В період з 

1994 по 1998 роки успішно пройшли підготовку 19 клінічних ординаторів, в 

тому числі 14 іноземних (Пакистан, Ємен, Монголія, Сирія, Бангладеш) [6]. 

Професор Міліца є автором 24 винаходів, 324 наукових робіт, 7 

навчальних посібників та 3 монографій. Під його керівництвом захищено 1 
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докторську та 7 кандидатських дисертацій. За його ініціативою в 2003 р. 

кафедра хірургії №1 академії була перетворена в кафедру хірургії та 

проктології, на базі якої створений і успішно функціонує центр хірургічної 

гастроентерології та колопроктології. У центрі надається спеціалізована 

допомога пацієнтам із захворюваннями органів черевної порожнини і малого 

таза. Щорічно виконуються до 4 тис. операцій. 

За 2010-2015 рр. успішно пройшли підготовку 26 клінічних ординатора, у 

тому числі 17 громадян далекого зарубіжжя. 

За весь період роботи кафедри (1957-2015 рр.) підготовлено 8364 лікаря, у 

тому числі за останні 5 років (2010-2015 рр.) – 1373 лікаря [8]. 
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ЗАПОРІЖЖЯ ПЕРІОДУ «ПЕРЕБУДОВИ» НА СТОРІНКАХ МІСЦЕВОЇ 

ПЕРІОДИКИ 

Період «перебудови» був перехідним та важливим етапом на шляху до 
незалежності країн Радянського Союзу. Реформи другої половини 1980-х рр. 
вплинули на економічне, суспільно-політичне та духовне становище 
майбутньої України. Запоріжжя, як важливий промисловий центр, мав свої 
особливості втілення нововведень радянської влади другої половини 80-х рр., 
ХХ ст. які були висвітлені в журналістських публікаціях місцевих періодичних 
видань, зокрема у «Запорізькій Правді» та «Комсомольці Запоріжжя», тому у 
даній статті ми звернемо увагу саме на соціально-економічне життя міста. 

Запорізька періодика 1980-х років представлена друкованим органом 
обкому КПУ та обласної Ради народних депутатів «Запорізька правда» та 
органом обласного комітету ЛКСМ України «Комсомолець Запоріжжя». 
Часопис «Запорізька правда» як орган запорізького обкому КПУ та обласної 
Ради народних депутатів довгий час залишався консервативним і не відразу 
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змінив інформаційне наповнення. Виданню «Комсомолець Запоріжжя» був 
властивий доволі швидкий перехід на нове мислення: вивчається громадська 
думка; автори вказують на шляхи їх розв’язання існуючих проблем [1]. 

У серпні 1989 р. у центральному друкованому органі ЦК КПРС «Правді» 
була надрукована велика стаття з голосною назвою «Ностальгія за застоєм?» 
про обласну конференцію запорізьких комуністів, які відчайдушно чинили опір 
нововведенням та прагнули зберегти монопольний контроль над суспільством.  

У одержавленому виробництві зберігалась вкрай низька ефективність, яка 
усувалась перебільшенням результатів роботи та випуску продукції у звітах 
обласного партійного керівництва. Наприкінці 1980-х рр. в «Запорізькій 
правді» з’являються відверті звернення секретарів парткому заводів міста 
Запоріжжя щодо поширення бюрократизму [2]. 

У період «перебудови» було дозволено недержавні форми виробництва: 
індивідуальну трудову діяльність та кооперативи. У газеті «Комсомолець 
Запоріжжя» у рубриці «Думки у процентах» були опубліковані результати 
опитування щодо відношення до кооператорів: так, серед споживачів 18% 
опитуваних погоджуються з громадським осудженням, якого зазнають 
громадяни, які своєю працею отримують додатковий заробіток; 54% опитаних 
вимагають обмеження цін та контролю за індивідуальними виробниками. 
Загальний висновок опитування такий, що за рік число людей, які бачать у 
кооперативній та індивідуальній трудовій діяльності тільки вид наживи, 
збільшилось у два рази. Це опитування було присвячено Другому з’їзду 
виробничих кооператорів Запорізької області, репортаж з якого вміщено в 
цьому ж номері. Так, автор репортажу «Між законом та інструкцією» Петро 
Славський пише про те, що підприємства кооператорів ставлять в нерівні умови 
з державними, представники міськ- і облвиконкому не йдуть на діалог з 
індивідуальними виробниками. У 1986 р. викривлення та приписки дійсного 
стану справ зафіксували у більше ніж 76% перевірених підприємств, 
організацій, колгоспів та радгоспів, у всіх містах та районах області. Це 
стосувалось і продовольчих товарів. У тому ж 1989 р. споживачі масово 
скаржились на низьку якість ковбасних виробів, хліба. У червневому номері 
(№113 від 06.1985) було опубліковано інтерв’ю з В.В. Гниєвищем – 
начальником обласного управління торгівлі. Головні питання стосувались 
ймовірності обмеження продажу цукру та його подорожчання, черг в магазинах 
та відсутності певних товарів, неякісних товарів запорізького виробництва, 
обслуговування учасників війни, обмежена кількість молочних продуктів у 
районних центрах. Надалі проблему намагались вирішити шляхом зниження 
купівельної спроможності населення.  

За рівнем побутового обслуговування серед обласних центрів Запоріжжя 
продовжувало залишатись одним з останніх, 21- м. Кореспондент «Запорізької 
Правди» В. Усенко у номері №64 від квітня 1985 року у статті «Чи така вже 
неминуча ложка дьогтю?» досліджує питання неякісного житлового 
будівництва, яке, на його думку, зумовлене не стільки не кваліфікованістю та 
безвідповідальністю будівельників, а більшою мірою від неякісних матеріалів, 
які попадають на будівельний майданчик.  
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Проаналізувавши фактичний матеріал, ми дійшли висновку, що до кінця 

80-х рр. XX ст. два основних друкованих видання міста Запоріжжя – 

«Запорізька правда» та «Комсомолець Запоріжжя» змінили вектор тем, які 

порушувались у статтях: проблеми бюрократизму, викривлення показників 

виробництва, карткової системи розподілу товарів, стихійності ринку на 

вулицях Анголенко та Гоголя, сприйняття та участь населення у кооперативах. 
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ПОВСТАННЯ СЕГАДОРІВ 1640 – 1659 РР. У ВІДОБРАЖЕННІ 

ЛІТЕРАТУРНИХ ПРОПАГАНДИСТСЬКИХ ТВОРІВ СУЧАСНИКІВ 

7 червня 1640 р. вперше відкрито вибухнуло політичне і військове 

протистояння між Кастилією та Каталонією. Це була перша ідеологічна війна, 

яка досягла свого апогею вже під час перших років повстання. Політична 

сатира, віршовані твори, агітаційні листівки не були новим явищем на території 

Іспанії, але в XVII ст. жанр політичної сатири почав яскраво проявлятися та є 

раннім зразком політичної пропаганди своїх поглядів населенням Каталонії.  

За джерелами походження пропагандистську літературу часів повстання 

доцільно поділити на ту, що виходила з кола церкви, та на народну. Основний 

вектор поширення – проти Кастилії, яка уособлювала в собі королівську владу. 

7 вересня 1640 р. ватажки повстання підписали угоду з кардиналом 

Ришельє в Цері, згідно з якою Каталонія не тільки отримує військову допомогу 

від французів, але і стає вільною республікою під протекторатом Франції. 

Каталонське суспільство розділилося: низи вбачали свій порятунок у Франції, а 

більшість аристократів та церква сподівалась на лояльність Іспанії.  

Битва памфлетів розпочалась саме в лоні католицької церкви. В середині 

жовтня 1640 р. з’являється робота монаха Гаспара Сала-і-Берата «Католицька 

прокламація благочестивій величності Філіпа IV…», що започаткувала 

інформаційну війну католицьких установ проти короля Філіпа IV (1621-1665). 

Копії прокламації були відправлені в Рим, Неаполь, Мадрид, на Майорку. 
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Робота мала широкий резонанс і була перекладена на французьку, 

португальську і голландську мову. Послання створене у вигляді звернення до 

короля, де автор пояснює причини повстання та вимагає задовольнити вимоги 

каталонців. Показово, що автор робить наголос на тому, що національний 

характер каталонців не може співіснувати з політикою королівських 

намісників, які не поважають давні права та закони Каталонії. Послання містить 

деякі вимоги до короля, а саме найважливіше на той момент – відкликати 

кастильські війська [3, с. 245].  

Паралельно з офіційною пропагандою католицької церкви в Каталонії 

стихійно виникають народні поетичні твори, які швидко стають популярними 

серед селян та міщан. Твір «Знаменита комедія про вхід маркіза де лос Велеса в 

Каталонію …» (1641) підіймає питання вірності королю, соціальні та культурні 

цінності. В образі маркіза уособлено негативний образ кастильця, який 

закріплений в свідомості каталонського населення. З іншого боку, твір 

розповідає про зневажливе ставлення до каталанської мови з боку кастильських 

намісників. Таким чином, лейтмотивом цього твору є своєрідний кодекс честі 

каталонця: релігія, сім’я, власність, мова і нація, а головною вимогою, яка 

прихована в тексті – рівні каталонської та кастильської мови [1, с. 180]. 

Автор твору «Романс про розчарування Кастилією і втрату Педро 

Арагонського» (1642) червоною ниткою провадить мотив, що Кастилія – це 

втілення зла, від якого тільки біди, порівнюючи іспанську імперію з 

Вавилонською вежею, а монарха – з втіленням всіх гріхів [2, с. 562]. 

Як відзначають дослідники, з 1644 р. антиіспанський настрій та загальна 

ейфорія від перемог починає спадати як серед пересічного населення, так і 

серед каталонської еліти. Людовік ХІІІ виявився набагато жорсткіший в 

політиці щодо Каталонії, ніж Філіп ІV. В каталонських органах влади панували 

французькі представники, а внутрішні ринки збуту були заповнені 

французькими товарами. Безкінечні військові побори та грабунки військових 

зробили життя нестерпним. До цього треба додати також витрати на війну, 

голод та епідемії. Виникла парадоксальна ситуація: каталонці визнали, що їхнє 

життя було значно кращим, коли Каталонія перебувала в складі Іспанії, ніж в 

статусі «вільної» республіки. Для Франції Каталонія стала плацдармом для 

наступу на Арагон та Кастилію. Це наклало відбиток і на пропагандистські 

твори каталонців. Тепер вістря інформаційної війни направилося проти Франції 

[4, с. 186]. 

Після падіння Барселони в 1652 р. інформаційна війна між Кастилією та 

Каталонією пішла на спад. Тепер вся преса працювала на те, щоб відновити 

відносини з Кастилією.  
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ЩОДО 

СТАТУСУ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА 

(березень 1917 – квітень 1918 рр.) 

Українська Центральна Рада (УЦР) на шляху свого існування, впродовж 

березня 1917 – квітня 1918 рр., пройшла еволюцію у ставленні до статусу 

Кримського півострова. 

На нашу думку, у політиці УЦР щодо Криму можна виділити два етапи. 

Перший етап припадає на липень – грудень 1917 р. Він характерний 

активними взаємовідносинами з кримськими татарами. Також, ми виділяємо 

спільність ідейних засад УЦР та Міллі-Фірка щодо автономії. Для цього 

періоду характерний конфлікт з третьою стороною, тобто Тимчасовим Урядом, 

а згодом і більшовиками.  

Перша дипломатична зустріч з кримськими татарами відбулася в липні 

1917 р. В продовж зустрічі сторони дійшли до розуміння потреби відстоювати в 

Тимчасового Уряду право на самовизначення кожної нації та продовжувати 

боротьбу з централізмом Російської імперії. Наступним моментом, коли УЦР 

зустрічається з татарською делегацією, стає З’їзд поневолених народів Росії у 

вересні 1917 р. Учасник з’їзду Номан Челебіджихан у своїх спогадах писав: 

«після десятиденного обговорення на цьому з’їзді народів, між іншим, була 

винесена резолюція, про те, що Крим належить кримцям. На це я дивлюся, як 

на наш тактичний успіх, з чим вони нас і привітали заявивши: «Можете 

управляти Кримом так, як вам забажається» [1]. 

Отже, станом на листопад 1917 р., УЦР ще сподівалася на можливість 

перебудови Росії на «дім вільних народів», незважаючи навіть на прихід до 

влади більшовиків, котрі в грудні 1917 р. оголосили війну УНР. 

Другий етап відносин (січень – квітень 1918 р.), характеризується 

конфронтацією з кримськими татарами та більшовиками, залученням у 

вирішення внутрішніх питань країн Центрального Блоку.  
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У січні 1918 р. УЦР починає переосмислювати ідеї автономії та 

змінювати свої погляди щодо статусу півострова. Відповідно на переговорах в 

Бресті піднялося питання стосовно Криму. І тут проявилась вся суперечність 

думок державних діячів УНР з приводу цього питання. 

По-перше, УЦР не покидала ідею самовизначення (на переговорах 

делегація УНР зазначала про можливість самовизначення Криму), але 

одночасно стояла проблема Чорноморського флоту і портових міст з 

українським населенням. По-друге, українська влада не могла допустити щоб 

Крим залишився за більшовиками чи за німцями. По-третє, суттєвою 

проблемою було те, що у ІІІ Універсалі Крим залишався поза межами УНР [3, 

с. 19]. 

Проте, з подальшим розвитком переговорів, риторика делегації 

змінюється. Вже 14 лютого чутні заяви, що УНР підпише мир з Радянською 

Росією лише за умови, що Крим та Чорноморський Флот залишається за нею. 

До того ж, позиція кримських татар змінилася в бік УНР. Тому, в березні 

1918 р. після підписання Німеччиною сепаратного миру з Радянською Росією, 

УНР остаточно вирішує оволодіти Кримом, хоча на той момент це було 

архіскладно.  

У першій половині квітня 1918 р. отаман одного з кращих з’єднань 

української армії O. Натієв отримав таємний наказ міністра військових справ 

О. Жуковського виділити із Запорізького корпусу окрему групу всіх родів зброї 

під командуванням підполковника П. Болбочана. Їй доручалося випередити на 

кримському напрямi німецьке військо, знищити більшовицькі частини та 

захопити головну базу Чорноморського флоту – Севастополь. Завдання мало 

бути виконане без відома німців [2]. Однак остаточно виконати поставлене 

завдання не вдалося через низку політичних та військових питань. На нашу 

думку, рішення про захоплення Криму було найсміливішим за часів УЦР. 

Отже, погляди стосовно статусу півострова змінювалися пропорційно 

змінам ситуації на фронтах. Чим більш активно наступали більшовики, тим 

більше росли претензії на Крим зі сторони УНР. Постійні риторичні реверанси 

та заангажованість соціалістичними поглядами державних діячів УНР сприяли 

тому, що Крим залишився поза межами Української Держави. 
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ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ОЧИМА ЗАХІДНИХ ПИСЬМЕННИКІВ-

ФРОНТОВИКІВ 

Нещодавно минула річниця переломної для людства події: 18 листопада 

2018 р. – сторіччя закінчення Першої світової війни. В умовах сучасних 

збройних протистоянь, які на сьогодні відбуваються в тому числі й в Україні, 

дана тема є особливо важливою й вартою уваги для мільйонів людей, в тому 

числі й істориків. 

Західні письменники, які приймали безпосередню участь в бойових діях 

на фронтах Першої світової війни були свідками тих подій і залишили чимало 

джерел особового походження (щоденники, листи, мемуари, автобіографії 

тощо). Звісно джерела такого типу не можуть у повній мірі об’єктивно 

відображати дійсність, але вони слугують важливим матеріалом, який дозволяє 

зрозуміти думки і настрої людей, що їх створили. Також вагоме місце займають 

безпосередньо твори, в яких описуються пережиті відчуття та спогади, 

вкладаються сенси й оцінки. 

Розробкою даної тематики займалось чимало дослідників, серед яких 

К.В. Акулінін [1], Є.А. Волкова [4], Н.В. Нечаєва-Юрійчук [6], 

А.А. Полетаєва [8], О.Є. Похаленков [9] тощо. Але їх пошуки не висвітлюють 

проблему в повному обсязі, тому варто продовжувати вивчати її й надалі. 

Першим письменником, якого варто розглянути в рамках даної теми є 

Еріх Марія Ремарк. Його призвали на війну 21 листопада 1916 р. і направили на 

Західний фронт. Він воював зовсім недовго, 31 липня отримав поранення й 

відправився до шпиталю, де знаходився до кінця війни. На той момент йому 

було 18 років [2, 4]. Романи «На Західному фронті без змін», «Повернення», 

«Чорний обеліск», «Три товариша», «Люби ближнього твого» та інші твори 

яскраво описують пережиті письменником військові роки та нелегкі часи по 

поверненню до мирного життя. «Якщо не сміятися над двадцятим століттям, то 

потрібно застрілитися. Але довго сміятися над ним не можна. Швидше завиєш 

від горя»,  говорить автор у книзі «Три товариша» [2]. В усіх цих роботах 

Е.М. Ремарк подає автобіографічні та історичні факти й намагається передати 

атмосферу й настрої населення, політичної еліти тих часів, а також відтворити 

образ цілого покоління, яке покалічила війна. Також зберіглася колекція листів 

письменника до Марлен Дітріх з 1937 по 1970 рр. [10]. В них можна побачити 

образ людини, що пережила війну, прослідкувати оцінки того часу й 

суспільства. 

Ернест Міллер Хемінгуей, американський письменник, який також 

приймав участь у Першій світовій війні у віці 19 років. Він хотів піти на фронт 

добровільно, але через проблеми з зором його довгий час не брали до армії. У 

червні 1918 р. завдяки призиву Червоного Хреста Е.М. Хемінгуей все ж таки 

потрапив на італійський фронт водієм швидкої допомоги. Вже за місяць він був 
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тяжко поранений і відправлений у шпиталь. Повернувся додому у січні 1919 р. 

[3, 4]. Пережиті події автор виклав у науково-популярній книзі «Смерть 

опівдні», також в романах «Прощавай, зброє!», «І сонце сходить» тощо. 

Зберіглось багато листів, фотографій, виступів, інтерв’ю літератора [5, 7]. У 

своїй промові на Другому конгресі американських письменників, що відбувся 

1937 р. Е.М. Хемінгуей висловлював таку пророчу думку щодо майбутнього: 

«Попереду у нас, мабуть, багато років неоголошених війн» [5]. 

Чи не найбільше добровольців серед письменників та поетів було саме у 

Великобританії, таким є Річард Олдінгтон. Він розпочав службу в 1916 р. 

Письменник знаходився на Західному фронті, де був поранений і відправлений 

на лікування [4]. Роман Р. Олдінгтона «Смерть героя», а також твори 

Е.М. Хемінгуея «Прощавай, зброє!» і Е.М. Ремарка «На Західному фронті без 

змін» започаткували в літературі термін «втрачене покоління», який означає 

генерацію молодих людей, що пройшли війну й не змогли після цього 

реалізуватися й пристосуватися до мирного життя. Окрім Річарда Олдінгтона є 

й інші «поети Великої війни», це Лоуренс Беніон, Едмунд Блунден, Руперт 

Брук, Вільфрід Гібсон, Роберт Грейвс, Джуліан Гренфелл, Івор Герні, Девід 

Джонс, Роберт Ніколс, Уілфред Оуен, Герберт Рід, Ісаак Розенберг, Зігфрід 

Сассун, Чарльз Сорлі, Едвард Томас [1, 6, 11]. 

Окрім вже названих письменників та поетів є ще багато інших авторів 

учасників Першої світової, це такі, як Анрі Барбюс, Джон Дос Пассос, Ернст 

Юнгер, Лайош Зілахі, Еміліо Луссу, Едвард Естлін Каммінгс тощо [4]. Їх твори 

також відображають тему війни й насичені автобіографічними фактами. 

В широкому контексті можна сказати, що більшість письменників-

фронтовиків йшли на Першу світову добровільно й мали неабияке захоплення 

цією подією і глибоке відчуття романтики. Проте вже в перші місяці бойових 

дій ця романтика була розбита об жорстокі реалії позиційної та надзвичайно 

кривавої війни і це розчарування відчувається в їх творах.  

Отже, письменники та поети XX ст. є свідками та прямими учасниками 

подій Першої світової війни. Багато їхніх творів насичені образами, настроєм, 

персонажами, які яскраво описують цей час і є автобіографічними. Також вони 

залишили чимало листів, інтерв’ю, щоденників, доповідей, репортажів, які є 

цікавими джерелами з Першої світової та дозволяють відтворити ті події з 

іншої точки зору, дати нові інтерпретації. 
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ЛИСТИ ОСТАРБАЙТЕРІВ ЯК ДЖЕРЕЛО  

З ІСТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ  

Мікрорівень у дослідженнях Другої світової війни дозволяє більш 

рельєфно визначити основні стратегії виживання населення в екстремальних 

умовах та їх повсякденні практики. Одним із інформативних джерел є 

епістолярна спадщина остарбайтерів родом із Запорізького краю, що 

зберігаються у фондах Державного архіву Запорізької області (ДАЗО). Жанр та 

тематичне спрямування даних листів дозволяє простежити соціокультурні 

контакти мешканців краю, що не знайшли своє відображення у документальних 

джерелах через неможливість фіксації в умовах окупаційного режиму. 

На сьогоднішній день маємо низку наукових робіт, що висвітлюють 

проблемні аспекти питань «остарбайтерів» на теренах України, зокрема, 

Т.В. Пастушенко, Г.Г. Грінченко, І.Є. Ребрової, В.Г. Ткаченка [1-4]. Разом з тим, 

залишаються відкритими питання актуалізації нових джерельних комплексів, 

зокрема й епістолярного характеру та визначення їх інформативного потенціалу в 

галузі історичних та соціально-історичних студій з історії Запорізького краю 

середини ХХ ст. 

Листи остарбайтерів складають архівну колекцію р-1673 «Листи 

радянських громадян на Батьківщину, прислані з німецької каторги» ДАЗО. 
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Колекція складається з одного опису. Фонд розподілений по справам. Справи 

розподілені за районами. Всього в описі 36 справ, які охоплюють 21 район 

Запорізької області. Хронологічно листи представлені за період 1942-1944 рр., 

хоча абсолютна більшість все ж датовані 1943 р. [5]. Листування остарбайтерів 

підлягало цензурі для запобігання витоку інформації, що може мати військову 

таємницю, зокрема, на листівках знаходяться печатки «Ab», що свідчать про 

проведену перевірку. Окремі рядки, що могли містити таємну інформацію 

зафарбовані чорним. Важливим елементом листів остарбайтерів є наявність, в 

окремих випадках, фотокарток, їх, як правило, пришивали до листівок [6;7]. 

Водночас особисті листи відтворюють ставлення німецького населення (не 

офіційної влади) до остарбайтерів і наших робітників до місцевих жителів, 

фіксують морально-психологічний стан авторів кореспонденції, чого не можуть 

дати офіційні документи. Листи відзначаються великою емоційністю, часто 

містять багато різних народних приказок, прислів’їв, алегорій, порівнянь, у 

багатьох трапляються аматорські вірші. 

Скрутне соціально побутове становище ще більше посилювало почуття 

ностальгії, самотності, перетворюючи його на щоденний біль. Незважаючи на 

тяжку працю, «остарбайтери» цікавилися новинами з Батьківщини, їх 

хвилювало, що відбувається вдома, у рідному місті або селі, чим торгують на 

ринку, який врожай. У жодному з листів не зустрічається пропозиція їхати до 

Німеччини, лише розчарування, сльози, відчай.  

Разом із тим, саме цікавість із боку остарбайтерів господарськими 

питаннями на Батьківщині, дозволяють простежити й суспільні та господарські 

процеси на окупованих територіях, не за офіційними документами, а 

безпосередньо через сприйняття їх людьми. Найбільш хвилюючими були 

питання щодо розподілу землі та врожаю, а також, розмірів винагороди в 

колективних господарствах, що були зорганізовані окупаційною владою. 

Порівнюючи листи громадян із міста Запоріжжя та тих хто проживав у 

сільській місцевості, можна зробити висновок, що ті дівчата і хлопці, які 

народилися і виросли у селах, значно легше перенесли перебування на 

сільськогосподарських роботах у Райху. У своїх листах додому вони майже не 

скаржаться батькам, часто порівнюючи працю у бауера з працею у колгоспі. 

Натомість, листи від остарбайтерів з промислових підприємств, несуть описи 

життя в бараках із специфічною системою організації суспільного життя та 

жорстким режимом, перемежовуючись із жалобами на нестачу їжі та одягу [8-10]. 

Загалом, можемо зазначити, що структура епістолярій остарбайтерів є 

доволі простою, на зміст листів остарбайтерів впливали таки фактори, як 

настрій, психологічний, рівень грамотності, моральні принципи, світоглядні 

позиції авторів, а також зовнішня цензура; розкрито специфіку листування в 

умовах окупаційного режиму; встановлено факти організації допомоги 

остарбайтерам їх родичами у вигляді посилок та моральної підтримки; 

епістолярії мають джерельний потенціал у вигляді повідомлень щодо 

господарського та побутового життя південноукраїнського села періоду 
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середини ХХ ст.; продемонстровано наявність тісних емоційних та соціальних 

контактів населення Запорізького краю у форматі листування. 
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ШІСТДЕСЯТНИЦЯ АЛЛА ГОРСЬКА  

У СПОГАДАХ СУЧАСНИКІВ 

Одна з найяскравіших постатей руху шістдесятників – художниця Алла 

Олександрівна Горська – народилася 18 вересня 1929 р. у м. Ялта у 

радянізованій номенклатурній родині. Її батько О. В. Горський був одним з 

організаторів радянського кінематографу. Закінчила Київський художній 

інститут. З 1954 р. Алла Горська почала працювати за фахом у галузі 

станкового й монументального живопису. Впродовж свого короткого життя, 

Алла Горська залишила по собі помітний слід в українському мистецтві, 

спрямувавши свої художні пошуки до модерних європейських здобутків [1]. 

Свої роботи вона створювала разом зі своїм чоловіком – Віктором Зарецьким.  

Влучно схарактеризувала А. Горську, як людину, Ірина Левитська, яка 

зазначила, що Алла Олександрівна це «символ без страху в часи загального 

приниження і брехні» [2, с. 8], Михайлина Коцюбинська називає її – «головна 

постать шістдесятництва» [3, с. 169], Євген Сверстюк – «дуже важлива особа 

шістдесятництва» [4, с. 78], Галина Севрук – «дуже красива, монументальна, 
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гарно окреслена жінка, вольова, цілеспрямована», керманичка, наставниця, 

«апологет Клубу» [4], Людмила Семикіна – «…вогневиця, і блискавка, і 

громовиця, і берегиня...» [2, с. 4], Лесь Танюк – «душа Клубу» [6, с. 175]. 

Впродовж 1960-1964 рр. разом з Лесем Танюком, Василем Симоненком, 

Іваном Світличним, Алла Горська стає одним з організаторів і активним членом 

Клубу творчої молоді «Сучасник» (далі – КТМ), який був тоді центром 

українського національного життя у Києві. Робота у цьому Клубі була для неї 

способом залучення молодої інтелігенції до української культури та 

розширення меж українськості у русифікованому Києві. Театральний режисер 

та голова КТМ Л. Танюк, згадував: «Навколо Алли Горської, яка була 

найяскравішою постаттю, найрішучішою і найенергійнішою, гуртувалися всі ті, 

хто не був байдужий, хто шукав витоків та сучасних напрямків, аби виявити 

своє українське лице серед культур народів світу…» [7, с. 164]. Вона плідно 

працювала тут, хоча й не дуже добре володіла українською мовою, не досить 

добре знала українське мистецтво, але не переставала вчитися. На запитання 

Л. Танюка стосовно різкого переходу на українську мову, Алла відповіла так: 

«Настає момент, коли стає соромно. Десь із півроку, як я його відчула: живемо 

якимось безсоромним життям» [6, с. 174-175]. Листування Алли з батьком 

свідчить, що вона наполегливо прагнула оволодіти українською мовою: «Ти 

знаєш, весь час хочеться писати українською мовою. Розмовляєш по-

українськи – й думати починаєш українською мовою. Читаю Коцюбинського. 

Чудова мова…» [7, с. 37]. Г. Севрук згадувала, що вона разом з Аллою 

Горською та Людмилою Семикіною навчалися української мови у Надії 

Світличної, пишучи диктанти у майстерні Людмили та записуючи слова до 

словника [5].  

А. Горська була організатором літературно-мистецьких вечорів, брала 

участь у підготовці щорічних Шевченківських свят, одним з головних 

елементів яких – було покладання квітів до пам’ятника Кобзареві у парку 

ім. Т.Г. Шевченка у Києві. Вперше це дійство відбулося (завдяки їй) 22 березня 

1963 р., після чого, захід було визнано «зухвалою інспірацією буржуазних 

націоналістів». Також, Алла Горська разом з Василем Симоненком брала участь 

у символічній ході «за порадою до Шевченка» на Чернечу гору у Каневі. 

Очевидець цього дійства кінорежисер І. Грабовський, який фіксував урочиств 

події на цій горі, здалеку побачив босоногих чоловіка та жінку, які тримали 

своє взуття у руках і омлів, коли побачив цих відомих митців, бо зазвичай люди 

так ідуть лише до найсвятіших місць [8, с. 201]. 

Син А. Горської – Олексій Зарецький, згадує, що попри активне 

залучення його матері до роботи у КТМ, владу дратувало те, що родина 

художниці належала до радянської номенклатурної родини. Кадебісти 

кваліфікували художницю як «запеклу націоналістку та непримиренну 

антирадянщицю». Алла Олександрівна, до останнього дня була сміливою, 

активною борчинею, яка прагнула до справедливості, відстоювала правду та 

громадські свободи. Вона їздила на суди своїх друзів-політв’язнів, листувалася 

з політв’язнями та допомагала матеріально їхнім родичам, організовувала 
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«вечірки-зустрічі» для тих, хто повертався з таборів. В свій час, її домівка для 

шістдесятників, була притулком для дисидентів, а пізніше й колишніх вояків 

УПА [9, с. 127-135]. 

У 1967 р. А. Горська разом з Ліною Костенко, була на судовому процесі 

над Вячеславом Чорноволом, заявивши протест проти незаконного веденння 

суду. У 1968 р. вона підписала «Лист-протест 139» на ім’я керівників КПРС і 

радянської держави з вимогою припинити незаконні процеси над українською 

інтелігенцією. Після цієї витівки, її вдруге було виключено зі Спілки 

художників [10, с. 167-168]. 

Все своє життя, художниця несамовито поспішала, ніби відчувала, що їй 

залишалося жити недовго. В одному зі своїх листів до батька, вона пише: 

«Роботу я маю завершити. Так я нічого не встигну у житті. А часу лишилось 

так мало» [2, с. 5]. 

У 1970 р. Аллу Горську було підступно вбито. Загалом існує три версії 

цієї події. Перша з них – про вбивство Алли її свекром, який недолюблював 

невістку, друга – «вбивство радянською системою», а третя – що нібито її 

вбили «націоналісти», через те, що вона «занадто багато знала» [11, с. 445]. 

Г. Севрук дуже влучно оцінила вбивство Алли Горської: «Загинула нагло, 

трагічно, у розквіті таланту і сил. Їй був 41 рік» [5]. Тривалий час справу щодо 

смерті художниці розглядали поверхово і повністю «усі крапки на і» у цій 

справі не поставлені і до сьогодні [12]. 

Похорон А. Горської перетворився на мітинг протесту. Тут поети читали 

свої вірши, співали чимало пісень, а колеги та друзі виступали з промовами. У 

кожного, хто прийшов попрощатися з Аллою, була з собою гілочка калини на 

чорній стрічці, яка була символом крові, пролитої у нерівній боротьбі зі злом 

[3, с. 201]. За словами Л. Танюка, Горську вбила радянська система, яка вбила й 

усіх інших арештантів шістдесятництва, які прагнули до свободи слова та 

вивільнення з лав тоталітарної системи [13, с. 14]. 

Алла Горська посідала вагоме місце у розвитку української культури, 

мистецтва та національних свобод. Попри своє народження у номенклатурній 

родині, вона завжди йшла проти системи, виступаючи за справедливість, 

людську гідність, свободу слова та самовираження.  

Література 

1. Овсієнко В.В., Хомляк М.М. Горська Алла Олександрівна. URL : 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=31511 (дата звернення: 02.03.2018). 

2. Огнєва Л. Душа українського шістдесятництва. Донецьк : Норд-

Комп’ютер, 2009. 40 с. 

3. Бердиховська Б., Гнатюк О. У моєму житті було так баго добра. Розмова з 

Михайлиною Коцюбинською. Бунт покоління. Розмови з українськими 

інтелектуалами. Київ : Дух і літера, 2004. 332 с. 

4. Бердиховська Б., Гнатюк О. Ми обрали життя. Розмова з Євгеном 

Сверстюком. Бунт покоління. Розмови з українськими інтелектуалами. 

Київ : Дух і літера, 2004. 332 с. 



340 

5. Севрук Г. Спогади. Спогад № 11. URL : 

http://archive.khpg.org.ua/index.php?id= 1454935332 (дата звернення: 

02.03.2018). 

6. Козуля О. Жінки в історії України. Київ : Український центр духовної 

культури, 1993. 255 с. 

7. Алла Горська : Червона тінь калини: листи, спогади, статті / ред. та упоряд. 

О. Зарецький, М. Маричевський. Київ : Спалах ЛТД, 1996. 240 с. 

8. Авдєєнко С. Тисяча й одна смерть. Запоріжжя : Дике поле, 2006. 632 с. 

9. Зарецький О. Алла Горська під ковпаком КДБ. Антиукраїнська 

спрямованість спецоперацій. Українознавство. 2010. №4. С.127-132. 

10. Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та 

Східної Європи й колишнього СРСР. Т.1. Україна.Ч.1. Харків : Харківська 

правозахисна група: «Права людини», 2006. 516 с. 

11. Чорновол В. Твори у 10 томах. Т.3: Український вісник. Випуски I-VI. 

Київ : Смолоскип, 2006. 985 с. 

13. Білокінь С. Загибель Алли Горської. URL : https://www.s-

bilokin.name/Bio/Memoirs/GorskaDeath.html (дата звернення: 02.03.2018). 

14. Плеяда нескорених: Алла Горська. Опанас Заливаха. Віктор Зарецький. 

Галина Севрук. Людмила Семикіна : біобібліогр. нарис / авт. нарису 

Л.Б. Тарнашинська. Київ : ДЗ «Нац. парлам. б-ка України», 2011. 200 с. 

Наджафов Ігор 

студент 4 курсу історичного фак-ту 

Наук. кер.: к.і.н., доц. Черкасов С.С. 

ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ ЛАТИНСЬКОЇ РОМАНІЇ ТА РОЗКВІТ 

ЛАТИНСЬКОГО РЕЖИМУ В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ 

Особливе місце, в історії середньовічної Південно-Східної Європи та 

Візантійської імперії, займає період латинократії. Цей період, незважаючи на 

свій складний перехідний характер, заклав основи формування Балкано-

Малоазійського регіону та еволюції східно-християнської цивілізації, важливої 

частини того світу, в якому ми нині живемо.  

Незважаючи на територіальну роздробленість та невеликий розмір, 

латинократичні режими продемонстрували передові для свого часу військово-

економічні якості, однак, будучи позбавлена підтримки основної маси 

населення Балкано-Малоазійського регіону внаслідок культурно-мовних та 

релігійних причин, військово-політична та соціально-економічна гегемонія 

латинян не була довговічним явищем. Незважаючи на те, що деякі з латинських 

держав хрестоносців проіснували до османського завоювання Балканського 

півострову, період латинократії необхідно обмежувати 1261 роком, тобто 

відвоюванням Константинополя ромеями та реставрацією Візантійської імперії 

під владою династії Палеологів.  
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Першим результатом завоювання Константинополя хрестоносцями в 1204 
році була глибока зміна зовнішнього вигляду східного світу.  

Латиняни, стійкі прихильники Римської церкви, рішуче нав’язували 
латинський обряд всюди, де тільки можливо [1], а на руїнах Візантійської 
імперії пишним цвітом розквітли латинські феодальні сеньйорії.  

Сукупність володінь західноєвропейських феодалів та таласократичної 
Венеціанської республіки на території Візантійської імперії отримала назву 
Латинської Романії.  

В Константинополі утворилася Латинська імперія (1204-1261 роки), котру 
подекуди називають Константинопольською імперією [2], імператором якої 
барони-хрестоносці обрали Болдуїна I Фландрського (1204-1205 роки); під 
владою маркіза Боніфація I Монферратського (1204-1207 роки), було засновано 
королівство Фессалонікійське (1205-1224 роки), що знаходилося в номінальній 
залежності від імператора. З’явилися титулярні герцоги Нікеї та Філіппополю, 
сеньйори Дідімотіку та Адраміттії [3].  

Через кілька днів після захоплення Константинополя в результаті 
переможних лицарських походів, які Боніфацій Монферратський довів до 
Афін та Коринфа, були засновані інші латинські держави: синьйорія 
Негропонту, Афінське герцогство (1205-1458 роки), яким керувала 
бургундська династія Де ла Рош, Ахейське князівство (1205-1432 роки), 
завойоване Жоффреем де Віллардуеном та Вільгельмом де Шампліттом [3], 
яке поряд з Афінським герцогством виявилося найстійкішим з усіх завоювань 
хрестоносців на Балканах.  

Венеціанська республіка негайно зайняла Диррахій поблизу Епіру, 
порти Корон та Модон в Пелопоннесі, Крит та Евбею, Галліполі, Родос, 
Корфу, Іраклію та величезний квартал в Константинополі [3]. Створюючи 
свою колоніальну імперію, Республіка Святого Марка обмежувалася прямим 
захопленням тих територій, які були вузловими пунктами світової комерції 
того часу та мали вирішальне значення для встановлення торгової монополії 
Венеції в Східному Середземномор’ї. На більші територіальні придбання не 
вистачало людських та матеріальних ресурсів, тому Венеція насамперед 
заохочувала колоніальні захоплення, до яких вдавалися окремі патриціанські 
роди, надаючи їм право на власні кошти споряджати експедиції та 
опановувати беззахисні острова Егейського моря [4]. Венеціанські патриції 
зайняли острова архіпелагу, де були засновані герцогство Архіпелагу та 
маркізат Черіго, ерцгерцогство Лемнос та сеньйорія Санторині [3]. Венеція, 
володарка цієї колоніальної імперії, цілком справедливо могла дозволити 
своєму дожеві Енріко Дандоло та його спадкоємцям іменуватися «володарем 
трьох восьмих Візантійської імперії».  

Імперія латинян вже після декількох років свого існування пройшла через 
внутрішню кризу, яка продемонструвала наскільки слабкою була 
життєздатність цієї держави [5]. Щоб державне утворення, породжене 
Четвертим хрестовим походом, виявилося хоч скільки-небудь стійким, 
новоствореній імперії потрібен був сильний уряд та міцний централізований 
апарат, а в традиційній феодальній державі, утвореній латинянами, імператор 
був усього лише першим бароном.  
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В основу вибору латинського імператора поклали договірну теорію, 
згідно з якою монарх є лише першим серед рівних та отримує свої 
повноваження від васалів [6]. Його влада, яка розповсюджувалась на великі 
території, в політичному відношенні була обмеженою. Болдуїн негайно ж після 
сходження на престол змушений був оголосити війну своєму неподатливому 
васалу – королю Фессалонікійському, і хоча їм вдалося примиритися, між ними 
ніколи не встановлювалося міцного згоди.  

Генріх Фландрський (1205-1216 роки), спадкоємець Болдуїна, зіткнувся з 
тими ж труднощами, і хоча йому вдалося за допомогою своєї енергійності та 
хитрості підпорядкувати Фессалонікійське королівство своїй влади та змусити 
візантійських феодалів визнати на з’їзді в Равенніці його суверенітет, проте 
афінські герцоги та ахейські королі дуже скоро втратили інтерес до справ 
імперії та стали майже незалежними від неї.  

Латинська імперія не могла багато чого чекати від Венеціанської 
республіки, яка була поглинена своїми власними інтересами та ревниво 
охороняла свої привілеї. Союз з переможеними греками був утопічний. 
Незважаючи на старання окремих з латинських правителів, маркіза Боніфація 
Монферратського в Фессалонікійському королівстві та Жоффруа І Віллардуена 
в Ахейському князівству, які намагалися боротися з ненавистю населення до 
завойовників та згладити спогади про жорстокість хрестоносців, грецький 
народ в цілому зберігав вороже ставлення до іноземців та пристрасно чекав 
спасителя, звідки б він не з’явився – з Епіру, Нікеї або Трапезунда [3]. 

Крім очевидної небезпеки з боку греків додалася можлива небезпека з 
боку Другого Болгарського царства. Латиняни зробили помилку, відкинувши 
союз, який їм пропонував болгарський цар Калоян (1196-1207 роки), і таким 
чином, замість того щоб заручитися підтримкою болгар в боротьбі проти 
візантійців, створили собі з них непримиренних ворогів; після цього болгари 
об’єдналися з грецькими государями Нікеї проти Латинської імперії та запекло 
намагалися її знищити.  

Все ж в перший момент розрухи, що трапилася після захоплення 
Константинополя, здавалося, що латиняни тріумфували всюди. Фессалія, 
Центральна Греція, Пелопоннес були завойовані за декілька тижнів, не 
спромігшись чинити серйозного опору західноєвропейським завойовникам. У 
Малій Азії Генріх Фландрський розбив греків при Піманіоне, і влада молодого 
Феодора I Ласкаріса, що зберіг від своїх володінь тільки Прусу, здавалося, 
скеровувалася до загибелі, коли її врятувало вторгнення болгар у Фракію. 
Імператор Болдуїн та дож Дандоло з невеликим військом виступили проти 
ворога, в долинах Адріанополя армія латинян зазнала нищівну поразку, а 
Болдуїн зник безслідно. Упродовж двох років болгарські війська спустошували 
Македонію, прагнучи помститися за поразку, якої колись завдав його народу 
Василій II Болгаробійця. На щастя для жителів цього регіону, болгарський цар 
Калоян загинув насильницькою смертю у 1207 році під час облоги Салоніки [3].  

Феодор I Ласкаріс скористався його смертю, для того щоб відновити та 
зміцнити свою владу. Однак під час правління Генріха Фландрського, брата та 
спадкоємця Болдуїна, поза всяким сумнівом кращого государя, який коли-
небудь був в Латинській імперії, можна було думати, що країна, яка народилася 
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з хрестового походу, виявиться життєздатним державним утворенням. Після 
смерті Калояна Генріх уклав мир з Болгарським царством, звільнивши таким 
чином імперію від серйозної загрозі; йому вдалося не без труднощів відновити 
єдність між латинянами та знову укріпити імператорську владу над своїми 
могутніми васалами; він навіть зумів домогтися покірності та симпатії від своїх 
грецьких підданих.  

Одночасно, спираючись тимчасовий союз з трапезундськими Великими 
Комнінами, Генріх Фландрський почав наступ на Нікейську імперію в Малій 
Азії. Перша експедиція в 1206 року віддала в його руки частина Віфінії; в 1212 
році він діяв ще енергійніше, розбивши Феодора I Ласкаріса та зобов’язавши 
його поступитися частиною Мизії та усією Віфінією. Однак, Генріх помер у 
1216 році, занадто рано для того щоб зуміти розбудувати повноцінну імперію 
[3]. Латинські барони, сконцентровані на утриманні свого впливу в регіоні, 
запропонували корону П’єру II де Куртене, онукові Людовика VI Товстого, які 
не відрізнявся особливими здібностями. 

З цього часу, у візантійців та болгар розв’язались руки, а провідна з 
латинських держав, заснованих хрестоносцями у Латинській Романії, повільно, 
але впевнено, йшла до своєї загибелі під владою слабких государів династії де 
Куртене та зовнішнім тиском грецьких володарів. 
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КІЛЬКІСНІ АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОЇ ДЕМОГРАФІЇ БОЛГАР 

ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я (1921-1991) 

Одним з важливих чинників, що впливає на здатність етнічної меншини 

до самовідтворення, до збереження себе як соціокультурної цілісності та 

розвитку основних аспектів етнокультурного буття вітчизняні науковці 

називають її чисельний склад [1, с. 57-58]. Тому дослідження демографічних 

змін у середовищі болгар Північного Приазов’я є важливим для кращого 
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розуміння процесу соціокультурної трансформації даної етнічної меншини. 

Цим обумовлена актуальність досліджуваної теми. 

Дана тема у такому формулюванні не була предметом окремого 

дослідження, проте деяких її аспектів торкалися у своїх працях зокрема такі 

науковці як М.Г. Станчев [8], Л.І. Полякова [4] та К.М. Рошко [6]. 

Початкову чисельність болгарського населення регіону (враховуючи 

погрішності царської статистики) на момент переселення дослідники оцінюють 

близько 17 тис. осіб [2, с. 14,19]. Кількість болгарського населення регіону до 

1914 р. зросла до 46 тис. осіб [3, с. 14].  

За даними Загальносоюзного перепису 1926 р., які наводить у своїй праці 

академік М.Г. Станчев, кількість болгар Північного Приазов’я ще трохи 

збільшилася (попри високу смертність під час першої світової і громадянської 

війн та голодомору 1921-22 рр.) – до 51 871 осіб, з яких переважна більшість 

були жителями саме болгарських сіл регіону [8, с. 143]. 

За наступні півтора десятиліття кількість болгарського населення регіону 

істотно зменшилася: у 1939 р. вона становила 38 185 осіб. Відповідно, 

зменшилася і кількість сільського болгарського населення – до 34 237 осіб [8, 

с.147]. 

Причинами різкого зменшення болгарського населення у цей період 

можна вважати розкуркулення, що нерідко супроводжувалася ув’язненням у 

концтаборах чи виселенням у віддалені місцевості Радянського Союзу, 

голодомор 1932-33 рр., що призвів до величезної кількості людських жертв, а 

також сталінські репресії 1937-1938 рр. 

На жаль, у нашому розпорядженні немає даних про чисельність болгар 

Запорізької області у середині 40-х років. Перший післявоєнний радянський 

перепис населення було здійснено вже у 1959 р. Цей перепис зафіксував 

подальше зниження кількості болгарського населення регіону – до 36 538 осіб, 

серед яких сільські жителі становили 25 532 особи [8, с.148].  

Зменшенню кількості болгарського населення у 1939-50 рр. сприяли такі 

фактори, як Друга світова війна та післявоєнний голод 1946-47 рр. Породжена 

війною демографічна яма чітко простежується у звітах про статевовіковий 

склад населення по окремих болгарських селах. Зокрема, у с. Велика Тернівка 

народжуваність у період з 1942 р. по 1948 р. коливається з 2 до 7 дітей на рік, в 

той час, як в інші роки народжувалось по 10-24 дітей на рік, окрім періоду 

1931-34 рр. [5, арк.1-3]. 

Ще однією причиною зменшення зафіксованої у переписах кількості 

болгар у регіоні могло бути й те, що після репресій 30-40-х рр. деякі 

представники болгарського етносу воліли приховували свою національність. 

В той час наприкінці 40-х відбулося масове організоване переселення до 

болгарських сіл осіб з інших регіонів [7, арк.7]. Переважно моноетнічне 

середовище болгарського села перетворилося на поліетнічне. 

Упродовж другої половини 50-х – 60-х років спостерігається тимчасова 

тенденція на зростання чисельності болгарської етнічної групи. Перепис 1970 р. 

показав найбільшу кількість болгарського населення Запорізької області у 
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післявоєнний період – 38 098 осіб [9, с. 435]. Вже у 70-ті роки намітилася 

зворотна тенденція – на зменшення чисельності болгарської етнічної групи 

області. Перепис 1979 р. зафіксував зменшення їхньої чисельності на 1 тис. 

осіб, а перепис 1989 р. – ще на 2,5 тис. осіб. Таким чином, у 1979 р. чисельність 

богари Запорізької області складала 37 105 осіб, а у 1989 р. – 34 633 осіб [8, 

с.151]. 

Причини зменшення кількості болгар на фоні збільшення загальної 

кількості населення регіону можуть критися також в міграції болгар до інших 

областей (як правило, до великих міст) з метою отримання освіти та 

працевлаштування. Як зазначає М.Г. Станчев, у 60-80-ті рр. ХХ ст. болгари, що 

традиційно проживали на півдні України, рівномірно розселилися по всіх 

областях Української РСР [8, с. 148].  

Слід зазначити, що упродовж усього досліджуваного періоду 

спостерігається зменшення сільського та збільшення міського болгарського 

населення досліджуваного регіону. Так, у 1926 р. частка міського населення у 

середовищі болгар Північного Приазов’я становила лише близько 1,5% (тобто 

лише 774 осіб), у 1939 р. у містах Запорізької області проживало вже приблизно 

10% від загальної кількості болгар області (тобто 3,9 тис. чол. з 38,7 тис.), у 

1959 – 30% (10,9 тис. чол.), а у 1979 – вже 41% (15,3 тис. чол.) [8, с. 143-151].  

Таким чином, упродовж досліджуваного періоду у Північному Приазов’ї 

спостерігалося поступове зменшення чисельності болгарського населення, що 

було результатом впливу різноманітних чинників. Однією з причин міг бути 

ряд трагічних подій ХХ ст. (голодомори, війна, репресії), що призвели до 

значної кількості жертв, у тому числі й у середовищі болгар регіону. Іншою 

причиною можна вважати міграцію болгар до інших регіонів, як примусову 

(виселення у ході «розкуркулення» та репресій), так і добровільну (як правило, 

до великих міст, з метою отримання освіти чи працевлаштування). Крім того, 

ще однією причиною зменшення зафіксованої у переписах кількості болгар 

регіону могло бути й те, що унаслідок репресій 30-40-х рр. деякі представники 

болгарського етносу воліли приховували свою національність. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ 

У сучасному світі ЗМІ для багатьох відіграють роль провідного джерела 

інформації, що цілком закономірно призводить до створення широкого поля 

для маніпулювання думкою громадськості, можливості створення сприятливого 

для зацікавлених сторін освітлення фактів. В умовах існування надмірного 

масиву інформації авторитетні агенти ЗМІ часто стають єдиним значущим 

джерелом формування світобачення для своєї аудиторії, оскільки легше та 

швидше обрати єдину прийнятну точку зору аніж витрачати час на вивчення 

теми за декількома різними джерелами. 

На даний момент ЗМІ можуть бути використані та використовуються для 

активного втручання у процес формування причинно-наслідкових зв’язків в 

аудиторії, таким чином впливаючи на історичний процес, який є зміною 

суспільних подій, пов’язаних між собою прямими або опосередкованими 

причинно-наслідковими зв’язками [1]. Реальний факт та подія часто 

залишаються на периферії сприйняття отримувача інформації, оскільки 

резонанс викликаний у ЗМІ перебирає на себе значну частку уваги. 
Особливої важливості дослідження ролі ЗМІ у сучасному суспільстві 

набуває з огляду на те, що на даний момент світом поширюються тенденції 
інформатизації та глобалізації, відбувається перехід до постіндустріального 
типу суспільства. Оскільки найбільшою цінністю та інструментом творення 



347 

дійсності постіндустріального, або інформаційного, суспільства є власно 
інформація, то цілком закономірно, що вивчення джерел її створення та 
поширення є нагальним питанням як для істориків так і для науковців інших 
галузей. 

В українському науковому просторі не залишилося поза увагою питання 
значення ЗМІ як для сучасного суспільства загалом, так і для історії української 
держави зокрема, що знайшло відображення у статтях ряду дослідників, як 
істориків так і представників інших наук. 

Для України на її сучасному етапі існування ЗМІ є надважливою 
складовою державності. Впродовж періоду незалежності ЗМІ відіграють роль 
рупору для національної ідеї, слугують захистом від інформаційної агресії. 
Дослідженням впливів ЗМІ на політичні процеси в Україні займалися такі вчені 
як В. Гайдамака [2], Ю. Гайдук, В. Зінчук [3], Є. Куценко [4], Б. Станкевич [5], 
У. Стефанчук [6]. Усі ці дослідники відзначають значний ступінь впливу ЗМІ 
на формування української державності, суспільно-політичної думки 
українського народу. Разом з тим відзначається недостатнє використання 
потенціалу ЗМІ, небажання чи неспроможність українського політикуму 
реалізовувати всі можливості цього апарату.  

Із загостренням локальних та світових суперечностей зростає і важливість 
національних ЗМІ як засобу для інформаційного захисту, на цьому 
наголошують І. Малик [7] та В. Коцур [8]. В умовах інформаційної війни з 
Росією, протистоянню «великоруській ідеології» та загостренню терористичної 
небезпеки ЗМІ мають бути запорукою захисту інтересів держави в 
інформаційному просторі, створювати актуальну картину подій, своєчасно 
надаючи необхідні відомості населенню. 

Дослідниками А. Сухоруковую [9] та А. Шевчуком [10] відзначається 
високий рівень впливу ЗМІ та інформаційних технологій на формування 
культури та духовності як окремої особистості, так і всього суспільства. Можна 
казати про безпосередню залежність настроїв у суспільстві від структури та 
наповнення медійного простору. 

Процес розвитку та проблеми українських ЗМІ досліджували такі вчені як 
Л. Бурківська [11], М. Каращук [12], М. Коропатник [13]. Український 
медіапростір значно розвинувся з часу встановлення незалежності, але 
залишається багато проблем у функціонуванні ЗМІ. Серед таких дослідники 
відзначають залежність від замовника, низький рівень самостійності загалом, 
низьку конкурентоспроможність, спричинену відсутністю позитивного іміджу, 
авторитету. Українським національним ЗМІ належить подолати ще довгий 
шлях до набуття статусу сучасних, демократичних та актуальних. 

Не залишилось осторонь і питання про створення позитивного 
міжнародного іміджу, адекватного включення до процесів глобалізації та 
інформатизації, цю тему досліджували О. Ісайкіна, С. Попович [14], 
Н. Качинська [15] та Г. Лавриненко [16]. Задля забезпечення спроможності на 
самостійну економічну та політичну діяльність на сучасній міжнародній арені 
Україні необхідно прискорити адаптацію до нових тенденцій, інтеграцію до 
інформатизованого світу, а ЗМІ є одним з найголовніших чинників такої 
інтеграції. 
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Ряд науковців, серед яких О. Баришполець [17], М. Лашкіна [18], 
М. Медведчук [19] ті І. Цикунов [20] займалися розробкою питань теорії та 
практики функціонування ЗМІ, визначенням засад і принципів за якими мають 
будувати свою діяльність сучасні ЗМІ.  

Підбиваючи підсумки, можемо зазначити, що в сучасному українському 
науковому середовищі ідея важливості ролі ЗМІ не ігнорується, навпаки 
дослідження на цю тему дають зрозуміти, що вітчизняна наукова думка з цього 
приводу цілком збігається зі світовими тенденціями [21, 22]. Але, нажаль, 
реалізація концептів медійного розвитку держави залишається, головним 
чином, поза увагою структур, на це спроможних.  

Неабияке значення ЗМІ на сучасному етапі існування світового 
суспільства визнається та досліджується українськими науковцями, проте 
залишається значний простір для розробки питання, особливо стосовно 
технологій аналізу та оцінки ступеню впливу ЗМІ на суспільство та історичний 
процес. Перспективними видаються дослідження зарубіжних ЗМІ з метою 
запозичення досвіду функціонування та проведення аналізу діяльності, а також 
задля формування адекватної оцінки іміджу української держави в очах 
міжнародного суспільства. 
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Наук. кер.: д. і. н., проф. Фролов М.О. 

РОЛЬ КОРОЛЕВИ-МАТЕРІ РУМУНІЇ ОЛЕНИ У РЯТУВАННІ 

РУМУНСЬКИХ ЄВРЕЇВ 

Вивчаючи історію Голокосту, об’єктом дослідження вчених виступає 

геноцид єврейського населення. Основному дослідники звертають увагу на 

причини та механізми впровадження геноциду під час Другої світової війни. 

Вчених цікавлять психологічні мотиви виконавців Голокосту, що 

підштовхувало людей на страшні злочини. Однак, останнім часом в історичних 

дослідженнях змінилась тематика вивчення Голокосту, вчених цікавить 



350 

феномен Праведників. В основній масі рятівниками єврейського населення 

були прості селяни, відсоток інтелігенції був занадто малим. Унікальність 

праведників Румунії полягає в тому, що рятівниками виступали не тільки 

селяни чи інтелігенція але і королівська родина, яка намагалася не допустити 

впровадження антиєврейської політики урядом Й. Антонеску.  

В 1993 р., королева-мати Олена, отримала звання праведника Румунії, за 

захист єврейського населення. Олена Грецька народилась 28 листопада 1982 р. 

у родині грецького короля Константина І. За роки свого дитинства майбутня 

королева пережила два вигнання з держави [1]. Можливо пам’ять про вигнання 

з країни стала одним із мотивів рятування від депортацій єврейського 

населення. У 1921 р. Олена вийшла заміж за майбутнього короля Румунії 

Кароля ІІ [2]. В жовтні 1921 р. у подружжя народився син Михай. В результаті 

постійних інтриг Кароля ІІ, у 1928 р., подружжя розривають шлюб. Після 

розлучення Олена, вирішила виїхати до Флоренції, хоча офіційного 

розпорядження про заборону проживати в Румунії не було [2].  

У вересні 1940 р. через постійні політичні невдачі Кароль ІІ змушений 

був піти у відставку. Генерал Іон Антонеску взяв на себе управління країною в 

союзі з Залізною Гвардією [3]. У 1940 р. Михай, 20- річний син Кароля ІІ був 

коронований, однак вся повнота влади належала кондукетору Й. Антонеску. 

Після коронації Михая, його мати Олена, повертається до Румунії в якості 

королеви-матері. Зосередивши в руках всю повноту влади Антонеску, 

встановлює союз з Нацистською Німеччиною. Противники Антонеску, глави 

Ліберальної та Селянської партії підтримують зв’язки з королівським двором, 

як і інші громадські організації [3]. Тому, коли у 1941 р., кондукетор Румунії 

починає впроваджувати антиєврейську політику в життя [2], розпочинається 

депортація єврейського населення з Бесарабії, Буковини і Дорохоя в 

Придністров’я. Не дивно, що головний рабин румунського єврейства 

Олександр Шафран, мав бесіду із королевою-матір’ю, яка була схвильована 

дізнавшись про тяжку долю депортованих євреїв [3]. Королева-мати зверталася 

безпосередньо до Антонеску з метою зупинити депортацію. Цього добитися їй 

не вдалося. Але завдяки її втручанню депортація вченого Барби Лазареана, була 

зупинена [4].  

Не змозі переконати Й. Антонеску, в припинені депортації, королева-

мати, звертається до виконуючого обов’язки прем’єр-міністра Михая 

Антонеску. Вона переконала його дозволити єврейським організаціям 

відправляти медичну допомогу, одяг і їжу євреям в Придністров’ї, які жили в 

гетто і таборах [1]. Допомога, відправлена в 1942 р., врятувала життя тисяч 

євреїв, депортованих в цій регіон. Королева-мати і далі продовжила свої 

зусилля щодо запобігання депортації євреїв [2].  

Окрім матеріальної допомоги, королева-мати Олена, сприяла рішенню 

про повернення з Трансністрії депортованих євреїв, включаючи тисячі 

єврейських сиріт. Незважаючи на шестимісячну затримку, викликану 

втручанням Адольфа Айхмана [3], сироти повернулися завдяки рішучим 

зусиллям королеви Олени.  
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Отже унікальність праведників Румунії полягає в тому, що захищали та 

переховували єврейське населення не тільки селяни, а і королівська верхівка. 

Прикладом стала королева-мати Олена, яка завдяки своїм наполяганням і чіткій 

позиції врятувала тисячі євреїв.  
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СПІВРОБІТНИЦТВО КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ З УКРАЇНОЮ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 

Одне з головних місць в співробітництві Вишеградського об’єднання зі 

східноєвропейськими партнерами займає Україна. Співробітництво постійно 

відбувається в енергетичній, регіональній та економічній сферах у формах 

міжурядових контактів, різних заходів формату «V4 + Україна». 

Забезпечення енергетичної сфери України має бути досягнуто шляхом 

рішення зменшувати частку енергетичної залежності України та диверсифікації 

джерел енергопостачання, використання транзитного потенціалу країни, зміни 

енергетичної інфраструктури. Вишеградська група має на меті створити 

енергетичний блок, який буде використовувати геополітику положення своїх 

країн з метою координації транзиту. 

Слід зауважити, що важливим є проект колишнього Президента України 

(Віктора Ющенка) по створенню єдиного Балто-Чорноморського енергетичного 

коридору. Метою цього став поштовх для взаємодії спільних енергетичних 

програм та поліпшення технічних умов транзиту і постачання вуглеводневих 

ресурсів на європейський простір. 

Також акцентуємо увагу на заяві президентів Грузії, Азербайджану, 

Польщі, Литви та України з приводу проекту Євро-Азійського 

нафтотранспортного простору (ЄАНТК). Вагомим результатом в енергетиці у 

формі цього проекту для України стало підписання рамкової угоди щодо умов 

транспортування легкої нафти з Каспійського регіону у Кралупи (Чехія) між 

ПАТ «Укртранснафта» та чеською компанією «Mero». Договір передбачав 

технічне і стратегічне співробітництво фірм з можливим транспортуванням 

нафти за маршрутом Одеса – Броди – Кралупи. Також основною установою для 
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впровадження цього проекту є підписання ще одного договору між словацькою 

та чеською компаніями «TransРetrol», «Mero». 

Україна та країни Вишеградської групи принципового значення надають 

розвитку транскордонної і міжрегіональної співпраці. Передусім акцентується 

увага на створенні суверенної прикордонної інфраструктури (яка включає 

технічне оновлення прикордонних пунктів України з Польщею, Словаччиною і 

Угорщиною), розвиток загально вигідної економічної співпраці прикордонних 

територій і міжлюдського обміну. Необхідною є також активізація спільних дій 

на рівні регіону для вирішення екологічних питань та ін. Створення 

єврорегіонів є одним з видів регіональної співпраці територіальних одиниць 

сусідніх країн стосовно дво- та багатосторонніх договорів з метою подолання 

спільних проблем. Мета створення єврорегіонів – створити тісні взаємини з 

сусідами культурних та господарчих зв’язків, взаємні інвестиції, вирішення 

проблеми наслідків стихійних лих тощо. Основним питанням співпраці з ЄС, у 

тому числі і з країнами V4, є ліквідація результатів принципу кордону, втілених 

за радянські часи. 

Необхідно зазначити, що Україна активно приймає участь у роботі 

регіональних міжнародних організацій та асоціацій. Триває співпраця з 

країнами Вишеградської групи, зокрема окремі регіони України співпрацюють 

у форматі таких блоків: Конгрес Регіональних та Місцевих влад Європи 

(CLRAE), Асамблея європейських регіонів (AER). 

Стосовно співробітництва між регіонами всі області України підписали 

угоди про співпрацю з сусідніми країнами, договори про співробітництво з 

органами влади регіонів багатьох країн світу, у тому числі з країнами 

Вишеградської групи.  

Україна є одним з основних отримувачів грантової допомоги від 

Міжнародного вишеградського фонду, при чому вона не є членом 

Вишеградської групи. 

Треба зазначити, що питання переосмислення ключових напрямків 

співробітництва між Україною та Вишеградською групою набуло активного 

розвитку після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка 

дозволяє змінити партнерство та співробітництво інтеграцію в економіці та 

політиці, і в результаті погіршення російсько-українських взаємовідносин. 

Угода про асоціацію містила пункти про Глибоку та всеосяжну зону 

вільної торгівлі (ГВЗВТ). ГВЗВТ має змогу надати Україні можливості для 

оновлення її торговельних відносин, для економічного розвитку шляхом 

відкриття ринків, процесу налагодження законів, норм у різних сферах, 

пов’язаних з торгівлею. Це зумовить приведення найважливіших напрямів 

економіки України стосовно до стандартів ЄС. 

Отже, співробітництво між Україною і Вишеградською групою важливе в 

енергетичній сфері, перспективне в галузі транспортування вуглеводнів, а 

також експорту електроенергії як до країн Вишеградської групи, так і до інших 

європейських країн через наповнення певним сенсом спільного Балто-

Чорноморського енергетичного простору та розвиток ЄАНТК, шляхом 
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побудови нафтопроводу «Баку – Супса – Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ». 

Тому важливо забезпечити активну політику відстоювання розвитку пріоритету 

ЄАНТК перед ЄС, залучити до цього зацікавлені країни Вишеградської групи. 

У регіональній сфері інтеграція з Польщею, Угорщиною та Словаччиною 

важлива для України, оскільки сприяє процесу євроінтеграції на регіональному 

рівні. Активний розвиток відносин України з країнами Вишеградської групи 

передбачає позитивну динаміку економічній сфері, надає важливості і 

доцільності подальшим напрямам удосконалення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФЕСТИВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЯПОНІЇ 

Фестивалі є дуже популярними в Японії, тож ця країна чи не найкраще 

підходить для того аби вивчати розвиток подієвого туризму, як вид туризму 

метою якого є відвідування певного заходу. Фестивальний туризм як раз є 

одним з видів подієвого туризму. І він є актуальним, як для наукового 

вивчення, так і для впровадження в культурне життя України з багатьох 

причин, а саме: 

 значні надходження до економіки; 

 налагодження партнерських стосунків з іншими державами; 

 участь у різних міжнародних програмах та проектах і т.д. 

Дана тематика представлена як у працях вітчизняних, так і закордонних 

науковців. Зокрема варто звернути увагу на матеріали таких дослідників як 

Д. Аллен, Ч. Суміда, Дж. Джафарі тощо. Для теоретичного обґрунтування таких 
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понять як «подієвий туризм», «фестивальний туризм» ми спиралися на 

дослідження Л. Устименко, М. Топорницької, Х. Дроніної, І. Смаля, О. Бабкіна. 

Слід зауважити, що цей вид діяльності вже регламентується чинним 

законодавством. Так, в Японії це Конституція, Закон «Про туризм» та Закон 

«Про національні свята». Прикладами інших документів є закони про розвиток 

курортних районів, щодо національних парків, щодо поліпшення обладнання 

міжнародних туристичних готелів, щодо роботи гідів-перекладачів, а також 

щодо розвиток туризму через традиційні свята і заходи та багато інших. 

Під час дослідження виникла необхідність розподілу фестивалів на дві 

групи – традиційні та сучасні, задля того щоб зрозуміти який вид діяльності є 

перспективнішим. Так, характерною рисою традиційних фестивалів є те, що 

частина з них досі є певними релігійними ритуалами, які виконуються при 

храмах, інші ж навпаки відзначаються для того, щоб зберегти самобутність 

своєї культури. Прикладами традиційних фестивалів є Накі Сумо, Овара кадзе-

но Бон, Омідзуторі, Танабата.  

Що ж до сучасних фестивалів, то вони оригінальні, контрастні у 

порівнянні з традиційними, проте певні нотки своїх звичаїв японці зберігають. 

До прикладу можемо взяти «Tokyo Idol Festival», Токійський фестиваль кави, 

Міжнародний фестиваль орхідей у Токіо тощо. 

З поняттям «сучасний фестиваль» пов’язаний термін «подієвий 

франчайзинг», який буквально означає запозичення певного івенту для 

проведення в своїй місцевості, але зі збереженням оригінальної ідеї, певних 

елементів та навіть формату. Серед японських фестивалів таким прикладом є 

Міжнародний фестиваль орхідей у Токіо (Japan Grand Prix International Orchid 

Festival), який за стилем проведення нагадує британський «Kew Gardens».  

Підсумовуючи, треба зазначити що фестивальний туризму у всіх його 

проявах – це дуже вигідний та цікавий формат для розвитку туризму і до того 

ж, Японія – це насправді дуже вдалий приклад для України того, як треба 

розвивати фестивальну галузь, як вона впливає на туристичну динаміку країни 

та які позитивні зміни в економіці відбуваються при цьому всьому. 

Також, важливим є те, що може змінитись відношення іноземної 

спільноти до країни, до її культури, а разом с тим і до необхідності вирішення 

існуючих проблем. 
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ІНСТИТУТ ПОЧЕСНОГО ГРОМАДЯНСТВА В МІСТАХ ПІВДЕННОЇ 

УКРАЇНИ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

Важливою складовою громадсько-політичної та культурної історії Півдня 

України є аспекти станового життя ХІХ – початку ХХ століть. 

Вивченням інституту почесного громадянства Російської імперії 

займалися такі вчені, як А. Фесенко [1], О. Черемісін [2], Б. Миронов [3], 

Н. Іванова [4] та інші. 

Інститут почесного громадянства в Росії нараховує більше 170 років і 

веде свій відлік від правління імператриці Катерини II. Його історичним 

попередником був стан так званих «іменитих громадян», статус яких був 

закріплений імператрицею в Жaлуваній грaмоті 1785 року. 

У результаті тривалих дискусій інститут почесного громадянства 

законодавчо введено 10 квітня 1832 року маніфестом «Об установлении нового 

сословия под названием Почетных Граждан» Миколи I. Зникли звання 

першорядних купців й іменитих громадян. Почесне громадянство розділялося 

на особисте (що припинялося зі смертю) і спадкоємне (що надавалося у 

спадщину). Спадкоємне здобувалося по фaкту нaродження, aбo мoглo бути 

нaдaнo наказом імператора як по клoпoтанню прохача безпосередньо, так і по 

особливому поданню (спадкоємне й особисте) [5, с. 193]. 

Одним з результатів pефopми 1861 року став відтік пeвнoї чacтини 

двopянського стану у міста та їх намагання брати активну участь у суспільному 

житті міст. Таким чином, окрім загальноімперського почесного громадянства з 

1860-х років виникає ідея надання звання почесного громадянина кожного 

окремого міста. Вона виникла через бажання введення до складу міської 

громади шанованих осіб, зазвичай з вищої верстви, які жили в місті, але не 

могли брати участі в його управлінні. Нагородження цим званням розглядалось 

владою та громадськістю міст, як засіб залучити до міського самоврядування 

осіб, які не належали до міських станів [1, с. 58]. 

Статус почесного громадянина був формою подяки зі сторони міського 

самоуправління за заслуги перед містом та даниною поваги до осіб, котрі мали 

неабиякі заслуги перед імперією. Той факт, що це була єдина нагорода, котра 

надавалась не державною структурою, а органами місцевого громадського 

управління, надавав статусу «Почесний громадянин» достатньо серйозну вагу 

та високу ступінь престижності. 
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Зокрема, почесними громадянами м. Олександрівська стали маршалок 

дворянства Олександрівського повіту, голова Олександрівської повітової 

земської управи Олександр Єгорович Канкрін, який був ініціатором ремонту 

доріг, будівництва мостів у повіті та місті Олександрівську; міський голова, 

гласний Олександрівської міської Думи, засновник школи-хутору для 

глухонімих дітей Фелікс Францевич Мовчановський; голова Олександрівської 

повітової училищної ради, діяч Олександрівського повітового земства Микола 

Олександрович Корф; гласний Олександрівського повітового земства, почесний 

мировий суддя, один із активних земських діячів у сфері розвитку народної 

освіти в Олександрівському повіті Микола Олександрович Каришев; 

попечитель земських шкіл Олександрівського повіту, секретар канцелярії 

Олександрівського повітового Предводителя Дворянства Яків Павлович 

Новицький [2, с. 237]. 

А.А. Фесенко, вивчаючи документи Російського державного архіву 

Військово-морського флоту, встановила ім’я першого почесного громадянина 

міста Миколаєва. Це був Олексій Самуїлович Грейг – адмірал, кoмaндиp 

Чopнoмopcькoгo флoту й пopтів Чopнoгo мopя, військовий губернатор 

Миколаєва й Севастополя. Почесне звання йому нaдaли в 1873 poці за 

«благоустрій міст Ceвacтoпoля й Миколаєва, poзбудoву Чopнoмopcькoгo 

флoту» [1, с. 54].  

Аналіз персональних справ осіб, які отримали звaння почесного 

громадянина у місті Севастополь свідчить, що його присудження тісно 

пов’язувалось з подіями Кримської війни. У архівних документах згадується 

війcькoвий інжeнeр Едуард Іванович Тoтлeбeн, який став пepшим пoчecним 

гpoмaдянинoм Ceвacтoпoля, що отримав звання в 1866 poці зa «cтвopeння 

ціліcнoї мeрeжі oбoрoнних cпoруд міcта Ceвacтoпoль, що знаходилось у облозі» 

[1, с. 55]. 

Звання почесного громадянина міста не передбачало для носіїв тих 

матеріальних благ і привілеїв, котрі мали представники загальноімперського 

почесного стану. Також воно не було наслідуваним, таким чином відображаючи 

оцінку діяльності людини за її внесок у розвиток міста або країни в цілому. 

Звaння пoчecнoгo гpoмaдянинa міcтa виражало «виняткoву фopму вирaження 

вдячнoсті й подяки громади зa діяльність нa кopисть містa, a тaкoж данина 

пoвaги дo людeй, які мaють ocoбливі зaслуги пeрeд Бaтьківщинoю» [6, с. 385]. 

Звaння пoчecнoгo гpoмaдянинa міcтa нaдaвaлoся за рішенням міcькoї 

думи, проте в силу відразу не вступало. Документ було потрібно «повергнуть 

на Высочайшее Его Императорское Величества воззрение». 

Право на висування кандидатури на присвоєння звання почесного 

громадянина надавалося гласним міської думи. Наступним етапом був 

губернатор, якому міський голова надавав клопотання міської думи. При 

лояльному ставленні губернатора до прохання, воно надходило далі по 

інстанції – до Міністерства внутрішніх справ, після доповіді міністра 

запитувався «Височайший дозвіл» на «підношення» звання почесного 

громадянина міста висунутій особі [1, с. 52]. 
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Інститут почесного громадянства в Російській імперії вирізнявся від 

європейських аналогів. Головна відмінність полягала в тому, що почесне 

громадянство мало становий характер, надані привілеї – звільнення від 

oсoбистoгo oпoдaткувaння, тілeсних пoкapaнь, війcькoвoгo пpизoву та інші 

швидкo втpaтили cвoю aктуaльніcть. Отже, інcтитуту пoчecнoгo гpoмaдянcтвa 

так і не вдалося у повному обсязі перетворитись на eлітapний cтaн міcькoгo 

світського товариства.  
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕТНІЧНИХ ГРУП У ФІНЛЯНДІЇ НА ФОРМУВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ КРАЇНИ 

Проблема ролі впливу етнічних груп на формування 
зовнішньополітичного курсу країн на сучасному етапі є досить актуальною. 
Розглядаючи роль подібних груп у формуванні зовнішньополітичних рішень у 
Фінляндії, варто відзначити, що офіційної етнічної статистики в Фінляндії 
немає, проте статистика фінського населення за мовою, громадянством й 
країною походження доступна [1]. 

Як вітчизняна, так і зарубіжна література майже не відобразила проблему 
впливу етнічних груп на прийняття зовнішньополітичних рішень у Фінляндії. 
Варто, проте, відзначити, що аналіз їх впливу на формування 
зовнішньополітичного курсу країни забезпечено достатньою кількістю 
письмових джерел, наприклад, статтями з періодичних видань та 
статистичними даними. 
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За підрахунками, етнічні фіни становлять близько 90% [2]. Іншими 
великими етнічними групами є фінські шведи (5%), росіяни (понад 1%), естонці 
(0,7%) і саами [2]. Також варто зазначити, що в Фінляндію спрямований 
значний потік іммігрантів, в тому числі біженців. Аналіз мовних статистичних 
даних показує, що значними групами є шведи, росіяни, естонці, сомалійці, 
курди. Розглянемо кожну з цих груп. 

Фінські шведи – це група громадян Фінляндії шведського походження, що 
говорить, перш за все, шведською мовою (вона є другою державною в 
Фінляндії) і має тісні зв’язки з сусідньою Фінляндії Швецією. Їх чисельність 
становить 291 тис. осіб на 2012 рік, це 5,34% від загальної кількості населення 
держави (5,5 млн осіб) [1]. Отже, це найбільша етнічна група Фінляндії після 
безпосередньо самих фінів. Зосереджені вони в основному на південному і 
південно-східному узбережжі Фінляндії, тобто на узбережжі Ботнічної і 
Фінської заток (вони розташовані недалеко від Швеції, а також є досить 
розвиненими регіонами держави, близькими до столиці), і на території 
Аландських островів, які вважаються мономовно шведськими [3]. Населення 
політично активне. Політична партія, яка відстоює інтереси шведської 
меншини Фінляндії – Шведська народна партія (ШНП). Вона була заснована в 
1906 році і безперервно входить в правлячі коаліції з 1972 року [4]. Вона 
входить до складу європартії Альянс лібералів і демократів за Європу й 
Ліберального Інтернаціоналу. Штаб-квартира партії знаходиться в столиці 
Фінляндії місті Гельсінкі, її лідером з 12 червня 2016 року є Анна-Майя 
Хенрікссон. Кількість членів – 30 тис. осіб, проте, в процесі скорочення частки 
шведів у населенні Фінляндії, партія втрачає представництво у владі [4]. З 
іншого боку, місць в Едускунті на сьогодні у партії 9 з 200, після 
парламентських виборів 2015 року це сьома за кількістю представників у 
парламенті партія в країні. В Європарлементі має 1 місце з 13. Варто 
відзначити, що на партійному з’їзді 12 червня 2016 року члени партії 
підтримали вступ Фінляндії в НАТО [4]. 

Росіяни є третьою за кількістю після фінів і шведів етнічною групою. Їх 
чисельність – понад 72 тис. осіб на 2015 рік, це більше 1% [1]. Рідна мова для 
них – російська. Вони мають давню історію проживання на території Фінляндії 
зі складним демографічним, міграційним та соціально-політичним розвитком. 
Варто зазначити, що громада неоднорідна: для неї є характерним поділ на стару 
(переселенці до 1920-х років і їх нащадки) і нову російську громади (які 
переїхали після 1990-х років) [5]. Також немає тенденції до досить компактного 
проживання, як, наприклад, у шведів, проте деякі муніципалітети пропонували 
ввести в їхніх школах викладання російської мови замість шведської. З іншого 
боку, 10 жовтня 2012 року уряд Фінляндії оголосив про створення Фонду 
підтримки в державі російської культури [5]. Однак це могло бути обумовлено 
не сильним російським лобі, а просто бажанням держави підтримувати хороші 
відносини з сусідньою Росією. 

Наступні за чисельністю – естонці. Їхня кількість становить майже 
43 тис. осіб на 2012 рік, що демонструє зростання їх чисельності в порівнянні з 
2008 роком майже вдвічі [2]. Цікавий факт полягає в тому, що у жінок, які 
переїхали з Естонії до Фінляндії, активність на виборах вища, ніж у чоловіків-
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естонців, які в цілому проявляють вкрай невеликий інтерес до голосування [6]. 
Варто також відзначити, що розвиток фінсько-естонських відносин є одним з 
пріоритетних напрямків у зовнішній політиці Фінляндії, тому цю групу можна 
розглядати як потенційне етнічне лобі. 

Сомалійці – етнічна група Фінляндії, чисельність якої на 2015 рік 
становить майже 18 тис. осіб [1], їх рідна мова – сомалійська. Примітно, що 
84% сомалімовних мешканців Фінляндії проживають в Уусімаа – це область в 
Південній Фінляндії, адміністративним центром якої є столиця держави 
Гельсінкі [7]. Більш того, це найбільш густонаселений регіон Фінляндії. Перші 
сомалійські біженці тут з’явилися на початку 1990-х років, і з того часу 
чисельність громади стрімко збільшується. Група створила Союз сомалійців 
Фінляндії, який навіть закликав співгромадян підтримати новообраного 
президента Сомалі – Хасана Махмуда (10 вересня 2012 року) [7]. Варто також 
відзначити, що в 2012 році на підставі результатів муніципальних виборів у 
Фінляндії було проведено дослідження поведінки голосуючих іноземців. 
Несподіваним виявився той факт, що вихідці з Сомалі голосують набагато 
активніше, ніж емігранти з Росії та Естонії [6]. Цікаво й те, що сомалійки 
голосують так само часто, як і сомалійці. Виходячи з цього, на нашу думку, 
етнічну групу сомалійців можна розглядати як потенційне етнічне лобі. 

Етнічна група курдів становить майже 16 тис. осіб на 2012 рік [1]. Це 
курдські біженці, кількість яких постійно збільшується. Вони зосереджені, в 
основному, в області Уусімаа, а також в Південно-Західній Фінляндії 
(Варсінайс-Суомі, або Власне Фінляндії) – другий за щільністю і третій за 
кількістю населення області держави. Курди дуже активні політично, вони 
висувають своїх кандидатів на місцевих виборах і періодично проводять 
мітинги і демонстрації [8]. Наприклад, у 2014 році Сирійська війна привнесла 
напругу у відносини мусульманських громад Фінляндії. У Гельсінкі місцеві 
курди вийшли на вулиці, вимагаючи більш рішучих заходів від фінської влади 
щодо запобігання вербуванню громадян країни для участі у війні в Сирії на 
боці ісламістів (кількість громадян Фінляндії, які воюють в рядах ісламістів в 
Сирії, у відсотковому відношенні є найвищою в Європі) [9]. Ще однією 
причиною протесту стали події біля сирійського міста Кобані, населеного 
курдами, яке зазнало атаки бойовиків ІДІЛ. Також курди Фінляндії проводили 
мітинг на підтримку референдуму в Курдистані в 2017 році [10]. Відзначимо, 
що, на думку експертів, курди залучаються до політики, і це вже дає більш 
вагомий ефект, особливо на рівні муніципалітетів. Хоча в 2012 році лише один 
кандидат-курд пройшов до муніципальної ради другого за величиною міста 
країни – Турку, зростаюча імміграція підвищує шанси на успіх курдів у 
Фінляндії, як на загальнодержавному, так і регіональному рівні [8]. 

Отже, аналіз мовних статистичних даних показує, що значними групами є 
шведи, росіяни, естонці, сомалійці, курди. Фінські шведи є найбільшою 
етнічною групою Фінляндії, зосередженої на узбережжі держави поруч з його 
столицею і поруч зі Швецією. Населення також має довгу історію 
представництва своїх інтересів у парламенті. Отже, у них є певна можливість 
впливати на процес прийняття зовнішньополітичних рішень. Хоча російська 
громада і посідає третє за чисельністю місце в Фінляндії, вона досить 
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роз’єднана і не має такого політичного впливу, який, наприклад, мають фінські 
шведи. Тому, швидше за все, ця група менш задіяна в прийнятті 
зовнішньополітичних рішень. Відносини з Росією розвиваються з точки зору 
об’єктивної необхідності. Розвиток фінсько-естонських відносин є одним з 
пріоритетних напрямків у зовнішній політиці Фінляндії, тому цю групу можна 
розглядати як потенційне етнічне лобі. Етнічну групу сомалійців також можна 
розглядати як потенційне етнічне лобі. Не дивлячись на дуже маленьке 
чисельне представництво курдів в органах влади, їх політична активність, 
постійно зростаюча кількість і зосередженість в ключових регіонах держави 
може вплинути на створення в Фінляндії потужного курдського етнічного лобі. 
Тому, ми можемо припустити, що з плином часу курди зможуть отримати 
доступ до кореляції процесу прийняття зовнішньополітичних рішень у даній 
державі.  
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ЗАПОРІЖЖЯ В УМОВАХ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 

(листопад 2013 – лютий 2014 рр.) 

На сучасному етапі розвитку історичної науки актуальним є дослідження 

подій, які увійшли в історію під назвою Революція Гідності. Події Революції 

Гідності у місті Запоріжжя розглядаються як складова загальноукраїнського 

руху. Актуальність полягає в розумінні та сприйнятті важливості спільної 
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боротьби української нації та запоріжців, зокрема, проти режиму В. Януковича 

за вступ до ЄС. Досвід формування єдиної громадянської спільноти, що 

протистояла режимові В. Януковича є важливим елементом та рушійною силою 

подій, які охопили і м. Запоріжжя. 

Метою роботи є охарактеризувати особливості перебігу подій, які 

увійшли в історію як Революції Гідності у Запоріжжі (листопад 2013 – лютий 

2014 рр.) 

На даному етапі існує небагато наукових публікацій, присвячених 

«революції Гідності». Слід виділити роботи Б. Глотова та Н. Сидоренко [1], 

А. Колодій [2], Г. Турченко та Ф. Турченко [3] Ю. Шведи [4]. Робота написана 

на основі інтерв’ювань учасників запорізького Майдану. 

З 21 листопада 2013 року Україну охопила Революція Гідності. Населення 

виступало проти пануючої «сім’ї» В. Януковича та його політичного курсу на 

Росію. Українці спрямовували всі сили задля досягнення асоціації з ЄС. 

Запоріжжя не стояло осторонь подій. Внаслідок хабарництва, 

побратимства та корупції місцеві олігархи та політичні верхи користувалися 

становищем безкарності. Ці факти сприяли участі населення Запоріжжя в 

подіях Революції Гідності (листопад 2013 – лютий 2014 рр.) Місцева та обласна 

влада на чолі з О. Сіном, О. Пеклушенком, В. Межейком, очільником силових 

структур Запорізької області В. Сербою дотримувалися політичних переконань 

Партії Регіонів. У Запоріжжі з листопада 2013 р. сформувалася опозиція до 

курсу В. Януковича, яку очолювали О. Старух, Ф. Турченко, О. Мних, 

Б. Куценко та інші [3]. 

Активними учасниками Євромайдану у Запоріжжі були: І. Артюшенко, 

І. Лех, Ф. Турченко, В. Лінніков, Ю. Кривенко-Кірова, Я. Ярославський, 

В. Мороко, та інші. Майже кожен учасник запорізького Майдану був 

учасником київського. До «Небесної Сотні» входить і мешканець Запоріжжя 

С. Синенко, якого 13 лютого 2014 р. спалили у власному автомобілі на кордоні 

Запорізької та Дніпропетровської областей. Чисельність мітингів 

проєвропейського спрямування була великою. Кожного дня виходили близько 

однієї-двох тисяч осіб. Люди скандували: «Слава Україні – Героям Слава!», 

«МИ – за ЄС» [4]. 

На противагу Євромайдану виступав Антимайдан. Протести були 

малочисельними та відбувалися протягом листопада 2013 – лютого 2014 рр. 

Висувалися ідеї та гасла «Русского мира». Поширювалися заклики до Росії 

«стати гарантом стабільності в Україні» та «очистити місто від бандерівців» [2].  

Отже, можемо виділити 4 етапи Революції Гідності у Запоріжжі: 

1 етап (листопад – грудень 2013 р.) – характеризується виступами 

населення міста щодо підтримки асоціації з ЄС. З 24 по 29 листопада 2013 р. 

біля будівлі ЗОДА проходять акції «Так – Yes». Учасники сподівалися, що 

угода буде підтримана і проєвропейський курс збережено. 
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2 етап (1 грудня 2013 р. – 26 січня 2014 р.) – відбуваються мітинги 

протесту проти розгону київського Майдану. Організовано ходу до міської ради 

з вимогами відставки голови ЗОДА О. Пеклушенка та міського голови О. Сіна. 

В грудні 2013 р. відбулася студентська акція «Я за справедливість!». Акції 

протесту проти диктаторських законів відбулися 16 січня 2014 р.  

3 етап (кінець січня – початок лютого 2014 р.) – розгін Майдану силами 

тітушок та міліції, під час якого відбулося масове побиття і затримання 

протестуючих. У січні 2014 р. відбувається зібрання запорізького Майдану з 

вимогами до очільника ОДА подати у відставку та публічно визнати 

злочинність політики Партії регіонів. Відбулася спроба захоплення учасниками 

Майдану приміщення ОДА. З січня 2014 р. існувала загроза життю 

прихильників та учасників запорізького Євромайдану. Мітинги протягом кінця 

січня – початку лютого 2014 р. були малочисельними, адже більшість 

мітингувальників переховуються або виїжджають за межі області. 

4 етап (лютий 2014 р.) – мітингуючі переходять з 2 лютого 2014 р. на нове 

місце – площу Поляка. З лютого 2014 р. існувала заборона на збори. 3 лютого 

2014 р. проведено акцію «Знайди олівець». 22 лютого 2014 р. відбулося 

повалення пам’ятників Леніну по місту та в окремих районах області. 23 

лютого 2014 р. протестуючі взяли під контроль приміщення ЗОДА. 
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«КІНЕЦЬ ІСТОРІЇ» ОРВЕЛЛА ЯК ІСТОРІОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ 

З приходом до влади Д. Трампа, місцеві ЗМІ відмітили підвищений 

інтерес до антиутопій, зокрема до «1984» Дж. Орвелла. Страх перед настанням 

тоталітаризму десятиліттями робив можливим актуалізацію поняття «Холодна 
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війна», введеного саме Орвеллом у есе «Ти та атомна бомба». У час 

нестабільної геополітичної обстановки боротьба з тоталітарними проявами у 

суспільствах знову стає актуальною. Про необхідність її ведення ще 70 років 

тому говорив і Орвелл: «Якщо хтось заявляє, що все йде на краще, і 

намагається не помічати небезпечних симптомів, він тим самим лише наближає 

тоталітаризм...» [1, c. 10]. 

Політичне прогнозування займає суттєве місце у творчості Дж. Орвелла. 

Розробкою соціально-політичного прогнозування впродовж ХХ ст. займалися 

О. Шпенглер «Присмерк Європи», Ф. Фукуяма «Кінець історії…», 

Г. Кіссінджер «Новий світовий порядок». 

У есе «В очікуванні Великого брата» [2] Орвелл розмірковує над 

природою диктатур, про те, чому англійські письменники 1930-х рр. активно 

цікавилися комунізмом та про небезпеку націоналізму та лібералізму. Так, 

серед причин прихильності молодих інтелектуалів до комунізму Дж.Орвелл 

називав такі: «мисляча людина виявилася позбавленою віри» та «…їм просто 

теж треба було у щось вірити. У комунізмі були і церква, і армія, і ортодоксія, і 

дисципліна ... – а поруч знаходився вождь» [2]. Саме між цими двома явищами 

автор встановлює прямий причинно-наслідковий зв’язок. Виходячи з нього, він 

для себе констатує, що «історія сучасності» закінчилась, бо вона тепер не може 

бути повсюдно визнаною. Бо саме від вождя залежить, що стане врешті 

історією. 

У вже згаданому есе «Ви та атомна бомба» [1] ми також віднаходимо 

прогностику. Дж. Орвелл припускає три речі: 

1) «періоди, в яких домінуюча зброю коштує дорого або її складно 

виготовити, є періодами деспотизму» [1, c.7]; 

2) «вже у 1939 році тільки п’ять країн були в стані розв’язати 

широкомасштабну війну, зараз їх всього три, а під кінець, можливо, залишаться 

тільки дві» [1, c. 8]; 

3) «у майбутньому у нас буде дві або три монструозних наддержави, і 

вони, маючи зброю, якою у лічені секунди можна стерти всі і всіх з лиця землі, 

будуть ділити між собою світ» [1, c. 8]. 

Ці три припущення логічно пов’язуються з тезою, висловленою на 

початку есе, суть якої зводиться до того, що поява атомної бомби не змінить хід 

історії, а лише посилить тенденції останніх десятиліть. 

Більше історіософічних поглядів ми віднаходимо у іншому есе – 

«Згадуючи війну в Іспанії» [3]. Зокрема, у словах про те, що якщо Франко 

затримається при владі, то історію будуть писати його послідовники знову 

зустрічаємо тезу, що від вождя залежить те, що буде історією.  

Має автор погляди і на історію як таку. Висловлюючи згоду з тим, що 

«історія здебільшого неточна і необ’єктивна» [3, c. 255], Орвелл визначає 

метою своєї епохи відмову від ідеї, що можлива правдива історія. Натомість, 

він відсилає читача до «нейтральних фактів», з якими ніхто полемізувати не 

буде.  
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Головним ворогом Орвелла є тоталітаризм. Згідно автору, тоталітаризм є 

і ворогом історії. При ньому «вождь або правляча кліка визначають не тільки 

майбутнє, але і минуле» [3, c. 255]. Саме реальність «2+2=5» лякає 

письменника. Не допустити таку реальність можливо за допомогою двох 

засобів. Перший – існування непорушної істини. Другий – ліберальна традиція. 

Резюмуючи, відзначаємо, що історіософія Орвелла зводиться до уявлення 

про те, що історія сучасності закінчилась, бо вона може бути підвладна одній 

або групі особистостей. Це уявлення засноване на страху перед тоталітаризмом, 

який унеможливлює суспільну згоду, з якою Орвелл частково уособлює 

історію. Але, разом з тим, метою своєї епохи автор визначає відмову від ідеї її 

правдивості. 
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ІСТОРІОГРАФІЯ ВИВЧЕННЯ ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ 

МЕШКАНЦІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ 

На сьогоднішній день історіографія досліджень поховально-поминальної 

обрядовості населення Південної України ХІХ ст. представлена невеликою 

кількістю робіт, які не місять загального комплексного опису поховально-

поминального обряду, як окремих етносів так і в загальному всіх. Лише відомо 

невелику частку робіт, які стосувалися поховально-поминальної обрядовості 

ХХ–ХХІ ст.  

Для дослідження етнічної обрядовості ХІХ–ХХ ст. слугують роботи 

Г.М. Стоянової (Захарченко), що присвячені дослідженню поховально-

поминальної обрядовості українців, росіян та болгар Південно-Західної 

України. Нею була написана масштабна робота «Традиційна поховальна 

обрядовість слов’янського населення Південно-Західної України середини ХІХ 

– ХХ ст.: ритуальна структура та її статевовіковий аспект» [1]. Крім цієї роботи 

у даного автора є дуже цікаві статі, які містять традиційність обрядів ХІХ ст. і 

ХХ ст.: «Уявлення про душу, смерть та потойбічний світ в світогляді слов’ян 

(за матеріалами експедицій на Одещині)» [2], «Тема дороги в похоронном 

ритуале (по материалам славянского населения Южной Бессарабии)» [3], 

«Пища в традиционных поминальных обычиях и обрядах болгар Южной 

Бессарабии» [4] та інші роботи цього автора. Стоянова (Захарченко) у своїх 
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роботах розкривала всі етапи поховально-поминальної обрядовості, які були у 

традиціях жителів Південної України, при цьому вказувала принципи 

усвідомлення етносами існування потойбічного світу, уявлення про смерть і 

душу померлої людини, розкрито при цьому як формувалися ці уявлення за 

допомогою прикметів повсякденного життя.  

Для вивчення болгарського поховального ритуалу Південної України 

слугують праці Н.С. Красько , інформація яких побудована на основі 

етнографічного матеріалу опитаних болгар даної території. Її роботи 

розкривають у собі усі розмаїття ритуальних дійств болгар починаючи від 

приготування одягу ще за життя та проведенням поминальних днів [5-7].  

До числа дослідників болгарського народу ми можемо віднести роботу 

Христо Вакарелски «Български погребални обичаи» [8]. В даній могонрафії 

автор описав, яким чином люди сповіщають про прихід смерті та як 

влаштовують оберігання тіла померлої людини від злих духів. 

Цікавими дослідженнями в плані поховально-поминальної обрядовості 

населення Степової України є роботи Н.А. Понікаровської [9] та Х. Ткач [10]. 

Робота Н.А. Понікаровської містить у собі характеристику про людей, які 

померли не власною смертю і при цьому показано страх живих людей перед 

ними. А робота Х. Ткач описує процес подвійного переходу людини, який при 

житті відбувається почергово. Х. Ткач акцентує увагу на тому, що людина яка 

не пройшла за свого життя певний перехідний стан, їй потрібно влаштовувати 

аналогічні ритуальні дії, як при житті. Так і весілля, як символ переходу від 

батьківської опіки до самостійного життя, проводилося під час похорону для 

того, щоб задовольнити душу померлого чи померлої.  

Значними є роботи Л. Орел [11], яка описувала козацький поховальний 

обряд в сукупності з народними традиціями, О. Головко [12], О. Таран [13]. 

Роботи було написано на основі опитування респондентів території південної 

України. Дані праці допомагають нам осмислити принципи поховально-

поминального обряду, який будувався на звичаєвих традиціях та на церковних 

канонів.  

Про поховальний обряд українців обраної нами території можна 

дізнатися черех аналіз роботи С. Плецького [14], в якій можна дізнатися як 

поховально-поминальні традиції XVIII ст. залишалися і трішки 

видозмінювалися в українців південних земель у ХІХ ст.  

Аналіз албанських поховальних традицій виконав Д.С. Єрмолін у своїх 

роботах, де відображається свідомість та світоглядні уявлення албанського 

народу Південної України, який вірив у те, що доля життя і смерті людині 

передбачується одразу при народжені, вірили, що смерть можна передбачити 

через сни і поведінку тварин і птахів, вірили, що душа людей може впливати на 

живих [15].  

Грецький похорон Степової України мало досліджений, але ми можемо 

виділити інформацію про поховальний та поминальний обряди через роботи 

О.Н. Ксенофонтової-Петренко [16], І.С. Пономарьова [17], М. Араджіоні [18]. 

Особливістю грецького похорону було те, давні традиції Античності певним 



366 

чином впливали на християнське бачення греків України, а також у греків було 

прийнято, щоб все село разом з родиною померлого несло жалобу, допомагали 

три дні родичам у приготуванні похорону і після похоронні дні.   

Таким чином, єдиними рисами у характеристиці поховальних обрядів є 

почерговий опис передпоховальних, поховальних та поминальних ритуалів, 

акцент на етнічних особливостях при здійсненні даних обрядів. 
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ЗВІЛЬНЕННЯ МАРІУПОЛЯ В 2014 РОЦІ В УСНИХ ДЖЕРЕЛАХ 

ІСТОРІЇ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ  

На сьогодні записи усних оповідей учасників війни на сході України є 

неоціненим матеріалом для майбутніх істориків, проте сучасні дослідники 

мають унікальну можливість і збирати матеріали з усної історії, так і 

аналізувати їх. Лише невелика частина інтерв’ювання здійснюється 

професійними істориками за наукової програмою. Найбільш відомою є серія 

“Усна історія російсько-української війни”, що збирається та видається спільно 

Українським інститутом національної пам’яті, Запорізьким національним 

університетом, Запорізькою обласною адміністрацією та Запорізьким науковим 

товариством ім. Я. Новицького [1]. 

Проте не менш важливим є збирання та введення до наукового обігу із 

подальшою джерелознавчою критикою уривків інтерв’ю, що збиралися або 

журналістами або безпосередніми учасниками подій. Ці матеріали розрізнені та 

не систематизовані. Більшість з них містяться на різних web-ресурсах та 

соціальних мережевих платформах, таких як facebook або інші. 

В нашій розвідці ми подаємо уривки із інтерв’ю, що характеризують 

початковий етап розгортання російсько-української війни, а саме звільнення 

Маріуполя від російських диверсантів та проросійських іредентистів. Автори 
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публікованих інтерв’ю є керівниками-добровольцями із сучасного Окремого 

загону спеціального призначення “Азов”.  

Вадим Зіньківський (Палій Азовський), харківчанин, один із ініціаторів 

створення полку «Азов» 

«В Азов я потрапив разом з усіма хто був в «чорних чоловічках». Хоча, 

правильно було б сказати, що я не просто потрапив у полк, я один із творців 

«Азову». Так, я брав безпосередню участь в звільненні Маріуполя. Я був 

кулеметником на «прянику» (броньований Камаз із встановленим в кузові 

кулеметом). Вранці приїхали в Маріуполь, атакували блок на Грецькій, 

очистили укріплення колаборантів, затримали їх більш 30 тулубів. Передали 

звільнене місто та «бабуїнів» місцевим міліціонерам та поїхали на свою базу в 

Бердянськ. Я їхав спокійно. Не пам’ятаю якогось особливого хвилювання. По 

приїзді в місто спілкуватися з місцевими не було ні бажання, ні необхідності. 

Тим більше мені була байдужа їхня реакція на приїзд «Азову». Ми отримали 

наказ і виконали його. Найбільше того дня запам’ятався один місцевий 

хлопець. Коли все було закінчено і ми вже готувалися до від’їду на балкон 

одного з прилеглих до місця події будинків вийшов молодий чоловік з 

прапором України. Він чекав на звільнення, не викинув прапор. Заради тих хто 

вірить і чекає ми й звільняємо нашу землю від сміття. Тоді я це усвідомив 

особливо гостро», – згадує Вадим [2]. 

Аналізуючи дане інтерв’ю, ми можемо зробити висновки про наступне. 

При визволенні Маріуполя використовувалися не військові транспортні засоби, 

а перероблені для потреб українських добровольців цивільні вантажівки. Також 

про локації боїв в місті Маріуполі, де брав участь «Азов», а саме вулиця 

Грецька (на вулиці Грецькій знаходився банк, де був штаб сепаратистів). 

Приводиться кількість бойовиків, які були ліквідовані або потрапили в полон – 

30 чоловік.  

Присутня характерна сленгова військова термінологія та принизливі 

дегуманізуючі прізвиська ворогів в середовищі добровольців: «бабуїни», 

«тулуби». Можемо скласти уявлення про емоційний стан бійця, як саме він 

описує те що відбувалося після визволення одного з найбільших міст Донецької 

області. Встановлення влади та вихід підрозділу з міста і передача його 

місцевій владі та міліції. Ми бачимо причини які спонукали респондента до 

участі у війні на сході України та ситуації, які пояснюють його поведінку та 

думки. 

Андрій Білецький, згадував такі факти про визволення Маріуполя. «Ми 

починали о третій ранку. 159 азовців в штурмовій групі, частини Національної 

гвардії та “Дніпро-1” в очепленні, придана “зушка” на “шишизі” 72-ї бригади, з 

шикарним, хоча й занадто веселим екіпажем.  

Хлопці поспали години чотири, мені не вдалося – всю ніч переконували 

генералів, у тому, що штурм можливий. Переконали. 

Найбільш дивний – перехід. Темрява, суворі обличчя, тиша. Ніхто не хоче 

порушувати цю священну тишу і темряву. Здається, вони захищають людей, 

роблять їх невразливими. Радіообмін мінімальний, бійці в кузовах камазів і 
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пікапів говорять пошепки, або мовчать. Так само безшумно висаджуються з 

бортів, розгортаються в порядки. 

І от перехід. З першими променями сонця суворі обличчя виявляються 

майже дитячими. Перший постріл, за ним – вибух. Тишу розірвало разом з 

темрявою. Пекельна канонада, команди і мат. Тут головне не збавляти темп, 

подавити ворога, приголомшити, розчавити! Більше вогню, більше команд, 

більше мату! Забава почалася, звільнення почалося! 

Коротше кажучи, звільнили ми тоді Маріуполь». [3] 

Ми бачимо з даного інтерв’ю, що угруповання української армій досить 

значним, як з позиції живою сили, так і техніки. Що бійці перед штурмом 

майже не спали, а командири зовсім. Штурм відбувся лише після буквально 

вмовляння командирами добробатів генералів Збройних сил України. Цікавою є 

характеристика настрою, який панував напередодні штурму, та тиша перед 

першим для багатьох бійців боєм. З точки зору розуміння психологічної 

картини бою цінною є інформація про взаємозв’язок інтенсивності бою з 

темпом військових команд і застосування нецензурної лексики.  

Література 
1. 1.Усна історія російсько-української війни (2014-2018 роки). Випуск 4. 

URL: http://www.memory.gov.ua/ebook/usna-istoriya-rosiisko-ukrainskoi-viini-

2014-2018-roki-vipusk-4 (дата звернення: 02.12.2018). 

2. Інтерв’ю з Вадимом Зінківським. URL: http://pravda.if.ua/molodiy-cholovik-

viyshov-na-balkon-z-pra/ (дата звернення: 02.12.2018). 

3. Інтерв’ю з Білецьким Андрієм URL: https:// censor.net.ua/ ua/ video_news/ 

3071294/ 

duh_lita_2014_roku_vidkryv_nam_ochi_na_te_hto_my_ye_biletskyyi_pro_rich

nytsyu_vyzvolennya_mariupolya (дата звернення: 02.12.2018). 

Цибульова Жанна 

студентка 1 курсу магістратури історичного фак-ту 

Наук. кер.: д.і.н., проф. Турченко Г Ф. 

ГАСТРОЛЬНІЙ ТУР ТЕАТРАЛЬНОЇ ТРУПИ М. КРОПИВНИЦЬКОГО 

ДО ПЕТЕРБУРГА (1886 р.) 

У другій половині XIX ст. театральне мистецтво набуває швидкого 

розвитку, відбувається становлення професійного театру. На теренах 

українського театрального мистецтва з’являються професійні трупи з 

талановитими керівниками. На цей час трупа українських корифеїв стала 

відомою по всій території України, що знаходилися в складі Російської імперії. 

Були проведені успішні гастролі трупи по території України. Драматурги 

починають планувати про гастролі по Російській імперії, а конкретно про 

підкорення північної столиці. Розвиток українського театру у цей період 

відбувався в умовах репресивної політики російського царського уряду. Цій 

політиці не вдалося знищити повністю культурні осередки України, але все ж 

таки свій відбиток репресії залишили. Завжди стояло гостро питання 
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фінансування театральної трупи та забезпечення всіх потреб. Цей час не 

зважаючи на політику царського уряду став переломним в театральному житті 

України. 

У листопаді 1886 р. М. Кропивницький одержав дозвіл приїхати до 

Петербургу разом зі своїм колективом. Тривалі клопотання наставника не 

пройшли марно. Трупа їхала до Петербурга представити територію сучасної 

України, показати самобутність та ідентичність краю. Не дивлячись на всі 

обмежувальні закони (Валуєвський циркуляр 1863 р., Емський указ 1876 р.) та 

політику цензури, українське слово виявилося незламним в обличчі 

українського професійного театру. 

Петербурзькі вистави українських акторів розпочалися з драми 

М. Кропивницького «Дай серцю волю, заведе в неволю» у залі Кононова – 

одному з найпрестижніших приватних театрів північній столиці. Український 

театр здобув широку популярність, слава ширилася з невловимою швидкістю.  

Переконлива гра змушувала відірватись від реальності і прожити життя 

головних героїв вистави. Це переконання дала їм чарівна гра 

М.К. Заньковецької. Про трупу українських акторів писали газети. О. Суворін, 

ніколи не відрізнявся прихильністю до української культури, але визнав, що в 

малоруській трупі такий ансамбль, якого немає на олександрівській сцені, що в 

колективі є такі обдарування, які були б першими на імператорських сценах. 

Трупа українських корифеїв могла позмагатися з імперським театром, який 

вважався найкращим. 

Слава українського театру під керівництвом М. Кропивницького 

ширилася містом і дійшла до царського двору. Було відомо, що Олександр ІІІ 

не був любителем театру взагалі, але зажадав побачити те диво, яке підкорило 

сцену північної столиці. Виступ перед царем був дуже відповідальним та 

хвилюючим моментом в житті української театральної трупи. Хвилювання 

були виправданими, адже актори зібралися і зробили фурор. Коли опустилася 

завіса, цар заплескав в долоні, а за ним все вишукане панство, що знаходилося в 

залі. Після закінчення водевілю до артистів зайшов градоначальник, генерал 

Грессер і запросив увесь акторський склад трупи до царя [1]. Цар був вражений 

грою акторів та висловив вдячність за такий показ вистави. Вистава дуже 

сподобалася царю, він забажав побачити її ще раз. Повторний показ відбувався 

вже в Маріїнському імператорському театрі. Всі гроші що були зароблені за ці 

дві вистави трупа Кропивницького передала Червоному Хресту, а актори не 

взяли ні копійки [2]. 
Успіх трупи М. Кропивницького викликав цікавість навіть у режисерів 

імперського театру. Вони часто навідувалися до українських артистів. 
Придивлялися до акторів, майстерності гри та хору. Майстерність української 
трупи стала прикладом для наслідування. Здавалось би, провінційний театр 
обійшов імперський. На теренах сучасної Росії до українського театру 
ставлення було досить різне. В той же час відомий діяч російського театру 
К. Станіславський називав Кропивницького, Заньковецьку, Саксаганського, 
Садовського блискучою плеядою, що не чим не поступається російським 
зіркам. 
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Закінчивши сезон в Петербурзі трупа М.Л. Кропивницького переїхала до 
Москви. Незважаючи на жорстокі утиски цензури та докори про не існування 
українського слова та його майбутнього, українське театральне мистецтво 
процвітало і стало взірцем для деяких імперських труп. Тріумф українського 
театру в північній столиці був чимось неймовірним. 

Таким чином, гастрольні тури українських труп в Північній столиці 
засвідчили високий рівень розвитку українського професійного театру. Слава 
про українські трупи ширилася теренами Російської імперії. Трупа 
М. Кропивницького зуміла зачарувати навіть Олександра ІІІ. Отже, український 
театр вийшов за межі українських губерній, а гастрольний тур засвідчив високу 
майстерність акторського складу українських труп. 
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«СЬОГОДНІШНІЙ ДОЩ – ЦЕ ЗАВТРАШНІЙ ВІСКІ»: ПРИЧИНИ 

СТРІМКОГО РОСТУ ПРОМИСЛУ З ВИГОТОВЛЕННЯ СКОЧТУ  

В ШОТЛАНДІЇ В 1 ПОЛ. ХІХ ст. 

Вивченням причин активного розвитку промислового виготовлення віскі 
у Шотландії займались переважно західноєвропейські дослідники Р. Інг [5] та 
Р. Форбс [4]. До аналізу феномену бренду, його ролі у просуванні продукту 
звертались російські дослідники-економісти В. Ляпоров [2] та А. Годін [1]. 
Джерела, що стосуються розвитку промислу з виробництва віскі у Шотландії у 
першій половині ХІХ ст. знаходяться у вільному доступі в мережі Інтенет [3], 
[6], [7], [8]. 

На сьогодні виробництво віскі у Шотландії є не лише даниною традиції, 
але й розвиненим бізнесом. За даними SWA (Scotch Whisky Association), 
виробництво та продаж віскі для Шотландії є однією з основних статей доходу 
держави у рамках зовнішньоекономічної діяльності. Станом на кінець 2017 р., 
експорт віскі формує 85% доходу від експорту продуктів і напоїв Шотландії та 
25% для Великобританії в цілому [7], приносячи у бюджет острівної держави 
близько 4 млрд. фунтів стерлінгів щорічно. В рамках легкої промисловості 
Об’єднаного Королівства корпорації, що займаються виготовленням напою, є 
основними платниками податків [3].Завдяки потужним рекламним кампаніям із 
участю зірок «голлівудського масштабу», бренди шотландського віскі відомі не 
лише серед їх споживачів, але й серед значно ширшого кола «пересічних» 
громадян. Самі бренди замінили термін «скотч» власними назвами, відомими в 
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усьому світі [2, 1]. Найактивніший розвиток промислового виготовлення скотчу 
припадає на першу половину ХІХ ст., і саме в цей період виникають головні 
корпорації та бренди світу шотландського віскі. 

Що ж вплинуло на стрімкий розвиток промислового виробництва віскі на 
території Шотландії та виникнення найуспішніших винокурень з виготовлення 
скотчу саме у цей час – першу половину ХІХ ст., що сприяло даному явищу? 
По-перше, це прийняття податкового закону 1823 р. в Шотландії, що 
наголошував: «Податок на дистильований спирт зменшений до двох шилінгів 
за галон… Дистилятор може купити ліцензію (на право вісківаріння) за десять 
фунтів стерлінгів… і не приносити шкоди податкообкладанню…» [8]. 

Даний закон наніс важкий удар контрабанді, яка була винищена 
економічно протягом 1820-1830-х рр. Фактично, прийняття даного закону 
лобіювали майбутні гіганти-виробники віскі (Chivas, Johnie Walker, 
Ballentine’s), які тільки «обростали м’язами» у той час. Саме цим виробникам 
було вигідніше платити податок у казну, тим самим узаконивши масове 
виробництво продукту, на який існував шалений попит. За рахунок великих 
об’ємів виробництва, майбутні виробники-гіганти покривали збитки за податок 
без значного удару по прибутках [5]. Чого ми не можемо сказати про 
контрабандистів, які опинились поза законом та виготовляли продукт значно 
нижчої якості, ніж промисловці. 

По-друге, це ріст популярності шотландського віскі як конкретного 
напою з винятковим смаком. Кустарний виробник віскі не переймався кінцевим 
ексклюзивним смаком саме свого скотчу. Головною метою було отримання 
кінцевого продукту відповідної міцності та з наявних інгредієнтів. У першій 
половині ХІХ ст. віскі перетворюється на напій королів, про що свідчить 
контракт компанії Chivas на постачання напою до королівського двору Вікторії 
від 1842 р. [6]. Це вже не «moonshine» для простолюдинів, на що вказує 
майбутній префікс до віскі Chivas – «Regal» – «королівський». З цього часу 
виробник прагне створити власних напій з неповторним смаком, який будуть 
купувати та любити за його ексклюзивність. 

По-третє, важливу роль зіграла ситуація на міжнародному ринку 
алкогольних напоїв. Починаючи з першої половини ХІХ ст. французькі 
виноградники фактично були винищені комахами – філоксерою, завезеними у 
країну зі Сполучених Штатів Америки. Масштаби трагедії можна уявити, 
усвідомивши той факт, що навіть кондитери у Франції вимушені були 
замовляти дорогий турецький ізюм для своїх виробів [5]; французьке 
виноградарство фактично було паралізоване на кілька десятиліть. Таким чином, 
шотландський віскі замінив французький бренді та коньяк у аристократичних 
колах Британії. 

І, нарешті, по-четверте – це винахід нової технології виробництва 
шотландського віскі, що спрощувала та автоматизувала цей процес. В 1830 р. 
ірландець Аенеас Коффі запропонував свій варіант апарату безперервної 
дистиляції. На відміну від агрегату винахідника шотландця Штейна, що був 
розрахований тільки на роботу з соложеним (пророщеним) солодом, апарат 
Коффі міг переробляти для потреб виготовлення скотчу будь-яке зерно [4]. 
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Це дало змогу шотландцям, освоївши винахід Коффі, піти по шляху 
створення купажованого віскі, об’єднуючи солодове сусло, отримане в 
перегінних кубах з зерновим віскі, з сировиною, отриманою шляхом дистиляцї 
на апаратах Коффі. Інакше кажучи, поєднання двох технологій дало змогу 
створити продукт, який сьогодні має назву купажованого віскі та цінується за 
свій неповторний смак. Але, що важливіше, виробники отримали можливість 
міксувати інгредієнти для отримання власного ексклюзивного смаку 
шотландського віскі і випускати його під своїм власним брендом, який був би 
пізнаваним у широких колах.  

Таким чином, на активний розвиток промислу з виробництва віскі у 
Шотландії в 1 пол. ХІХ ст. вплинув комплекс причин, які також призвели до 
появи найвпливовішиїх корпорацій з виробництва скотчу – «Chivas», «Johnie 
Walker», «Ballentine’s» вже в окреслений хронологічний період. Вже у першій 
половині ХІХ ст. ключові гравці на ринку скотчу усвідомлюють значення 
створення власного бренду та екслюзивного смаку продукту, що буде широко 
впізнаваний й поза територією Об’єднаного Королівства. До того ж винахід 
технології виготовлення віскі сучасного зразка дав змогу виробникам перенести 
виробництво скотчу на промислові рейки, що сприяло популяризації продукту 
як на материковій Європі, так і у Північній Америці. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ РЕФОРМУВАННЯ 

 

Проаналізуємо динаміку змін мережі закладів загальної середньої 

освіти (ЗЗСО) в регіональному розрізі за ключовими показниками (без 

урахування спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), шкіл соціальної реабілітації 

та санаторних шкіл): розподіл шкіл за типами місцевості, кількість учнів на 

одного вчителя, кількість учнів на один навчальний заклад, кількість 

учителів на один ЗЗСО. 

Загалом по Україні майже дві третини шкіл розташовані в сільській 

місцевості (65,8 %), відповідно в містах – 34,2 %. Більша частка закладів 

середньої освіти в міській місцевості знаходиться в Донецькій, 

Дніпропетровській і Харківській областях, у сільській – у Волинській, 

Тернопільській і Вінницькій. Упродовж чотирьох останніх років 

спостерігається зменшення кількості учнів на 2,2 % у сільській місцевості, і 

збільшення на стільки ж відсотків у міських поселеннях. У 2017-2018 н. р. в 

закладах загальної середньої освіти навчалося 3911848 учнів, із них у 

сільській місцевості – 30,1 %, у містах – 69,9 % [1; 2]. Тобто, наповнюваність 

сільських шкіл традиційно нижча за міські, але за чотири роки (з 2014 р. по 

2018 р.) динаміка зросла в середньому на 10 учнів, а наповнюваність шкіл у 

містах збільшилася на 45 учнів. Динаміка середньої наповнюваності денних 

ЗЗСО наведено (рис. 1). 

Найбільша наповнюваність шкіл у м. Києві – у середньому 588 учнів, а 

в розрізі регіонів: Дніпропетровська (345 учнів), Харківська (310), Одеська 

(299), Донецька (288), Запорізька (287), Київська (283), Кіровоградська (267), 

Херсонська (245), Рівненська, Закарпатська (по 240), Чернівецька (237), 

Миколаївська (216), Львівська (213), Івано-Франківська (212), Полтавська і 

Волинська (по 204), Сумська (199), Житомирська (186), Черкаська (185), 

Вінницька (183), Луганська (181), Хмельницька (180), Чернігівська (176), 

Тернопільська (141 учень). В Україні на 1 вчителя в денних ЗЗСО припадає 9 

учнів (місто – 11 учнів, село – 6 учнів). Найбільша кількість учнів на 1 

вчителя у м. Києві – 13 осіб. У Дніпропетровській, Одеській, Харківській 

областях цей показник найвищий серед регіонів і становить 11 учнів [1; 2]. 

Порівняно з іншими країнами Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР) для України показник кількості учнів  у 

розрахунку на одного вчителя у 1,5 рази менший за середній показник 

держав – членів ОЕСР. Така ситуація вимагає адекватних кроків для 

реагування з метою оптимізації цього показника [1]. 

Можна констатувати, що відбувається оптимізація мережі спеціальних 

закладів загальної середньої освіти, зокрема створення умов для навчання 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (рис. 3). 
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Рис. 2. Динаміка середньої наповнюваності денних ЗЗСО (усього, 

місто/село), осіб 

Джерело: складено за даними [1; 2] 

 

 
 

Рис. 3 Кількість інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування у динаміці та кількість дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтернатних закладах у 

динаміці 

Джерело: складено за даними [3] 
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333 спецзаклади, в яких отримуючи відповідні послуги, 39,6 тис. учнів; у 

2017-2018 н. р. – 333 заклади та 39,4 тис. учнів [3]. 

Кількість спеціальних закладів освіти для дітей із затримкою 

психічного розвитку наведено (табл. 1). 

Таблиця 1 

Кількість спеціальних закладів освіти для дітей із затримкою психічного 

розвитку 

Показники 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. Відхилення 

Кількість спеціальних закладів загальної середньої освіти за 

нозологіями 

 

Сліпі 5 5 0 

Зі зниженим зором 20 22 +2 

Глухі 20 19 -1 

Зі зниженим слухом 15 15 0 

З інтелектуальними 

порушеннями 
155 147 

-8 

З порушеннями опорно-

рухового апарату 
13 12 

-1 

З тяжкими порушеннями 

мовлення 
11 12 

+1 

Із затримкою психічного 

розвитку 
23 19 

-4 

Навчально-реабілітаційні 

центри (діти зі складними 

комплексними порушеннями) 

71 82 

+11 

Кількість дітей, які навчаються у спеціальних закладах 

загальної середньої освіти 

 

Сліпі 610 630 +20 

Зі зниженим зором 3348 3662 +314 

Глухі 1900 1691 -209 

Зі зниженим слухом 1837 1898 +61 

З інтелектуальними 

порушеннями 
17316 16347 

+969 

З порушеннями опорно-

рухового апарату 
1732 1581 

-969 

З тяжкими порушеннями 

мовлення 
1790 1893 

+103 

Із затримкою психічного 

розвитку 
3163 2610 

-553 

Навчально-реабілітаційні 

центри (діти зі складними 

комплексними порушеннями) 

7900 9115 

+1215 

‘ Джерело: складено за даними [3] 
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Тобто, в мережі спеціальних закладів відбуваються дуже вагомі і 

позитивні зміни: залучення до навчання дітей з тяжкими порушеннями 

розвитку; збільшення кількості навчально-реабілітаційних центрів. 

Організація кадрового забезпечення ЗЗСО – одна з важливих умов 

успішної реалізації концепції НУШ. 

«Загалом по Україні кількість учителів закладів загальної середньої 

освіти на початок 2017-2018 н. р. становила 437471 особа, з-поміж яких      

4,5 % працювали в містах, 45,5 % – у сільській місцевості. 

Регіональний розподіл педагогічних працівників свідчить, що у всіх 

областях учителі віком від 41 до 50 та від 51 до 60 років становлять більшу 

частку. В Одеській області у закладах загальної середньої освіти викладають 

майже 17 % вчителів віком понад 60 років. Натомість у Чернівецькій області 

найбільше вчителів віком до 30 років» [3]. 

Учителі є ключовими особами реформи ЗЗСО, котрі і повинні втілити у 

життя заплановані зміни. Для цього Міністерством освіти і науки України 

було проведено роботу стосовно масштабного підвищення кваліфікації 

вчителів. «Наказом МОН була затверджена відповідна програма щодо 

підвищення кваліфікації вчителів з дистанційного онлайн-курсу на порталі 

EdEra. З 1 лютого 2018 р. та до кінця травня 2018 р. тривала активна фаза 

навчання. З 1 лютого       2019 року було викладено 2 модулі – «Загальний 

огляд» та «Організація класу». 26 лютого 2019 року відкрито модуль 

«Інтегроване навчання»[4; 5]. 

Оптимізація мережі шкіл відбувається шляхом реорганізації закладів 

освіти, створення опорних шкіл і філій. Опорні школи вперше з’явилися в 

Україні у вересні 2016 року в кількості 137. За даними МОН, станом на 

01.06.2018 р., функціонує 530 опорних шкіл, 986 філій, з них в об’єднаних 

територіальних громадах (ОТГ) – 224 ОШ і 405 філій відповідно. Так 

кількість опорних шкіл за два роки суттєво збільшилась. 
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