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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ
Евгений Абросимов
магистрант факультета управления, администирования и информационной деятельности
Измаильский государственный гуманитарный университет
Научный руководитель – Дмитриева М.В.
На современном этапе сложилась несоответствие между действующей системой
управления учебным процессом в высших учебных заведениях и новейшими
требованиями по ее совершенствования. Во многих учебных заведениях документы,
отражающие ход учебного процесса формируются и хранятся в виде бумажных каталогов
с различными списками, карточками, сведениям, отчетами и тому подобное. Такой способ
организации управления негативно сказывается на производительности труда в
организационных подразделениях вузов, создает неблагоприятные условия для
эффективной работы персонала [1].
Анализ научной литературы посвященной автоматизации управления учебным
процессом показал, что рассматриваются отдельные частные вопросы: составление
расписания учебных занятий, формирование учебных планов по специальности, расчет
нагрузки и т. д., без учета их взаимосвязей, что не позволяет достигнуть эффективного
решения общей задачи в целом. Отметим, что автоматизация любой системы только тогда
целесообразна и дает практический результат, когда будут автоматизированы наиболее
сложные и трудоемкие процессы этой системы. Наиболее сложной подсистемой системы
управления вузом, по нашему мнению, является подсистема автоматизированного
управления учебным процессом [2, с. 236].
Обратим внимание на то, что целесообразно автоматизированную систему
управления учебным процессом в вузе представить из следующих относительно
независимых автоматизированных подсистем:
- подсистемы планирования учебного процесса;
- подсистемы управления учебной деятельностью студентов;
- подсистемы информационного обеспечения учебного процесса;
- подсистемы системного анализа и аудита учебного процесса.
Акцентируем внимание, что наиболее сложной, трудоемкой и подверженной,
наибольшему количеству дефектов является подсистема планирования учебного процесса.
Она является наиболее значимой составляющей в системе обеспечения качества
подготовки специалистов и в системе трудозатрат, при этом также необходимо учитывать,
насколько совершенной будет ее структура, настолько успешной будет автоматизация и
оптимизация других подсистем управления учебным процессом в вузе. Поэтому, считаем,
что подсистему планирования учебного процесса необходимо разработать в таком виде,
чтобы она обеспечила выполнение следующих операций и функций:
а) автоматизированное планирование учебных планов по специальностям и
направлениям;
б) автоматизированный расчет учебной работы и планирование педагогической
нагрузки преподавателей (вуза, кафедр);
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в) автоматизированное распределение учебной нагрузки кафедры между
преподавателями кафедры;
г) автоматизированное формирование расписания учебных занятий с учетом
занятости преподавательского состава и ресурсов учебно-лабораторной базы вуза.
Подчеркнем, что при разработке подсистемы планирования учебного процесса
должны быть реализованы принципы связи теории с практикой, согласования объема
учебной информации с бюджетом времени, определенным государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального
образования,
последовательности изучения учебных предметов и их взаимосвязи, оформленных в виде
структурно-логической схемы подготовки специалистов. Только в этом случае можно
добиться оптимального планирования учебного процесса в вузе [2, с. 236].
Исследование показали, что среди известных на рынке Украины систем управления
учебным процессом в вузе можно отметить следующие:
 автоматизированная система управления учебным процессом для высших учебных
заведений всех уровней аккредитации АСК «вузов», разработанная в НИИ прикладных
информационных
технологий,
которая
является
частью
информационнопроизводственной системы «Образование»;
 система управления учебным процессом для высших учебных заведений
«Директива» разработана в ООО «Компьютерные информационные технологии»;
 пакет программ «Деканат», разработанный ООО «Политек-СОФТ», в состав
которого входит модуль «ПС Студент»;
Во многих крупных вузов функционируют и собственные разработки подобных
систем к ним можно отнести:
 информационно-аналитическую систему управления высшим учебным
заведением «Университет» Херсонского государственного университета;
 автоматизированную базу данных Центрального института последипломного
педагогического образования;
 средства автоматизации управления учебным заведением, действующих в НУ
«Львовская политехника» и ЛНУ имени Ивана Франко;
 автоматизированную информационную систему «Электронный университет»,
созданную в Хмельницком национальном университете;
 комплексную систему автоматизации управления учебным процессом,
разработанную и введенную в эксплуатацию в Львовском институте банковского дела
Университета банковского дела, м. Киев (ЛИБД УБС НБУ).
Построение оптимального планирования учебного процесса включает
обязательные процедуры анализа, систематизации, унификации, оптимизации
информационных потоков, форм учебно-методических документов и процессов по их
обработке с завершающей процедурой - автоматизацией основных операций. По нашему
мнению, такой подход в планировании позволит снизить номенклатуру документов, для
организации учебного процесса, устранить дублирование информации, освободить от
рутинной технической работы персонал кафедр, деканатов и учебной части, занятых в
планировании учебного процесса, уменьшить число условных операций в технологии
планирования, повысить качество планирования учебного процесса при одновременном
снижении трудоемкости процесса планирования [4, с. 152].
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Все процедуры подсистемы планирования учебного процесса в вузе предложено
реализовать на языке программирования PHP и HTML и поддерживать работу с
распределенными базами данных с помощью сетевых технологий.
Результатом создания и внедрения системы будет создание таких документов:
- сводный график учебного процесса по факультетам и в целом по вузу;
- сетка часов кафедры по семестрам с указанием видов и объема учебной работы по
закрепленным дисциплинам;
- документы для составления расписания учебных занятий: сетки часов по
специальностям,
- сводные данные о потребности в аудиториях различного назначения;
- заготовка приложения к диплому о высшем образовании;
- расписание учебных занятий и экзаменов.
Таким образом создание и внедрение информационной системы позволяет снизить
затраты времени при планировании учебного процесса, упростить технологию
планирования, повысить координацию элементов, качество планирования и мониторинга
результатов учебного процесса в вузе.
Литература:
1. Ерунов В. П. Некоторые вопросы формирования автоматизированной системы
управления учебным процессом / В. П. Ерунов // Технология образовательного процесса.
– Оренбург, 1997. – С. 111-119.
2. Ерунов В. П. Системный подход к управлению учебным процессом в вузе / В. П.
Ерунов // Современные технологии в энергетике, электронике и информатике. Материалы
региональной научно-практической конференции. – Оренбург, 1998. – С. 236-238.
3. Ковалева В. В. Автоматизированные системы управления технологическими
процессами / В. В. Ковалева // Учебное пособие – М. : МГУП, 2010. – 278 с.
4. Втюрин В. А. Автоматизированные системы управления технологическими
процессами / В. А. Втюрин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская Государственная
Академия имени С.М., 2006. – 152 с.

ПОСТІНДУСТРІАЛЬНА ЕКОНОМІКА:
ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Людмила Арешкіна
студент І курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Криворак А.Д.
Сучасна Україна переживає дуже важливий і складний період розвитку. У останні
п’ятнадцять-двадцять років сталася кардинальна трансформація її економічного устрою,
політичного устрою, змінилися культурно-ціннісні переваги більшої частини населення. У
цій ситуації перед Україною стоїть завдання пошуку нових орієнтирів соціальної
еволюції, нових економічних і політичних моделей і інститутів, адекватних викликам
сучасності.
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Актуальність теми полягає в необхідності осмислення відповідності критеріїв
постіндустріального суспільства сучасному етапу розвитку України. Багато хто з цих
критеріїв характерний для сьогоднішнього українського суспільства - зростання об'єму
інформації, впровадження інформаційних технологій в різні сфери громадського життя, в
оцінки можливості здійснення цього проекту в перспективі, відкритий характер
економіки.
Метою цієї роботи є визначення доцільності переходу до постіндустріальної
економіки України.
Для досягнення цієї мети треба вирішити наступні завдання:
- визначити суть постіндустріальної економіки,
- виявити передумови переходу до постіндустріальної економіки,
- вивчити економічний стан сучасної України,
-розглянути альтернативні шляхи рішення
У зв’язку з цим в дослідженні звертається увага на теорію постіндустріального
суспільства – теорію, мабуть, найбільш популярну серед сучасних доктрин соціального
прогресу. Постіндустріальне суспільство характеризується як нова форма громадського
устрою, яка базується на інформації і знаннях в якості основних джерел економічного
прогресу, припускає становлення класу інтелектуалів як нової еліти, творчу мотивацію
виробничої діяльності. Постіндустріальна економіка – це економіка, яка пройшла етап
індустріалізації, живе за рахунок наукових і інформаційних ідей, а індустріальний
розвиток переходить у функцію країн, що розвиваються. Вважається, що ряд розвинених
країн Заходу вже вступив в постіндустріальну стадію соціального розвитку. Рух у напрямі
цього соціального стану стає перспективою і для багатьох інших країн (у тому числі і для
України). Сучасний етап розвитку суспільства характеризується трансформацією
індустріального суспільства в постіндустріальне, інформаційне суспільство, де економіка
нового типу є черговим етапом його розвитку, в якій індустріальний сектор втрачає свою
домінуючу роль через зростання значущості технологічного компонента, а основна
продуктивна функція відводиться науці, знанням, сфері послуг, ринковий інфраструктурі.
Світова економіка почала XXI ст. в цілому характеризується нестримністю змін, небувало
жорстокою конкуренцією, проникненням Інтернету в усі сфери господарської діяльності.
Такий динамічний розвиток, масштабність і глибина змін, що відбуваються у світі (в
першу чергу це стосується передових країн), свідчать про становлення принципово нової
економіки, що базується на інтелектуальних ресурсах, в якій необхідність інновацій
набуває первинного характеру. З винаходом комп’ютера до традиційних економічних
ресурсів – праці, капіталу, землі і організаційної будови господарства.
Для того, щоб перейти до постіндустріальної економіки потрібні певні передумови.
Економіка промислових підприємств не розвивається, а суспільство пішло «вперед».
Може подивитися на передові країни, які йдуть від індустрії, і таким чином зберегти і
зберегти роки, які витрачатимемо на індустріалізацію? У постіндустріальну епоху значно
змінюється і соціальна структура суспільства. Велике значення придбаває посилення ролі
людського чинника. Змінюється структура трудових ресурсів. Зменшується доля
фізичного і зростає доля розумової висококваліфікованої і творчої праці. Збільшуються
витрати на підготовку робочої сили, на навчання і освіту, підвищення кваліфікації і
перекваліфікацію працівників. Ці тенденції дають все більше підстав говорити про прихід
на зміну колишній індустріальній економіці «розумної економіки», «економіки знань». У
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цьому ж сенсі часто говорять про поступову заміну «матеріальних активів», тобто
колишніх машин і устаткування, «нематеріальними активами» у вигляді інновацій.
Говорячи про економічний стан України, можна сказати, що внутрішня і зовнішня
політична ситуація дуже дестабілізували економічну ситуацію в Україні. Ситуація на
південному сході України, анексія Криму, продаж багатьох державних підприємств, обвал
гривни. Погіршення економічної ситуації сприяла закупівля російського газу через країни
посередники за більш високою ціною, Україна узяла дуже багато кредитів в МВФ, що
привело Україну до подальшої кризи на найближчі 20-30 років (у кращому разі). Також
збільшення витрат на військову промисловість і оборону. Принциповим завданням для
України є розвиток тих галузей господарства, які є перспективними у сучасному світі.
Українська космічна галузь є єдиною дійсно конкурентоздатною інноваційною галуззю на
світових ринках. Україна має досить високий потенціал в аерокосмічній і
ракетостроительной галузях і доки ще відноситься до невеликого круга космічних держав
(таких як США, Росія, Японія, Китай та ін.). Переходити до алгоритму життя
постіндустріальної країни, – перетворюватися на постіндустріальну країну. Тому
починати потрібно з впровадження механізму використання переваг високорозвиненої
соціально-культурної сфери суспільства. Радикальне поліпшення фінансування цієї сфери
– лише один з її моментів. Іншим же є вибір декількох пріоритетних проектів, покликаних
скоплювати найсучасніші досягнення науки і реалізувати їх в потужному виробництві,
здатному завоювати певний сектор світового ринку.Навряд чи таких проектів може бути
більше трьох-чотирьох. Сьогоднішня Україна більше не осилить. У неї немає зайвих
ресурсів, а кожен з таких проектів, щоб його віддача побуту значимої і реальної, зажадає
їх дуже багато. І збирати їх доведеться, частенько віднімаючи у інших галузей, напрямів,
регіонів. Але іншого виходу немає. Потім, коли система запрацює, на отриманий прибуток
(і надприбуток) піднімати ряд інших галузей, чия продукція ще не дублюється новими
індустріальними країнами і тому може бути конкурентоздатною, а від інших просто
відмовитися купуючи необхідну нам продукцію на тому світовому ринку за цінами
набагато нижчими, ніж рівень собівартості на аналогічні вітчизняні товари. Сьогоднішнє
завдання переходу від індустріального до постіндустріального суспільства – того ж типу.
Але якщо уповільнити з її рішенням, то втрата Україною навіть індустріального статусу
стане лише питанням часу.
Основними рисами постіндустріальної культури є сприйнятливість до новацій,
динамізм, послаблення нормативності, індивідуалізм, синкретизм, плюралізм,
різноманіття, швидкоплинність, новизна. Процес постіндустріалізації проходить
паралельно з процесом глобалізації. Стирання географічних, інформаційних, культурних
меж між країнами має на увазі не втрату національних культурних особливостей, а
унікальну можливість познайомитися з культурами інших країн, сприйняти від них щось
нове, працювати, відпочивати в іншій країні, спілкуватися без яких-небудь стереотипних
обмежень з представниками інших культур і ін. Таким чином, нами було розглянуто
постіндустріальне суспільство в цілому і перехід пріоритету від виробництва товарів до
виробництва послуг.
Література:
1. Алымов А. Н. Стратегия структурной перестройки промышленности /
А. Н. Алымов, Н. П. Гончарова, М. К. Михно, В. В. Лобанов, В. Н. Емченко. – М. : Знание,
2001. – 195 с.
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2. Микитенко В. В. Методологічні підходи з обгрунтуванням і прогнозування
прогресивних технологічних систем у промисловості / В. В. Микитенко, О. М. Алимов. –
№4(22). – С. 48-58.

ДО ПИТАННЯ ПРО ОСНОВНІ ПІДСТАВИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
ЗА ДЕЛІКТНИМ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ
Віктор Бодарєв
студент IV курсу Придунайської філії
Міжрегіональної академії управління персоналом кафедра права
науковий керівник – викладач Барладян О.С.
Питання про виникнення зобов’язання з відшкодування шкоди в цивілістичній
літературі вирішується по-різному. Протягом тривалого часу домінуючою була точка
зору, відповідно до якої виникнення зобов’язання з відшкодування шкоди розглядалося
крізь призму підстав цивільно-правової відповідальності, серед яких основним визнавався
певний «склад цивільного правопорушення». На думку Г. К. Матвєєва, наявність складу
цивільного (і будь-якого іншого) правопорушення – загальна і, як правило, єдина підстава
цивільно-правової (і будь-якої іншої) відповідальності. «Інакше кажучи – зазначав автор –
склад правопорушення є тим юридичним фактом, який породжує правовідношення між
правопорушником та потерпілим і створює певні претензії потерпілого і обов’язки
правопорушника загладжування шкоди, завданої протиправною дією» [3, с. 32-33].
Зокрема, деліктами є заподіяння майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій
особі. Внаслідок заподіяння шкоди виникають зобов'язання, змістом яких є право
потерпілого (кредитора) на відшкодування завданої йому шкоди і обов’язок особи, що
завдала шкоду, її відшкодувати (гл. 82 ЦК України від 26 червня 1996 року).
Неправомірні дії (правопорушення, делікти) як юридичний факт цивільного права
характерні тим, що можуть бути лише такими, які створюють правовідносини; у деяких
випадках – такими, що змінюють їх, або такими, що перешкоджають виникненню
правовідносин, але ніколи не бувають такими, що припиняють правовідносини, або
такими, що поновлюють права і обов’язки.
Як у договірних, так і у деліктних зобов’язаннях законодавство виходить із
принципу вини контрагента або особи, яка завдала шкоду. Однак у деліктних
зобов’язаннях є виняток із загального правила, коли допускається покладання обов’язку
на особу без її вини [3, с. 67].
Розмежування договірної і деліктної відповідальності спрямоване на виключення
конкуренції позовів, що з них випливають. Однак в окремих випадках законодавство
допускає пред’явлення позову з делікту за наявності договору між сторонами
(незважаючи на те, що деліктні зобов'язання можуть виникати у зв’язку з договором,
підставою для застосування відповідальності є не порушення договірних зобов’язань, а
відповідний факт заподіяння шкоди). Так, при заподіянні шкоди життю або здоров’ю
громадянина при виконанні договірних зобов’язань (перевезення пасажирів) та у разі
заподіяння шкоди громадянину-споживачу внаслідок недоліків товару (роботи, послуги)
потерпілий одержує право вибору позову [4, с. 15].
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Тому, деліктні зобов’язання є важливою складовою цивільного права, оскільки
вирішує важливі питання правовідносин. Приводимо приклад деліктних правовідносин та
його розв’язання [3, с. 12]:
(Туристична компанія «Глобус» купила для свого центрального офісу 2
комп’ютера в магазині «Фаргус» і 2 тумби під комп’ютери в меблевому магазині
«Інтер’єр». Доставити куплені речі з магазину в офіс компанії на службовому автомобілі
ВАЗ-2107 було доручено начальнику адміністративно-господарської частини Макарову і
водію Борисенко. На зворотному шляху водій Борисенко не справився з керуванням
автомобіля, у результаті чого відбулося зіткнення з автомобілем «Volvo», що належить на
праві приватної власності Клімову. У результаті зіткнення істотно постраждали обидва
автомобілі, комп’ютери були зіпсовані, а Макаров одержав тілесні ушкодження і згодом
був визнаний інвалідом 2-ої групи.
Вирішити кількість та підстави їх виникнення. Охаректеризуйте
суб’єктів
(кредитора і боржника) і зміст кожного з зобов’язань.
Розв’язанням даної ситуації на поставленні запитання є вирішення протидій:
 між Борисенком та Макаровим. Борисенко повинен відшкодувати Макарову
шкоду, завдану каліцтвом, заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи
зменшення професійної або загальної працездатності, а також відшкодувати додаткові
витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного
лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо;
 між Борисенком та Клімовим. Борисенко повинен відшкодувати Клімову майнову
шкоду, завдану йому пошкодженням його автомобіля;
 між Борисенком та туристичною компанією «Глобус». Борисенко повинен
відшкодувати туристичній компанії «Глобус» майнову шкоду завдану пошкодженням
службового автомобіля;
 між Борисенком та туристичною компанією «Глобус». Борисенко повинен
відшкодувати туристичній компанії «Глобус» майнову шкоду, завдану псуванням
комп’ютерів.
Отже, зобов’язання з відшкодування шкоди є безпосереднім наслідком
правопорушення, тобто порушення охоронюваних законом суб’єктивних особистих
немайнових та майнових прав і інтересів учасників цивільних відносин.
За своїм характером ці зобов’язання належать до роду недоговірних, тобто вони
виникають поза межами існуючих між потерпілим і заподіювачем шкоди договірних чи
інших правомірних зобов’язальних відносин.
Відсутність між потерпілим і заподіювачем шкоди договірних чи інших
правомірних зобов’язальних відносин до завдання шкоди не слід розуміти, що між ними
були відсутні будь-які цивільно-правові відносини. До завдання шкоди потерпілий і
заподіювач шкоди перебували і перебувають в абсолютних цивільних правовідносинах,
змістом яких є абсолютне суб’єктивне право та абсолютний суб’єктивний цивільний
обов’язок.
Абсолютність суб’єктивного цивільного права полягає у тому, що воно
охороняється від усіх і кожного, хто підпорядкований даному правовому режиму (право
власності, право на недоторканність життя і здоров’я, честі та гідності тощо). І якщо
абсолютне суб’єктивне право охороняється від усіх і кожного, то кореспондуючий
юридичний обов’язок також покладається на всіх і кожного. Абсолютний юридичний
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обов’язок характеризується пасивністю, а його змістом є необхідність утримуватися від
порушення чужого суб’єктивного права і невиконання такого обов’язку завжди
призводить до порушення чужого суб’єктивного права, внаслідок чого, за наявності
передбачених законом підстав, можуть виникнути зобов’язання з відшкодування шкоди.
Література:
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2.Цивільний кодекс України : станом на 1 верес. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. :
2013.
3.Харитонов Є. О. Цивільне право : посіб. для підгот. до іспиту / Є. О. Харитонов,
Н. Ю. Голубєва, Ю. Ю. Акіменко. – Х. : Одіссей, 2015. – 220 с.
4.Цивільне право України (традиції та новації) / С. В. Ківалов; за заг. ред.
Є. О. Харитонова, Т. С. Ківалової, О. І. Харитонової. – Одеса : Фенікс, 2014. – 200 с.
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ФОРМИ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОЦІНКИ
Катерина Бамбульська
студентка IV курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викладач Метіль Т.К.
До характерних особливостей банківської кредитної системи належить надання
кредиту під ліквідну заставу. Це непорушне правило забезпечує банківським установам
фінансове зростання і стабільність. Адже в такому випадку, банк застраховує наступ
можливих ризиків тим, що якщо позичальником з яких-небудь причин не виконаються
зобов’язання за кредитним договором, банк зможе відновити витрачені кошти на позику
шляхом продажу заставного майна. У зворотному випадку, видача кредитів без
забезпечення, є для банків надто ризикованим видом діяльності. Хоча на сьогоднішній
день, багато банків вимушені видавати такого роду кредити, наприклад споживчий кредит
без забезпечення, тільки через велику кількість кредитних установ і конкуренції, що
загострилася на ринку фінансових послуг. Як правило, програми споживчого кредиту без
забезпечення надані тільки жителям великих населених пунктів, що мають постійну
роботу, підтверджений дохід (середнього рівня) і реєстрацію, бажано в тому ж регіоні, в
якому знаходиться банк-кредитор.
Згідно Закону України «Про заставу» [1] «застава – це спосіб забезпечення
зобов’язань, якщо інше не встановлено законом».
Заставне забезпечення є традиційним елементом в банківському кредитуванні.
Застава за кредитною позицією є залізною гарантією повернення кредитної суми. Хоча
останнім часом застава все рідше є забезпеченням в споживчих кредитах готівкою. На
його зміну прийшла порука, яка стає все більш традиційною і затребуваною. Забезпечення
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споживчого кредиту має свої особливості, необхідні для отримання фізичними особами
кредиту на споживчі потреби, особливо це стосується споживчого кредиту для
пенсіонерів.
Питання кредитного забезпечення банківських позичок досліджені у роботах
І. Бланка, М. Беркова, А. Гальчинського, В. Геєця, А. Герасимовича, О. Василика,
Н. Власової, А. Даниленка, О. Заруби, Л. Костирко, І. Лукінова, Л. Лігоненко,
В. Лисицького, І. Лютого, А. Мороза, А. Мазаракі, Л. Омелянович, А. Поддєрьогіна,
М. Савлука, О. Сугоняки, Н. Ушакової, В. Федосова, А. Чухна, В. Шокуна. Але деякі
аспекти висвітлені недостатньо, а саме форми кредитного забезпечення та їх оцінка.
Аналіз літератури цих авторів дозволив узагальнити основні форми забезпечення
кредитів банків. Результати надані на мал. 1.
Забезпечення кредитів банків

Матеріальне забезпечення

Нематеріальне забезпечення

Застава рухомого майна

Гарантія

Застава нерухомості (іпотека)
Забезпечення товарними
запасами (майбутній урожай,
приплід худоби)

Порука

Страхування
Переуступка контрактів та
дебіторської заборгованості
Застава шляховими
документами
Застава цінними паперами
Застава дорогоцінними
металами
Мал. 1. Форми забезпечення банківських кредитів
Основними формами матеріального забезпечення кредитів банків є: застава
рухомого майна; застава нерухомості (іпотека); забезпечення товарними запасами;
переуступка контрактів та дебіторської заборгованості; застава шляховими документами;
застава цінними паперами; застава дорогоцінними металами.
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Окремо слід зупинитися на вимогах до матеріального забезпечення банками
кредитів. Перш за все банкам необхідно провести оцінку забезпечення, воно потрібно
мати високу ліквідність та невеликі затрати на її зберігання чи реалізацію.
Основним банківським документом при оформленні забезпечення є договір застави
рухомого чи нерухомого майна, майнових цінностей, цінних паперів, товарних запасів,
гарантії, поруки, страхування тощо. Форма договору відображена у статті 13 Закону
України «Про заставу» [1].
Згідно статті 4 Закону України «Про заставу» [1] предметом застави не можуть
бути: «культурні цінності, що є об’єктами права державної чи комунальної власності і
занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного
надбання; пам’ятки культурної спадщини, занесені до Переліку пам’яток культурної
спадщини, що не підлягають приватизації; вимоги, які мають особистий характер, а також
інші вимоги, застава яких забороняється законом; об’єкти державної власності,
приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси
державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі
корпоратизації».
Основними формами нематеріального забезпечення кредитів банків є: гарантія;
порука; страхування.
Порука – це односторонній договір, за яким третя особа бере на себе повну або
часткову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання боржником його
зобов’язання перед кредитором [2].
Гарантія – це двосторонній договір, за яким одна організація (гарант)
зобов’язується нести майнову відповідальність перед кредитором за неналежне виконання
зобов'язань боржником [2].
Гарантія має багато схожих рис із порукою, тому норми, які регулюють договір
поруки, поширюються і на договір гарантії, якщо інше не передбачене законодавством.
Тобто порука і гарантія – це зобов’язання третьої особи погасити борг
позичальника за настання гарантійного випадку, тобто якщо сам позичальник не може
погасити кредит та проценти за його використання.
Страхування бере на себе страхова компанія за заявою позичальника кредиту, якщо
цього вимагає банківська установа. У цьому випадку усі боргові зобов’язання вона бере на
себе у разі непогашення їх боржником.
Використання різних форм забезпечення банківських кредитів необхідно для
мінімізації кредитних ризиків. З цією метою банківські установи проводять попереднє
оцінювання кредитоспроможності позичальника. При цьому враховуються як кількісні,
так і якісні показники.
Банки для оцінки кредитоспроможності позичальника керуються власними
положеннями, а також рекомендаціями Національного банку України, що висвітлені в
Положенні про порядок формування та використання резерву для відшкодування
можливих втрат за кредитними операціями [3].
До якісних показників потенційного позичальника, які оцінює банк відносять:
загальний матеріальний стан позичальника; соціальна стабільність клієнта (наявність
постійної роботи, ділова репутація, сімейний стан тощо); вік клієнта; кредитна історія.
Вони оцінюються за допомогою попередньої співбесіди потенційного позичальника зі
17

спеціалістом з кредитування, заповнення анкети та заяви, а також перевірки кредитної
історії позичальника у відповідному банку та у бюро кредитних історій.
На сьогоднішній день в Україні зареєстровані та функціонують 3 бюро кредитних
історій:
1. ТОВ «Українське бюро кредитних історій» (засновники ЗАТ КБ «ПриватБанк» і
іноземна компанія BigOptima Limited).
2. Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (засновники Асоціація українських
банків, 30 банків і дві страхові компанії).
3. Національне бюро кредитних історій (засновники Національна асоціація
кредитних спілок України, міжнародна холдингова компанія Creditinfo Group,
інвестиційно-фінансова група «ТАС»).
Кількісні показники потенційного позичальника оцінюються на підставі наданих
фінансових документів у банківську установу та аналізу його фінансового стану. Таким
документами перш за все є:
- для фізичних осіб: довідки з місця праці позичальника та членів його сім’ї, де
вказуються суми заробітної плати з усіма видами утримань; розрахункові документи за
комунальні та інші послуги; документи, що підтверджують доходи за вкладами, цінними
паперами; документи оцінки заставного майна та інші документи за вимогою банку;
- для юридичних осіб: документи облікової та фінансової звітності (баланс та звіт
про фінансові результати діяльності, звіти про рух грошових коштів та матеріальний стан
підприємства) за попередні роки; поточні фінансові документи за останні місяці та інші
документи за вимогою банку.
Таким чином, розглянуто основні форми забезпечення кредитів та особливості їх
оцінки. Банки використовують як матеріальні, так і нематеріальні форми кредитів. Оцінка
їх проводиться за якісними та кількісними показниками. Це дозволяє мінімізувати
кредитні ризики від втрати сум у зв’язку з невиконанням позичальниками договірних
зобов’язань.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТАПІВ ФОРМУВАННЯ
СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Наталія Бєлоус
студентка IV курсу факультету транспортних технологій і економіки
Ізмаїльський інститут водного транспорту
Науковий керівник – к.пед.н. Яковенко О.І.
Ефективність діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання
обумовлюється, в першу чергу, обґрунтованим вибором та коректним формуванням
стратегії його розвитку. Формування стратегії підприємства передбачає визначення місії
його існування, обґрунтування системи стратегічних цілей, вибір на основі аналізу
можливих альтернатив найбільш доцільних напрямів їх досягнення, з метою забезпечення
використання потенціалу та конкурентних переваг підприємства.
Аналіз наукових джерел показав, що науковий інтерес до поняття, сутності
стратегій, процесів, здійснення яких вони зумовлюють, виник на початку 60-х років
минулого сторіччя. Саме в цей час з'явилися праці, які заклали основи стратегічного
управління (І. Ансоф «Корпоративна стратегія», К. Ендрю «Концепція корпоративної
стратегії, А. Д. Чандлер «Стратегія і структура» та ін.) [3].
За нашим дослідженням, стратегія підприємства – це сукупність її головних цілей
та основних засобів її досягнення. Вона переважно формулюється і розробляється на рівні
топ-менеджменту, але її реалізація передбачає участь всіх рівнів управління.
Розробити стратегію підприємства – означає визначити загальні напрями розвитку
для досягнення довготривалих конкурентних переваг та інших корпоративних цілей.
Акцентуємо увагу, що реальна стратегія підприємства складається не лише з направлених
(запланованих) дій, але і з реакції на непередбачені обставини. Отже, стратегію необхідно
розглядати як симбіоз запланованих дій (проактивна стратегія) і адаптивної реакції на
ситуацію, що виникла (реактивна стратегія).
Зазначимо, що сформульована стратегія представляє комплекс рішень, які
приймаються менеджментом на основі загальних принципів і правил [1].
Дослідження показало, що найбільш часто виокремлюють чотири етапи
формування стратегії підприємства:
1. Аналіз нестабільності зовнішнього середовища підприємства та вибір такого виду
стратегічного управління, що найбільш придатне для прогнозованого рівня нестабільності
в перспективі.
2. Аналіз досягнутого рівня конкурентного статусу підприємства та виявлення
локальних стратегічних цілей, досягнення яких забезпечить її конкурентну перевагу.
3. Вибір найефективніших засобів досягнення стратегічних цілей за рахунок
посилення стратегічного потенціалу підприємства і використання сприятливих умов.
4. Опрацювання та реалізація стратегічної програми технічного і соціального
розвитку підприємства на планову перспективу, коригування її з урахуванням аналізу
«зворотних зв’язків».[2]
Вважаємо доцільним виділити основні правила та прийоми опрацювання стратегії
підприємства:
19

1. Дослідження умов конкурентної переваги і виявлення переважної місії
підприємства.
2. Дослідження ринків потенційних товарів і послуг, що відповідають місії
підприємства, та вибір таких стратегічних зон господарювання, які здатні в
довготерміновій перспективі забезпечити зовнішню зручність підприємства.
3. Формування товарного асортименту підприємства, який дозволяє актуальні
потреби потенційних покупців і систематичне отримання на ці основі прибутку, що дає
можливість реалізувати розширене відтворення.
4. Розподіл наявних ресурсів між різними напрямами діяльності для забезпечення
максимальної продуктивності використання цих ресурсів.
5. Взаємодія з ринками чинників виробництва, цінних паперів, валютними ринками
для підтримки стратегічного потенціалу підприємства.
6. Формування ефективної цінової політики для стійкого становища фірми на
традиційному та нових ринках.
7. Раннє розпізнавання кризових тенденцій як у масштабах національної та світової
економіки, так і в середині підприємства для запобігання банкрутства.[4]
Зазначимо, що правильно сформульована стратегія та висока якість її виконання на
кожному рівні підприємства забезпечує його прибутковість та майбутній розвиток.
Відмітимо, що наступним кроком після формування стратегії підприємства є її
реалізація. Процес реалізації стратегії, на нашу думку може бути поділено на два великих
етапи:
1. процес стратегічного планування – виробіток набору статей, починаючи від
базової стратегії підприємства та закінчуючи функціональними стратегіями та окремими
проектами;
2. процес стратегічного керування – реалізація визначеної стратегії у часі,
переформування стратегії на підставі нових обставин.
Отже, стратегія – це детальний комплексний план, основна мета якого –
забезпечити здійснення місії організації та досягнення її довгострокових цілей.
Формування стратегії підприємства складається з кількох послідовних етапів, першим з
яких
є
оцінка
конкуренції
на
ринку та
визначення
своєї
реальної
конкурентоспроможності, аналіз середовища. Насамкінець, необхідно створювати
систему ефективного стратегічного менеджменту, добирати компетентних керівників і
якісних спеціалістів, які б забезпечували безперервний і планомірний процес розвитку
підприємства.
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ФІНАНСОВИЙ І УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Оксана Біловол
студент ІІ курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викладач Гилка У.Л.
Перехід економіки країни на ринковий шлях розвитку посилює дію механізмів
конкуренції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Невідворотність процесів
глобалізації
економіки
зумовлює
необхідність
підвищувати
рівень
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Ці виклики загострюють потребу в
фінансовому аналізі передусім на мікрорівні, тобто на рівні окремих підприємств, їхніх
структурних підрозділів, оскільки вони, за будь-якої форми власності, є первинними
ланками економіки. Як відомо, аналіз є невід’ємною функцією управління, тому й
фінансовий аналіз як один із видів економічного аналізу слід розглядати в контексті
управління підприємствами. У практичній діяльності, яка пов’язана з управлінням
фінансами підприємств, виділяють два етапи:
- фінансовий аналіз, який передбачає проведення аналітичних розрахунків;
- прийняття управлінських рішень щодо фінансових ресурсів на основі як
результатів аналізу, так і досвіду та інтуїції фінансових менеджерів [1, с. 56-60].
В умовах реформування бухгалтерського обліку згідно міжнародних стандартів
аналіз фінансово-господарської діяльності поділяється на дві складові: фінансовий та
управлінський аналіз. Фінансовий аналіз є частиною загального, більш повного аналізу
фінансово-господарської діяльності. Іншою складовою виступає виробничий управлінський
аналіз – його називають також «економічний аналіз» [2, с. 30-36]. У схемі «фінансовий
аналіз – управлінський аналіз» під терміном «фінансовий аналіз» розуміють зовнішній та
внутрішній аналіз результатів діяльності та фінансового стану підприємства, фінансових
відносин, сукупності фінансових ресурсів та їх потоків, а під терміном «управлінський
аналіз» – внутрішньогосподарський виробничий аналіз (матеріальних, трудових ресурсів;
основних засобів, витрат на виробництво і собівартості продукції). В такому контексті
фінансовий аналіз розглядається як система способів нагромадження, опрацювання,
трансформації та використання інформації фінансового характеру з метою забезпечення
життєдіяльності господарюючого суб’єкта в умовах ринку та конкуренції. Зміст і цільовий
напрям фінансового аналізу полягає в оцінюванні результатів діяльності та фінансового
стану господарюючого суб’єкта, у виявленні можливостей підвищення ефективності його
функціонування за допомогою раціональної фінансової політики. Зв’язок між економічною
ефективністю і конкурентоспроможністю підприємства виглядає наступним: підприємство,
яке має позитивні показники економічної ефективності, є де факто конкурентоспроможним.
Позитивна економічна ефективність забезпечується за умов: а) факту виробництва і
реалізації продукції на конкурентному ринку; б) придбання продукції споживачами за
ринковою ціною, яка є вищою за точку беззбитковості, що забезпечує прибуткову
діяльність. Сам факт реалізації продукції підприємства на конкурентному ринку протягом
тривалого часу означає: а) відповідність продукції вимогам споживачів; б) стійке
утримання певної частки ринку споживачів поряд з іншими виробниками-конкурентами.
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Таким чином, звертаючись до питання про місце фінансового і управлінського
аналізу в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств, можна дійти висновку:
незважаючи на те, що традиційний аналіз спеціально не орієнтований на управління
конкурентоспроможністю, його результати можуть використовуватися для вирішення цієї
управлінської задачі, враховуючи безпосередній зв’язок показників економічної
ефективності і конкурентоспроможності підприємств. В залежності від того, яка
інформація використовується у фінансовому аналізі, якими є мета та об’єкти дослідження,
суб’єкти користування результатами аналізу, розрізняють два його види: зовнішній і
внутрішній. Під зовнішнім аналізом розуміється традиційний фінансово-економічний
аналіз, а назва пов’язана з тим, що доступ до аналітичної інформації і результатів
проведеного аналізу мають власники (акціонери) підприємства, контролюючі органи,
широка спільнота тощо. На противагу зовнішньому виділяють внутрішній або
управлінський аналіз, який багато авторів позиціонують як більш глибший і комплексний,
оскільки він ґрунтується не тільки на даних публічної звітності, а й на використанні усіх
доступних джерел облікової та позаоблікової інформації, включаючи первісні документи,
а також матеріали нерегламентованого, так званого управлінського, обліку. Такий аналіз
призначений головним чином для використання керівництвом підприємства при
прийнятті рішень з управління його фінансовими ресурсами. В якості аналітичних задач у
внутрішньому (управлінському) аналізі фігурують, наприклад, обґрунтування бізнеспланів, вивчення впливу структури витрат виробництва на рентабельність підприємства,
вплив на рентабельність підприємства оборотності оборотних коштів та амортизаційної
політики, оптимальність з точки зору максимізації прибутку інвестиційних проектів,
вплив роботи окремих структурних підрозділів на загальні результати діяльності
підприємства.
Особливістю внутрішнього аналізу вважають використання конфіденційних даних,
що можуть містити комерційну таємницю бізнесу. Основним джерелом постачання
аналітичної інформації для проведення управлінської діагностики є система управлінського
обліку, яка є унікальною для кожного підприємства і застосовує внутрішні корпоративні
аналітичні індикатори як фінансового, так і нефінансового характеру. Вимоги до кваліфікації
економістів-аналітиків, які займаються таким аналізом, вищі за виконавців традиційного
аналізу, бо тут немає директивних, універсальних або стандартних рекомендацій з техніки
аналітичної роботи. В той же час, ступінь придатності результатів управлінського аналізу
для використання керівництвом підприємства залежить насамперед від того, наскільки
розвинене аналітичне мислення економістів, наскільки вони володіють методами і
прийомами аналізу.
В контексті даного матеріалу під забезпеченням конкурентоспроможності будемо
розуміти сукупність заходів по цілеспрямованому впливу на чинники і умови, які
формують конкурентоспроможність підприємства. Чинниками конкурентоспроможності є
ті чи інші причини (суттєві обставини), що впливають на рівень конкурентоспроможності
підприємства, або ж повністю визначають його. З точки зору можливостей впливу з боку
підприємства
важливо
розрізняти
внутрішні
та
зовнішні
чинники
конкурентоспроможності. Прояв внутрішніх чинників безпосередньо залежить від
діяльності підприємства, стану його ресурсної бази, характеру організації системи
стратегічного управління, системи загального менеджменту тощо. Саме ця група чинників
є найбільш значимою для забезпечення стійких конкурентних позицій підприємства,
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оскільки ці чинники є об’єктом впливу з боку самого підприємства. На противагу цьому,
активність прояву зовнішніх чинників не залежить безпосередньо від діяльності
підприємства і обумовлюється незалежними процесами, що відбуваються в зовнішньому
середовищі.
Процес управління конкурентоспроможністю підприємства включає в себе
наступні дії: моніторинг конкурентного середовища та оцінку конкурентної ситуації в
галузі та на ринку; діагностування рівня конкурентоспроможності підприємства та його
основних конкурентів; конкурентне позиціонування підприємства та визначення
стратегічних господарських підрозділів із конкурентними перевагами; розроблення
стратегії управління конкурентоспроможністю підприємства; реалізація конкурентної
стратегії підприємства [1, с. 90-98].
Зрозуміло, що перші три дії процесу управління конкурентоспроможністю
спираються на результати фінансового та управлінського аналізу діяльності підприємства,
тому якісне проведення такого аналізу є підґрунтям обґрунтованого розроблення стратегії
управління конкурентоспроможністю та її ефективної реалізації.
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРИБУТТІВ
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Науковий керівник – к.е.н. Шевченко-Перепьолкіна Р.І.
Сучасна економічна наука дедалі частіше розглядає туризм як складну соціальноекономічну систему. Міжнародний туризм – один із найважливіших напрямів у сфері
надання послуг. Розвиток міжнародної економіки сприяє підвищенню попиту на
туристичні продукти і послуги. Це надало дослідженню міжнародних туристичних
прибуттів і грошових надходжень актуальності, наукового і практичного значення.
Розвиток світового туристичного ринку відбувається в тісній взаємодії із зовнішніми
глобальними процесами, які протікають у світовому господарстві, що вимагає постійного
дослідження їх впливу на тенденції. Адже туризм є не тільки однією з форм людської
життєдіяльності, але також і важливим суспільно-господарським явищем сучасного світу.
Дослідити міжнародні туристичнні прибуття і грошові надходження за
макрорегіонами світу.
Міжнародний туристичний ринок почав розвиватися з 1950-х років. Число
міжнародних туристів, які прибули в 2015 р. в загальному становить 1186 млн, що на 52
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млн більше ніж у минулому році. Головним туристичним макрорегіоном світу продовжує
залишатися Європа, незважаючи на деяке зменшення її частки. Європа за 2015 р. досягла
лише помірних темпів зростання (+5%), відчуваючи наслідки скорочення далеких поїздок
та недостатньої кон'юнктури на її основних внутрішньорегіональних генеруючих ринках.
Другу позицію нині посідає Азіатсько-Тихоокеанський регіон, який, починаючи з 2002р.,
випереджає Американський, темпи зростання якого становлять (+6%). Темпи зростання
потоків в Африканському регіоні становлять (+4%), в той час як в Близькосхідному вони
становлять (+2%) [2, с. 153-161].
Міжнародний туризм являє собою 30% експортних послуг. Частка туризму в
загальному обсязі експорту товарів і послуг збільшилась з 6% до 7% в 2015 році. Як
категорія світового експорту туризм займає третє місце після паливної та хімічної
промисловості і попереду харчової та автомобільної. У багатьох країнах, що
розвиваються, туризм виступає в якості першого експортного сектора. Туризм стає все
більш важливим компонентом диверсифікації експорту, як для країн, що розвиваються,
так і для країн з розвиненою економікою. В останні роки туризм передбачав високу
здатність компенсувати більш слабкі експортні доходи багатьох товарів і країн
експортерів нафти.
Вказуємо аналіз міжнародних туристичних прибуттів та міжнародних грошових
надходжень за макрорегіонами світу( Таблиця №1,2)
Таблиця №1
Аналіз міжнародних туристичних прибуттів за макрорегіонами
(Джерело: розроблено автором на основі даних UNWTO)
Міжнародні
Темпи росту Доля
Відносна
№ Макрорегіони
прибуття млн.
ринку,%
ринку ,% доля ринку
1 Європа
594,1
5
50,1
1
Азіатсько2
289,5
6
24,4
0,49
Тихоокеанський регіон
3 Американський регіон 199,4
6
16,8
0,33
4 Африканський регіон
36,3
4
3
0,05
5 Близькосхідний
35,4
2
2,7
0,06
Таблиця №2
Аналіз основних грошових надходжень за макрорегіонами
(Джерело: розроблено автором на основі даних UNWTO)
Міжнародні
Доля
туристичні
Темпи росту ринку
№ Макрорегіони
надходження млн.$
ринку,%
,%
1 Європа
450,7
5
35,8
Азіатсько2 Тихоокеанський
418,3
6
33,2
3 Американський
303,7
6
24,1
4 Африканський
33,1
4
2,6
5 Близькосхідний
54,4
2
4,3
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Відносна
доля ринку
1
0,9
0,7
0,07
0,1

На основі даних таблиці №1,2 будуємо матрицю БКГ та виділяємо лідера на
міжнародному ринку.

Міжнародні туристичні грошові надходження за
Міжнародні
туристичні світу
прибуття за
макрорегіонами

Темпи розту ринку,%

Темпи роста ринка,%

макрорегіонами

7

7

6

6

5

5

4

4

АзіатськоТихоокеанський регіон
Азіатсько-Тихоокеанський
Американський регіон
регіон

Африканський регіон
Американський
регіон

2

2

1

1

-0,5

Європа

3

3

-0,5 0

Європа

Близькосхідний

Африканський регіон

0
0

0

0,5

0,5

1

1

Відносна доля ринку
Відносна доля ринку

1,5

1,5

Близькосхідний

На основі матриці БКГ ми бачимо, що лідером міжнародного туристичного
прибуття та грошових надходжень є Європейський макрорегіон.
Отже, з кожним роком частка міжнародного туризму у світовому експорті
невпинно збільшується. Зараз вона становіть майже 7 %, і ці показники будуть тільки
збільшуватися. Передбачають, що у найближчі 50 років туризм залишиться найбільшим
джерелом створення нових робочих місць у низці регіонів світу. За значущістю в житті
населення, за впливом на національну економіку, роллю в зближенні людей різних
етносів, соціальних груп і культур міжнародний туризм фактично займає одне з головних
місць серед суспільно-економічних факторів світового розвитку. За прогнозами
Всесвітньої туристичної організації, XXI століття буде століттям туризму.
Список літератури:
1. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.unwto.org/ru
2. Смирнов І. Г. Логістика туризму / І. Г. Смирнов. – К. : Знання, 2009. – С. 153161.

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ
Альона Букова
студентка ІІІ курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викладач Тірон О.А.
Сільський зелений туризм розглядають як форму відпочинку на селі з широкими
можливостями використання природного, матеріального і культурного потенціалу певних
регіонів. Виділяють три різновиди сільського зеленого туризму в Україні.
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Агротуризм – вид сільського зеленого туризму як пізнавального, так і
відпочинкового характеру, що пов’язаний з використанням підсобних господарств
населення або земель сільськогосподарських підприємств, які тимчасово не
використовуються в аграрній сфері. Цей вид може не мати обмежень у навантаженні на
територію та в регламентуванні видів розважального відпочинку.
Відпочинок на селі. Базою його розвитку є капітальний житловий фонд садиб
господарів та наявні природні, рекреаційні, історико-архітектурні, культурно-побутові та
інші надбання тієї чи іншої місцевості.
Екотуризм – науково-пізнавальний вид сільського зеленого туризму, характерний
для сільських місцевостей і сіл, розташованих у межах територій національних парків,
заповідних зон, природних парків тощо, де передбачено відповідні обмеження щодо
навантажень на територію та регламентовано види розважального відпочинку [2, с. 39].
Як особливий вид економічної діяльності сільський туризм потребує дієвого
організаційно-економічного механізму з відповідними важелями державного,
регіонального та місцевого (локального) управління. Створення сприятливого
підприємницького середовища та цілеспрямований саморозвиток сільського туризму
дозволяють отримувати соціально-економічні вигоди для окремих підприємців,
територіальних громад, регіонів та країни в цілому.
В результаті дослідження встановлено, що системний вплив сільського туризму на
економіку сільських територій відбувається через системні ефекти (економічний,
соціальний, етнокультурний, особистісний, екологічний) та системні зв’язки з суб’єктами
інших видів економічної діяльності (сільськогосподарськими підприємствами,
виробниками продуктів харчування, магазинами, закладами розміщення, будівельними
компаніями, майстрами народних промислів, перевізниками, мисливськими, рибними та
кінними господарствами тощо). В результаті цих впливів утворюється синергія сільського
туризму, що забезпечує багатофункціональний (диверсифікований) соціальноекономічний розвиток сільської економіки [1, с. 138].
Процес розбудови синергії сільського туризму носить поетапний характер,
залучаючи до створення комплексних туристичних продуктів все більше коло учасників.
При цьому максимальний позитивний ефект для сільської економіки може бути
забезпечений за умов стійкої, системної та цілеспрямованої співпраці всіх зацікавлених
сторін – суб’єктів туристичного підприємництва, органів влади та місцевого
самоврядування та ін., тобто, процесу структуризації економічних відносин [3, с. 127].
В умовах загальноекономічної кризи економічні і соціальні проблеми села
надзвичайно загострились, тому широкий розвиток сільського зеленого туризму в Україні
в цілому є актуальним. Цей туризм матиме такі позитивні наслідки у вирішенні соціальноекономічних проблем села:
– розширить сферу зайнятості сільського населення, особливо жінок;
– дасть селянам додатковий заробіток, задовольнить різноманітні потреби
відпочиваючих;
– стимулює розвиток сфери послуг: транспорту, зв’язку, торгівлі, служби побуту
тощо;
– дасть можливість щодо реалізації продукції особистого підсобного господарства;
– спонукає до покращання благоустрою сільських садиб, стимулює розвиток
інфраструктури;
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– справить позитивний вплив на відродження, збереження і розвиток місцевих
народних звичаїв, промислів, пам’яток історико-культурної спадщини;
– підвищить культурно-освітній рівень сільського населення
На жаль, на сучасному етапі розвитку сфера сільського зеленого туризму отримує
недостатню кількість інвестиційних надходжень. Чинний Закон України «Про туризм»
має низку недоліків. Він регулює туристичну діяльність загалом, не враховуючи
особливостей окремих її видів. Однією із головних проблем є також погана реклама
маловідомих сільських населених пунктів України.
Для підвищення розвитку туристичної галузі та піднесення сіл України сьогодні
необхідні наступні дії:
- виділення державою коштів для реклами маловідомих сіл України. Адже кожен
населений пункт має власну історію, звичаї та традиції, історико-архітектурну спадщину
тощо, які зацікавлять туристів;
- заохочення сільських господарів до підприємницької діяльності (надання послуг
розміщення, харчування та ряду додаткових послуг, спрямованих на задоволення потреб
туристів) шляхом створення вигідних умов їх реєстрації як суб'єктів підприємницької
діяльності;
- надання інвестицій у розвиток ремесел сіл України;
- спрямування бюджетних коштів на розвиток інфраструктури сільських
місцевостей;
- організація безкоштовних курсів з вивчення основ туризму, курсів з вивчення
іноземних мов для сільських господарів з метою створення професійних фахівців у сфері
сільського туризму;
- врегулювання діяльності сільського зеленого туризму на законодавчому рівні.
Сільський туризм представляє національний колорит, який міг би стати приманкою
для закордонних відпочивальників та вагомим сектором розвитку економіки країни.
Адже, сільський зелений туризм - це чудова можливість повернутись до природи і втекти
від щоденної міської метушні. Крім того, сільський зелений туризм – це не лише
споглядання мальовничих пейзажів, а й можливість навчитися різноманітних ремесел,
адже господарі часто пропонують майстер-класи з гончарства, бджолярства, полювання,
лозоплетіння та багато іншого.
Розвиток сільського зеленого туризму як складової розвитку сільської місцевості,
актуальний для України, де особливо загострені соціально- економічні проблеми на селі.
Література:
1. Биркович В. І. Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної
галузі України / В. І. Биркович // Стратегічні пріоритети. – 2008. – №1 (6). – С. 138-143.
2. Габчак Н. П. Сільський зелений туризм на Закарпатті / Н. П. Габчак // Географія
та основи економіки. – 2007. – № 6 (64). – 305 с.
3. Мельниченко С. В. Соціально-економічне значення та проблеми розвитку
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ
В УПРАВЛІННІ ОСВІТНІМИ ПОСЛУГАМИ
Наталя Вдовіченко
магістрантка факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Яковенко О.І.
Сучасні світові тенденції в суспільному розвитку: формування розвиненої ринкової
економіки; посилення конкуренції, зростання масштабів економічної діяльності суб’єктів
підприємницької діяльності та глобалізація економічних процесів; удосконалення і
подальший розвиток інформаційних технологій, програмного забезпечення, засобів
зв’язку, глобальної мережі Інтернет обумовлюють зміни та нові вимоги до професійної
підготовки майбутніх фахівців.
Суперечність між замовленням сучасного суспільства щодо якісної професійної
підготовки у вищих навчальних закладах професіоналів, конкурентоспроможних на ринку
праці, здатних ефективно розв’язувати професійні завдання і недостатнім рівнем
сформованості у фахівців практичних вмінь та навичок робить актуальним проведення
досліджень у цьому напрямку.
Сучасний ринок освітніх послуг характеризується соціально-економічними
відносинами між навчальними закладами і споживачами з метою продажу та купівлі
освітніх послуг з одного боку, та навчальними закладами і покупцями робочої сили з
другого. Підвищення ефективності його функціонування передбачає впровадження
маркетингового підходу у сфері освітніх послуг.
Освітній маркетинг – це вивчення та формування запитів на освітні послуги для
розвитку особистості споживача та піднесення освіти як соціальної цінності. Завданням
освітнього маркетингу є вивчення і формування запитів та пропозицій споживачів для
піднесення цінності людини і задоволення її потреби в соціальному розвитку [2, с. 25].
Зазначимо, що маркетинг в освіті є важливою функцією менеджменту, він
забезпечує регулювання ринку освітніх послуг.
Аналіз наукових джерел показав, що маркетинг освітніх послуг забезпечує
найбільш продуктивне задоволення потреб: особистості – в освіті; навчального закладу –
у конкурентоспроможності на ринку і матеріальному добробуті його працівників;
організацій – в розвитку персоналу; суспільства – у розширеному відтворенні трудового й
освітнього потенціалу країни.
Зауважимо, що для розкриття сутності маркетингу освітніх послуг та його прояву
на ринку освітніх послуг доцільно розглянути його структуру: комплекс його елементів,
суб’єктів і об’єктів. У ході дослідження визначили, що до елементів і аспектів маркетингу
освітніх послуг відносять суб’єктів маркетингових відносин, функції суб’єктів на ринку,
сферу дії та об’єкти маркетингу освітніх послуг, його цільову орієнтацію і проблемний
зміст. Суб’єктів освітніх послуг, на наш погляд, можна умовно розділити на три групи:
державні органи, що законодавчо регулюють і контролюють зміст і якість освітніх послуг;
ринок праці, що створює попит на освітній продукт; навчальні заклади, що формують
пропозицію на ринку освітніх послуг та забезпечують задоволення попиту у робочій силі.
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У ході дослідження дійшли висновку, що маркетингова орієнтація управління
навчальним закладом передбачає виконання таких етапів:
- дослідження потреб ринку праці в освітніх послугах;
- визначення цільового сегменту споживачів;
- формування стратегії розвитку навчального закладу;
- здійснення позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг;
- розробка та впровадження освітнього продукту;
- організація освітніх послуг, що відповідають чи будуть відповідати потребам ринку
праці, попиту населення;
- формування ефективної системи збуту та просування освітнього продукту;
- формування потреб споживачів в освітньому продукті.
Наголосимо, що будь-яка маркетингова діяльність повинна починатися з аналізу
попиту потенційних клієнтів, конкурентів, фактичного стану портфелю замовлень. Такий
підхід дозволить конкретизувати цільові групи.
Зазначимо, що найбільш поширеними методами маркетингового аналізу освітнього
середовища є SWOT-аналіз, бенчмаркінга [1, с. 120]. Зупинимося більш детально на
доцільності використання цих методів у маркетингу освітніх послуг.
Аналіз наукової літератури дозволяє визначити бенчмаркінга як метод порівняльного
аналізу для підприємств, які працюють в умовах конкурентної боротьби. Для визначення
конкурентних преваг та формування стратегії навчального закладу доцільно використання
двох напрямів бенчмаркінга стратегічного та оперативного рівнем аналізу конкурентних
переваг виділяють стратегічний і операційний бенчмаркінга.
Стратегічний бенчмаркінга – процес забезпечення відповідності стратегії компанії
ключовим факторам успіху в галузі та стратегіям поведінки конкурентів.
Операційний бенчмаркінг спрямований на забезпечення переваги над конкурентами
(створення конкурентних переваг) у різних функціональних напрямах діяльності фірми:
собівартості виробництва, ефективності продажу, досліджень, розробок тощо.
Використання SWOT – аналізу, дасть можливість навчальному закладу визначити
сильні та слабкі сторони своєї діяльності у порівнянні з самим потужним конкурентом, а
також визначити можливості та загрози в майбутньої діяльності навчального закладу в
умовах невизначеності умов функціонування.
Акцентуємо увагу, що для реалізації маркетингового підходу в управління освітою
особливе значення має аналіз цільових груп або поведінки споживачів. Метою такого
аналізу є з’ясування конкретних умов визначеної цільової групи, за яких потенційні
споживачі зацікавляться освітніми послугами.
Доцільно відмітити, що передумовою ефективного маркетингу освітніх послуг є
чітка сегментація ринку. Визначення цільового ринку дає навчальному закладу
можливість сформувати і використати власні маркетингові інструменти. Серед них
виділяються наступні: формування попиту, організація комунікації, забезпечення збуту;
організація взаємного виконання зобов’язань.
Акцентуємо увагу, на тому, що не дивлячись на важливість і актуальність
маркетингу освітніх послуг, на теперішній час він ще не одержав належного розвитку.
Зауважимо, що сучасні навчальні заклади України не використовують всі аспекти
маркетингу.
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Багато українських навчальних закладів не має підрозділів маркетингу або відділів
зв’язків із громадськістю. Здійснення маркетингової діяльності навчального закладу
зводиться в основному до роботи приймальної комісії та обмежується часом рекламної
компанії, та фрагментарною професійною орієнтацією.
Отже, ефективне використання маркетингового підходу в управлінні освітою
потребує використання всіх аспектів маркетингової діяльності: дослідження потреб ринку
праці в освітніх послугах; визначення цільового сегменту споживачів; формування
стратегії розвитку навчального закладу; здійснення позиціонування навчального закладу
на ринку освітніх послуг; розробка та впровадження освітнього продукту; організація
освітніх послуг, що відповідають чи будуть відповідати потребам ринку праці, попиту
населення;формування ефективної системи збуту та просування освітнього продукту;
формування потреб споживачів в освітньому продукті.
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ЕВРОВИДЕНИЕ-2017:
УВЕЛИЧЕНИЕ ТУРИСТОПОТОКОВ В УКРАИНЕ
Оксана Водник
студентка ІІІ курса факультета управления, администрирования и информационной
деятельности
Измаильский государственный гуманитарный университет
Научный руководитель – к.ек.н. Шевченко-Перепёлкина Р.И.
Данная тема является актуальной, так как буквально через пол года пройдёт
конкурс «Евровидение-2017» в столице Украины. Конкурс может стать выгодным для
нашего государства, но выгоду от него следует прежде всего искать не в масштабных
изменениях городской среды, а в улучшении имиджа и привлекательности Украины.
Каждое Евровидение смотрят сотни миллионов зрителей – и оно становится шансом
«попадания города на мировую культурную карту». Проведение конкурса может стать
подарком – ценным инструментом культурной дипломатии в условиях, когда Украина
пытается сделать себя услышанной на международной арене. Знания европейского
общества о нашей стране всё ещё ограничены, потому каждая возможность улучшить
имидж Украины очень важна и может иметь весомые последствия. Организация конкурса
«может открыть двери» для проведения последующих больших международных событий.
Город заявляет о своей возможности проводить такие события, улучшает инфраструктуру,
завязываются контакты, получается опыт. Все это может создавать дополнительные
доходы в будущем. Поэтому стоит максимально эффективно использовать этот шанс.
В Киев на проведение песенного конкурса «Евровидение-2017» приедет от 15 до 30
тысяч иностранных туристов. Ежегодно Евровидение смотрят 180 млн человек по всему
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миру. Для страны это отличная возможность зарекомендовать себя в качестве хорошего
места для туризма. Плюс есть и положительный эффект от победы в конкурсе.
60 лет назад, 24 мая 1956 года, в швейцарском городе Лугано прошёл первый
конкурс песни Евровидения. Идея создания музыкального конкурса – зрелищной
развлекательной программы, которая бы способствовала культурному сплочению стран
Европы, возникла в 1950-х годах и исходила от Европейского Вещательного Союза (ЕВС)
[1, c. 1].
Украинская певица Джамала с песней «1944» победила на песенном конкурсе
«Евровидение-2016», финал которого проходил 14 мая в столице Швеции Стокгольме. По
результатам голосования национальных жюри стран-участниц конкурса «Евровидение2016» и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла [3, c. 1].
В 2017 году Украина получила право на проведение конкурса, как странапобедитель, который состоится в Киеве.
Необходимо также отметить первую победу Украины на этом конкурсе. В 2004
году Украину представила певица Руслана с композицией «Дикие танцы», с которой в
финале заняла первое место [5, c. 1].
В условиях жесточайшего экономического кризиса Евровидение – это уникальный
шанс поднять экономику государства. Для городских властей скрывается масса
возможностей – от освоения дополнительных средств из госбюджета и спонсорских денег
и имиджевых выгод. Но в нынешних условиях Украины, когда экономика находится
далеко не в лучшем состоянии, а в стране не заканчивается война, перспективы
проведения конкурса «Евровидение-2017» остаются весьма сомнительными. В целом
вопрос безопасности и его участников – один из базовых для Украины. Проведение
конкурса в 2017 году в Украине, где идёт война, теоретически может поставить под угрозу
организацию конкурса.
Вместе с тем, проведение Евровидения – это реальная реклама государства,
увеличение туристических потоков, новые инвестиции и рабочие места. Доход Киева от
проведения конкурса «Евровидение – 2017» может составить 600 миллионов гривен, но
при этом раннее сообщалось, что стоимость составит 1,2 млрд гривен (45 млн долларов).
По предварительным расчетам на этот конкурс приедет более 20 тысяч иностранцев [2,
c. 1]. Доходы конкурса – билеты, сопутсвующие инвестиции, спонсорские и рекламные
деньги.
К моменту проведения фестиваля в мае 2017 года Международный выставочный
центр (МВЦ), вмещающий 14 тысяч зрителей, будет существенно модернизирован,
согласно обещаниям ответственных лиц. Кроме того, для обеспечения транспортного
сообщения между городом и местом проведения мероприятия будет организовано
движение шаттлов.
Таблица 1
Факторы, влияющие на проведение конкурса (источник: разработано автором)
Группы
факторов

экономические

Положительно влияют на проведение
конкурса
- увеличение туристических потоков;
- новые инвестиции;
- прибыль от проведения конкурса
- город заявляет о своей возможности
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Отрицательно
влияют
на
проведение конкурса
затраты
на
улучшение
благосостояния места проведения, а
также инфраструктуры города

проводить такие события, это может
создавать дополнительные доходы в
будущем
демографические

- рабочие места для населения
- реальная реклама страны;
- престиж и имидж для государства

политические

культурные

- вопрос безопасности зрителей, а
также участников конкурса
- угроза организации конкурса из-за
войны;
- проблема с выдающимися
деятелями культуры Российской
Федерации,
в
частности,
исполнители Олег Газманов, Иосиф
Кобзон,
Николай
Расторгуев,
Григорий Лепс, находящиеся в
«чёрном списке» (83 чел.в декабре
2015г.),
которых
украинское
руководство не желает видеть у
себя [4, c. 1].

- шанс «попадания города на мировую
культурную карту»

Таким образом, очень вероятно, что Евровидение-2017 может стать выгодным для
Украины. При сравнительно небольших расходах, это событие может принести
значительные выигрыши для всей страны.
Проведение конкурса «Евровидение-2017» – имидж и престиж для государства.
Вместе с тем, необходимо приложить максимум усилий, чтобы провести конкурс на
высоком профессиональном уровне.
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КЛАСИЧНА ТЕОРІЯ ФІНАНСУВАННЯ:
ОСНОВНІ АКЦЕНТИ ТА ПРОБЛЕМИ
Ольга Граматик
студентка IV курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викладач Метіль Т.К.
«Період становлення та розвитку класичної теорії фінансів, що тривав майже 200
років, закінчився в середині ХХ ст. Напередодні Другої світової війни» та відразу після
неї ситуація у світовій економіці починає різко змінюватися: з розвитком ринкових
відносин роль держави й публічних спілок економіки знижується [1, с. 415].
Теоретичні розробки представників сучасної науки про фінанси підприємств
присвячені обґрунтуванню найефективніших шляхів вирішення проблем, з якими
стикаються суб’єкти господарювання у процесі здійснення ними фінансової та
інвестиційної діяльності. Про непересічне значення наукового доробку провідних ученихфінансистів свідчить уже те, що багатьом із них присвоєна Нобелівська премія з
економіки. За видатний внесок у розвиток теорії фінансів підприємств цю премію
отримали Дж. Тобін, Ф. Модільяні, Г. Марковіц, В. Шарп, М. Міллер та ін. Зрозуміло, що
без належного теоретико-методологічного забезпечення неможливе успішне
функціонування ринків капіталів, фінансових посередників, окремих підприємств, а також
прийняття досконалих законодавчих норм, які регулюють фінансову діяльність суб’єктів
господарювання.
Предметом дослідження теорії фінансування є визначення та обґрунтування
критеріїв, на основі яких можна оптимізувати рішення у сфері інвестування та
фінансування, тобто йдеться про вироблення наукового підходу при прийнятті рішень
щодо формування окремих позицій активів і пасивів підприємств. Пропоновані рецепти з
організації управління фінансами значною мірою визначаються належністю їх авторів до
того чи іншого напряму фінансової науки. Залежно від характеру теоретичних і
практичних висновків, а також методів і принципів дослідження виокремлюють три
основні теоретичні підходи до визначення критеріїв прийняття фінансових рішень:
 класичний;
 неокласичний;
 неоінституційний.
У центрі уваги досліджень представників класичної теорії фінансів стоїть питання
оцінки ефективності різних форм фінансування з погляду капіталодавців (власників і
кредиторів підприємства), а також фінансові аспекти заснування, ліквідації та
реструктуризації підприємств [2, с. 15]. Згідно з класичним підходом процес формування
фінансових ресурсів підприємства слід розглядати як «допоміжну функцію другого
порядку», яка повинна забезпечити підприємство необхідним капіталом для здійснення
інвестицій з метою підвищення ефективності виробничої діяльності [3, с. 17]. Отже,
інвестиційні рішення та пропозиції щодо фінансування можуть розглядатися ізольовано. В
рамках класичної теорії виокремлюють дві основні концепції:
 теорія інвестування;
 теорія фінансування.
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У теорії інвестування досліджується широкий спектр питань, пов’язаних зі
здійсненням інвестором капіталовкладень, у т.ч. питання фінансового аналізу, оцінки
інвестиційної привабливості об’єктів вкладень, планування фінансових інвестицій тощо.
Теорія фінансування вивчає питання оптимізації процесу залучення фінансових ресурсів з
погляду капіталоодержувача, за заданих напрямків інвестування та обсягів потреби в
капіталі.
Для класичної теорії характерним є використання дескриптивного (описового)
підходу до вивчення економічних процесів, в основі якого лежить метод дескриптивного
аналізу. Цей метод ґрунтується на даних дескриптивної статистики, яка описує певну
сукупність даних за допомогою побудови таблиць, графіків, у т.ч. шляхом знаходження
середнього значення досліджуваних показників і дисперсії. Під час прийняття рішень у
сфері інвестування чи фінансування класики рекомендують використовувати зазначений
метод для тестування наявних альтернатив на предмет відповідності визначеним
критеріям [4, с. 656]. Наприклад, за вибору зовнішніх джерел фінансування доцільно
використовувати систему критеріїв, за допомогою яких можна оцінити переваги та
недоліки залучення позичкового і власного капіталу в кожному конкретному випадку. До
типових критеріїв за класичною теорією належать:
 походження та строки повернення капіталу;
 вартість залучення капіталу, в т.ч. накладні витрати;
 законодавчі (нормативні) обмеження;
 можливості контролю та участі в прийнятті рішень для капіталодавця;
 ризиковість об’єктів інвестування (рівень кредитоспроможності, інвестиційна
привабливість, наявність кредитного забезпечення тощо);
 податкові та фінансові зобов’язання.
Вважається, що структура капіталу впливає як на вартість підприємства, так і на
ціну залучення фінансових ресурсів. Причому фінансовий менеджмент шляхом
оптимізації співвідношення між власним і позичковим капіталом може впливати на
середньозважену вартість капіталу.
У контексті антикризового фінансового управління класична теорія вивчає
механізм та правові наслідки використання нестандартних схем фінансування:
двоступінчаста санація, реструктуризація, злиття, зменшення капіталу, ліквідація.
Непересічного значення при цьому набуває також питання правильного формування
критеріїв вибору наявних альтернатив.
З традиційного погляду як головні індикатори кредитоспроможності розглядаються
коефіцієнт заборгованості і показник фінансування необоротних активів за рахунок
власного капіталу та довгострокового позичкового капіталу. Йдеться про дотримання
вимог золотого правила балансу, золотого правила фінансування та правила вертикальної
структури. Емпіричні дослідження класичної теорії значною мірою спрямовані на
розробку моделей прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства, зокрема
прогнозування банкрутства. Тут значення має розроблений класиками емпіричноіндуктивний метод побудови системи показників, який ґрунтується на математичностатистичному тестуванні та групуванні підприємств. Одним з різновидів методу є одно- і
багатофакторний дискримінантний аналіз.
Прогнозування банкрутства значною мірою зводиться до прогнозування
майбутньої платоспроможності, що безпосередньо пов’язано з плануванням руху
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грошових потоків. Отже, ми підійшли до ще одного важливого напряму дослідження
класичної теорії – фінансового планування. Цікавим є те, що поштовхом до широкого
впровадження бюджетування на американських підприємствах стала перша світова
економічна криза початку XX століття. Бюджетування було синтезовано з бюджетним
контролем, що розглядалося як дійовий спосіб раціоналізації та зниження затрат. Криза,
яка проявилася після Другої світової війни, спричинила також бум із запровадженням
бюджетування на підприємствах Західної Європи [5, с. 312]. Сьогодні ж можна
спостерігати значну заінтересованість до бюджетування у вітчизняних науковців і
практиків.
На основі вище зазначеного можна зробити висновок, що класична теорія
фінансування розглядає питання оцінки ефективності різних форм фінансування з погляду
власників і кредиторів (підприємства), а також фінансові аспекти заснування, ліквідації та
реструктуризації підприємств.
В рамках теорії виділяють 2 основні концепції:
● теорія інвестування;
● теорія фінансування.
У теорії інвестування досліджуються питання пов’язані зі здійсненням інвестором
капіталовкладень (питання фінансового аналізу, оцінки інвестиційної привабливості
об’єктів вкладень , планування фінансових інвестицій тощо).
Теорія фінансування вивчає питання оптимізації процесу залучення фінансових
ресурсів з погляду капіталоодержувача, за заданих напрямків інвестування та обсягів
потреби в капіталі.
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ФАКТОРИ,
ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Олексій Грибков
факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Сосновський А.В.
Визначення факторів, які впливають на конкурентоспроможність підприємства,
здійснюється з метою ідентифікації сприятливих можливостей і небезпеки, з якими воно
може зустрітися на ринку.
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М. Портер запропонував систематизувати ці фактори, створивши для цього модель
п’яти сил (мал. 1.), яку аргументував так: чим вищий тиск цих факторів (сил), тим менше
можливостей мають підприємства для збільшення ціни і прибутку. Ослаблення факторів
(сил) створює сприятливі можливості для компанії. Розглянемо кожен з цих факторів.
1. Ризик входження потенційних конкурентів (перша сила М. Портера) створює
загрозу для прибутковості підприємства. З іншого боку, якщо цей ризик незначний, воно
може підвищувати ціну і збільшувати доходи. Конкурентна сила цього фактора залежить
від висоти бар’єрів входження (вартості входження на ринок). Існують три основних
джерела таких бар’єрів:
- лояльність до торговельної марки покупців (компанії, які входять на ринок,
повинні перекрити це значними інвестиціями);
- абсолютні переваги по витратах (більш низькі витрати виробництва забезпечують
існуючим компаніям істотні переваги, чого важко досягти новим компаніям);
- економія на масштабі (ця перевага асоціюється з великими підприємствами). Вона
пов'язана зі зниженням витрат при масовому виробництві стандартизованої продукції,
знижками при великих закупівлях сировини, матеріалів і комплектуючих, зниженням
питомих витрат на рекламу. Все це створює значні перешкоди для підприємств, які
розпочинають виробництво [2, с. 31-47].
2. Другою конкурентною силою, за Портером, є суперництво існуючих на ринку
підприємств. Тут слід виявити вплив трьох факторів:
- структуру галузевої конкуренції;
- умови попиту;
- висоту бар'єрів виходу із галузі.

Макроеконо
міка

Технології

Потенційні
конкуренти
1

Постачальники
4

Конкуренція в
галузі 2

Покупці
3

5

Товари-замінники
Державне
регулювання

Вимоги
клієнтів

Мал. 1. Модель п’яти сил конкуренції М. Портера
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Структура галузевої конкуренції залежить від ступеня консолідації в галузі (чи
фрагментарна вона, чи існують умови олігополії або монополії). Фрагментарна галузь має
потенційно більше загроз, ніж сприятливих можливостей, тому що входження у такі
галузі є порівняно легким. У консолідованих галузях компанії, як правило, великі і
незалежні. Таким чином, конкурентні дії однієї фірми безпосередньо впливають на
ринкову частку конкурентів, викликаючи відповідні дії і розкручуючи спіраль
конкуренції. Можливості таких компаній вести цінову війну є головою конкурентною
загрозою. У цьому випадку компанії прагнуть конкурувати за якісними перевагами, тобто
конкурентна війна ведеться з позицій лояльності до торговельної марки і мінімізації
імовірності цінової війни. Успіх такої тактики залежить від можливостей в галузі
диференціації продукції.
Зростання попиту приводить до помірної конкуренції при забезпеченні великих
можливостей для експансії. Попит зростає разом з ринком, компанії можуть збільшувати
швидкість повернення інвестицій, і це робить їх більш привабливим. Навпаки, зниження
попиту викликає велику конкуренцію: компанії можуть відібрати ринки збуту тільки в
інших компаній.
Таким чином, зменшення попиту є головною небезпекою для підвищення рівня
конкуренції.
Бар’єри виходу є серйозною небезпекою, якщо попит на ринку падає. Вони є
економічними та емоційними факторами, які підтримують компанію, навіть якщо доходи
незначні. Як наслідок, з’являються зайві виробничі потужності, що призводить до
інтенсифікації цінової конкуренції, тому що компанії знижують ціни, намагаючись
використовувати наявні потужності. Зазвичай бар’єри виходу включають такі обставини:
інвестиції в устаткування не мають альтернатив їх використання, і якщо підприємство
залишить галузь, їх треба списувати; висока фіксована вартість виходу через виплати
робітникам, що звільняються; емоційне тяжіння до галузі; економічна залежність від
галузі [2, с. 58-62].
Між окремими факторами конкуренції існує певний взаємозв’язок (мал. 2.).
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Мал. 2. Попит та бар’єри виходу
як аргументи сприятливих можливостей та загроз для підприємства
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Сили конкуренції, які діють на підприємство на ринку, еволюціонують протягом
життєвого циклу підприємства. На стадії зростання існують сприятливі можливості для
експансії і захоплення ринкових сфер. Загроза конкуренції, особливо цінової, зростає в
період уповільнення росту. На стадії зрілості загрози конкуренції спадають і є можливість
обмежити цінову конкуренцію за рахунок досягнутої згоди між ціновими лідерами. Тому
тут спостерігається відносно висока прибутковість. Нецінова конкуренція може
відігравати значну роль на цій стадії, і вона важлива для компаній, які використовують
переваги диференціації продукції. Ситуація змінюється на стадії спаду. Конкуренція
найбільше зростає, якщо існують високі бар’єри виходу, прибуток падає, істотною є небезпека цінової війни.
3. Третя сила (фактор) – це можливість покупців «торгуватися». Вона є загрозою
тиску на ціни через потребу в кращих якості чи сервісі. Слабкі покупці, навпаки,
допускають зростання цін і підвищення прибутку. Покупці найбільш сильні в таких
ситуаціях: коли галузь, яка поставляє продукцію, складається з багатьох невеликих
компаній, а покупців мало і вони великі; коли покупці роблять закупки у значних
кількостях; коли галузь залежить від покупців у більшій частині своєї діяльності; коли
покупці можуть вибирати між постачальними галузями за критерієм мінімуму цін, що
збільшує цінову конкуренцію в галузі; коли економічно придбання товарів в різних
компаній розглядаються для покупців як єдине ціле; коли покупці використовують
загрозу реалізації свого постачання шляхом вертикальної інтеграції.
4. Четвертою конкурентною силою є тиск з боку постачальників. Він полягає в
загрозі підняти ціни, змушуючи компанії знизити кількість продукції, яку вони
постачають, а отже, і прибуток. Альтернативно – слабкі постачальники дають можливість
знизити ціни на їхню продукцію і вимагати більш високої якості. Найбільш потужним є
тиск з боку постачальників у таких випадках:
- якщо продукт, який поставляється, має мало замінників і важливий для
підприємства;
- коли підприємства галузі не важливі для фірм-постачальників;
- коли постачальники постачають такі продукти, що для підприємства
дорого переключатися з одного виду на інший;
- коли постачальники використовують загрозу вертикальної інтеграції вперед;
- коли підприємства, які купують, не здатні використовувати загрозу
своєї вертикальної інтеграції назад.
5. П’ятою конкурентною силою є загроза появи продуктів-замінників. Це обмежує
ціни та прибутковість підприємства:
- ціни і доступність товарів-замінників обмежують рівень цін для виробника, в той
же час це обмеження лімітує потенційний розмір прибутку;
- чим більший обсяг продажу товару залежить від змін цін замінників, тим
сильніший вплив конкурентних сил замінників;
- конкуренція з боку замінників залежить від того, наскільки легко покупці можуть
віддати перевагу замінникам.
При цьому ключовим моментом є вартість «перемикання» покупця на товарзамінник. Звичайно ці витрати включають вартість перенавчання, витрати па придбання
додаткового оснащення, час і витрати на тестування надійності товару-замінника [2, с. 7072].
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Чим нижче ціна замінників, чим вища якість і зовнішній вигляд основного товару
та чим нижча вартість «перемикання», тим більш інтенсивний тиск конкурентних сил з
боку замінників.
Однак якщо продукція підприємства має небагато нових замінників, то воно має
можливість підвищити ціни і отримати додатковий прибуток.
Таким чином, конкурентоспроможність підприємства залежить від ряду таких
факторів, як:
- конкурентоспроможність товарів підприємства на зовнішньому і внутрішньому
ринках;
- вид товару та його асортимент;
- розмір ринку – чим більше, тим сильніше конкуренти;
- темп росту ринку – швидкий ріст полегшує проникнення на ринок;
- легкість доступу на ринок – перешкоди для входу або виходу з ринку – бар’єри
захищають позицію фірми, їхня відсутність робить ринки уразливими для проникнення
туди неконкурентоспроможних новачків;
- однорідність ринку;
- конкурентні позиції підприємств, що вже працюють на даному ринку;
- конкурентоспроможність галузі;
- можливість технічних нововведень у галузі;
- конкурентоспроможність регіону і країни.
- потужності (зайві потужності) приводять до падіння цін;
- ціна;
- рівень стандартизації товарів – покупці мають перевагу, тому що їм легко
переключитися з одного товару на іншій.
Література:
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИБІР МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Інна Грекова
магістрантка факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
науковий керівник – к.е.н., проф. Сосновський А.В.
Управління організацією неможливо без людей, що приводять її у дію, є її серцем,
мотором. Однак система менеджменту не стане ефективно функціонувати, якщо не буде
розроблена ефективна модель мотивації, оскільки мотивація спонукає конкретного
індивіда і колектив у цілому до досягнення особистих і колективних цілей.
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Мотивація – це процес спонукання себе і інших до діяльності для досягнення
особистих цілей або цілей організації. Існують дві сучасні теорії мотивації – змістова і
процесуальна.
До змістовних відносяться досить відомі теорії мотивації, такі як піраміда потреб
А. Маслоу, двофакторна модель Герцберга, теорія Альдерфера і т.п. Всіх їх об’єднує
прагнення класифікувати потреби людини і знайти взаємозв’язок з рушійними мотивами.
Процесуальні теорії розглядають мотивацію в іншому плані. В них аналізується те,
як людина розподіляє зусилля для досягнення різних цілей і як вибирає конкретний вид
поведінки. Процесуальні теорії не оспорюють існування потреб, але вважають, що
поведінка людей визначається не тільки ними. Згідно процесуальним теоріям поведінка
особистості є також функцією його сприйняття і очікувань, пов’язаних з даною ситуацією,
і можливих наслідків вибраного ним типу поведінки.
Можна виділити три типи кадрової політики в управлінні зацікавленістю
персоналу в своїй праці.
1) Переважання системи стимулюючих впливів на персонал організації. У цьому
випадку організація робить акцент на використання різних стимулів (як правило,
матеріальних) для підвищення зацікавленості співробітників організації в продуктивній
праці. Наприклад, як викладав даний підхід Ф. Тейлор, для створення у працівників
зацікавленості у високих результатах своєї праці необхідно забезпечити однозначну
зв'язок між результатами праці і заробітної плати.
2) Домінування системи мотиваційного управління персоналом організації. В
даному типі кадрової політики передбачається провідний акцент, пов’язаний з потужною
ідеологічною діяльністю керівництва всередині організації, з актуалізацією
безкорисливого ентузіазму працівників і т.п. Наприклад, такий підхід часто переважає
стають (формуються) організаціях через відсутність у них матеріальної бази як основи
стимулювання.
3) Гармонійне поєднання комплексу стимулюючих впливів і мотиваційного
управління персоналом, при охоплює (базовому) характер мотиваційної політики. Цей
підхід можна вважати найбільш оптимальним, знімають крайності двох перших підходів.
Як правило, така політика реалізується розвиненими у всіх відносинах організаціями, в
яких вже сформована ціннісна корпоративна культура при наявності підтримки цієї
культури справедливим механізмом розподілу матеріальних благ організації.
Тому, ми пропонуємо використовувати положення оптимальної системи мотивації
праці (далі – СОМТ). Ці загальні положення мають лежати в основі справедливої системи
мотивації праці працівників. Порушення будь-якої з них робить систему мотивації
неефективною або навіть шкідливою.
СОМТ заохочує таку працю працівника, який цінний для організації. У зв’язку з
цим СОМТ повинна бути спрямована на:
– підтримку необхідної продуктивності;
– підвищення продуктивності;
– підтримання норм організації;
– удосконалення норм організації;
Спираючись на три типа діяльнісної поведінки (індивід, суб’єкт і особистість) і на
нормативну сутність будь-якої діяльності ми отримуємо універсальну триблочну
структуру оптимальної системи мотивації праці.
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- Перший блок СОМТ – индивидный аспект. Цей блок СОМТ обслуговує загальну
зацікавленість у роботі залученого працівника в даній організації.
- Другий блок СОМТ – суб’єктний аспект. Даний блок обслуговує виконавську
дисципліну та продуктивну нормативну зацікавленість і активність працівника.
- Третій блок СОМТ – особистісний аспект. Функція цього блоку полягає в
управлінні мотивацією працівника, спрямованої на раціоналізацію своєї праці (творчої,
інноваційної тощо) активності працівника.
Механізмом реалізації СОМТ є оплата праці працівника, тобто основним
елементом реалізації оптимальної системи мотивації є механізм оптимального
стимулювання праці працівника.
Оплата праці працівника – це:
– оплата вартості робочої сили спеціаліста;
– надання грошових і інших засобів працівникові відповідно до результатів його
праці.
Таким чином, заробітна плата – грошовий еквівалент трудового внеску у здобуття
продукту і вартості робочої сили працівника, який виплачується працівникові. Розмір
заробітної плати не повинен перевищувати обсяг фінансових коштів потрібних
працівнику для відновлення витрачених на роботу працівником енергетичних (фізичних,
інтелектуальних тощо).
В якості рекомендацій можемо запропонувати керівництва підприємства звернути
увагу на наступні моменти:
— необхідно поліпшити систему заохочень, так як вона має великий вплив на
бажання працювати у співробітників, а також на їх кар’єрне зростання;
— суб’єктивне (несправедливе) відношення між начальником і підлеглим значною
мірою впливає на бажання працювати у співробітників, а також, на їхню думку, це
основна проблема в несправедливої оплати праці;
— багато працівників вважають, що вони мало обізнані інформацією про події, що
відбуваються в організації, що в свою чергу надає значний вплив на умови роботи,
мотивації, а також систему заохочення працівників.
На практиці заробітна плата покликана виконувати дві основні функції:
— оцінювати вартість робочої сили;
— оцінювати результати праці.
Отже, нам необхідно розробити таку систему оплати, яка буде складатися з двох
взаємопов’язаних підсистем:
1) гнучкої тарифної системи;
2) деякої узагальненої системи (з урахуванням величини тарифу).
Побудована за таким принципом система оплати праці буде відображати двоїсту
природу заробітної плати, а призначення тарифної системи буде відрізнятися
стимулюванням працівника до інтенсивної праці, при якому адекватно оцінюватиметься
вартість його робочої сили.
Призначення результуючої системи – стимулювати працівника до безперервної
раціоналізації і в той же час адекватно оцінювати конкретні результати його праці.
Комплексна оцінка якості праці буде результатом атестації, яку, на наш погляд,
необхідно проводити «зверху вниз», тобто кожен лінійний керівник оцінює якість праці
підлеглих йому працівників і відображати результати в атестаційному аркуші.
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Результуюча система передбачає наявність доплат за дострокове (але не менш
якісне виконання завдань, понаднормові роботи, за внесення раціоналізаторських
пропозицій, збільшення обсягу продажу, якості праці, продуктивності праці. Однак, за
негативні відхилення – шлюб, порушення дисципліни, невиконання плану передбачені
певні утримання із заробітної плати.
Серед нематеріальних (соціально-психологічних) методів мотивації можна
виділити кілька методів, які будуть важливі при мотивації всіх категорій працюючих, так
як більшість співробітників відзначали потребу в них:
— підтримка сприятливого психологічного клімату в колективі,
— розвиток системи управління конфліктами, формування і розвиток
організаційної культури.
Таким чином, описані вище методи мотивації допоможуть створити сприятливу
атмосферу партнерства і співробітництва, взаємоповаги, згуртують колектив, а також
допоможуть деяким працівникам реалізовувати свої здібності, які вони вважають
важливими для себе, але не знаходять їм застосування в повсякденній роботі.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ КОМПЮТЕРНИХ ПРОГРАМ
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Ігор Дмитрієв
студент V курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Яковенко О.І.
Життя сучасного суспільства і функціонування сучасного підприємства неможливо
уявити без комп’ютеризації основних процесів. Комп’ютерні технології міцно увійшли в
наше життя і винятком не є сучасна бухгалтерія.
В Україні стрімкими темпами розвиваються ринкові економічні відносини
невід’ємною частиною яких є інформаційне забезпечення, що є запорукою успіху і
конкурентоспроможності підприємств. Організація управління бухгалтерського обліку на
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підприємстві сьогодні неможливі без застосування інформаційних технологій і
ефективного їх використання.
У сучасному світі високі технології – основа конкурентоспроможності. Саме тому
перехід до інноваційного розвитку та інноваційне мислення абсолютно необхідний
Україні [1, с. 349].
Характерними особливостями сучасного стану автоматизації обліку є те, що:
 автоматизація здійснюється локально і як складова інтегрованих – систем
автоматизації управління підприємствами;
 рівень автоматизації обробки облікової інформації найвищий –порівняно з рівнем
автоматизації обробки інформації інших функцій управління;
 успішність впровадження значно вища порівняно з іншими – підсистемами
управління.
Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО) пройшли великий
історичний шлях становлення й розвитку. Вони змінювалися паралельно зі змінами
інформаційних технологій, програмних і технічних засобів оброблення інформації,
методів і засобів розроблення, концепції побудови ІС. Ринок КСБО розпочав формуватися
з кінця 80-х років. Сьогодні існує велика кількість різноманітних програмних засобів
автоматизації бухгалтерського обліку: від засобів автоматизації локальної задачі
бухгалтерського обліку до повнофункціональної КСБО в складі ІС підприємства. Ринок
програмних продуктів КСБО пов’язаний із такими провідними фірмами-розробниками як:
«1С:ДІАМАНТ», «ІНТЕЛЛЕКТ-СЕРВІС», «ПАРУС», «ГАЛАКТИКА», «ДІАСОФТ»,
«ІНФІН», «ІНФОСОФТ», «ОМЕГА», «R-STYLE SOFTWARE LAB», «COGNITIVE
TECHNOLOGIES LTD», що забезпечують такий набір послуг:
 розроблення, розповсюдження готових програмних продуктів для – створення
КСБО;
 консалтингові послуги з проектування КСБО, вибору програмних засобів;
 створення інформаційно-правових систем для КСБО;
 видання та розповсюдження літератури для КСБО;
 організація навчальних центрів для підготовки користувачів КСБО [1, с. 349].
На сьогоднішній день найбільш відомі бухгалтерські програми це «1С
Підприємство», «Парус», «Акцент», «Галактика», «Діасфорт», «Інфін», «Інфософт»,
«Омега» та інші.
Фірма «Інтелект-Сервіс» пропонує такі програмні продукти:
 БЭСТ-4 – повнофункціональна, поширена й багатовалютна система оперативного
(торгового, складського) і бухгалтерського обліку;
 БЭСТ-4 «Магазин» – автоматизація підприємств роздрібної торгівлі, забезпечує
керування товарорухом від надходження товарів на складі до їх реалізації, підтримує
оперативний і бухгалтерський облік, взаємодію з торговим устаткуванням;
 БЭСТ «Компанія» – автоматизація керування великим підприємством торгівлі;
 БЭСТ «Офіс» – повнофункціональна система керування малим підприємством;
 БЭСТ «План» – програма формування календарних збутових і виробничих планів
для підприємств торгівлі, виробництва і сфери послуг, розрахунку витрат і собівартості
продукції та послуг, аналізу ефективності варіантів планів, прогнозу результатів роботи.
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 БЭСТ-ПРО – комплексна автоматизація систем керування підприємств
виробничого типу, торгівлі та сфери послуг [2, с. 128].
Програмні продукти фірми «ПАРУС»:
 ПАРУС 7.11 – повнофункціональна система автоматизації керування для малого й
середнього бізнесу;
 ПАРУС «Система керування» – система автоматизації керування для
промислових підприємств;
 ПАРУС «Аналітика» – аналітична програма для аналізу діяльності торгових
підприємств;
 ПАРУС «Бюджет» – система автоматизації керування для бюджетних організацій;
 ПАРУС «Страхування» – система автоматизації керування для страхових
компаній [2, с. 128].
Акцентуємо увагу на тому , що існують багато інших програмних продуктів, але в
нашому регіоні в основному використовують «1С Підприємство».
Одна з останніх розробок з обліку система програм «1С:Підприємство 8» включає в
себе платформу і прикладні рішення, розроблені на її основі, для автоматизації діяльності
організацій і приватних осіб. Сама платформа не є програмним продуктом для
використання кінцевими користувачами, які зазвичай працюють з одним з багатьох
прикладних рішень (конфігурацій), розроблених на даній платформі. Такий підхід
дозволяє автоматизувати різні види діяльності, використовуючи єдину технологічну
платформу [3, с. 187].
Застосування різноманітних інноваційних технологій у бухгалтерському обліку
значно підвищує продуктивність праці всіх бухгалтерів.
Акцентуємо увагу, що обчислювальна техніка суттєво підвищує якість обробки
інформації. При цьому застосування комп'ютерів змінює зміст та організацію праці
облікового персоналу: зменшується кількість ручних операцій з обробки первинних
документів, систематизації облікових показників, заповнення регістрів та звітних форм.
Облікова праця стає більш творчою, спрямованою на організацію й удосконалення обліку.
Розвиток інформаційних технологій бухгалтерського обліку за останні роки йде все більш
зростаючими темпами.
Наведений нами перелік програм корисний для уявлення про основні класи
бухгалтерського програмного забезпечення та допомагає порівняти їхні можливості і
вибрати оптимальну програмну систему для бухгалтерії, а це свідчить, що ефективність
бухгалтерського обліку вища при застосуванні сучасних інформаційних систем і
технологій.
Таким чином можна зробити висновки, що кожний наступний програмний продукт
автоматизую робоче місце бугалтера, полегшує основні принципи формування необхідних
документів та покращує ефективність роботи.
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ОПИТУВАННЯ В МАРКЕТИНГОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ:
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Інга Добрєва
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Науковий керівник – к.е.н., проф. Сосновський А.В.
Ні для кого не секрет, що у наш час мережа Інтернет – найпопулярніший вид
проведення дозвілля. Інтернет замінив майже всі сфери добутку нової інформації, і,
мабуть, кожен з нас хоч раз стикався з різними видами розсилок на електронну пошту або
просто навідавши якийсь сайт. Тому один з видів маркетингових досліджень все більшого
оберту набирає саме через мережу Інтернет. Мова йде про метод опитування.
Опитування – це метод збору первинної вербальної (тобто усної, а не поведінкової)
інформації, заснований на безпосередній (інтерв’ю) або опосередкованій (анкетне
опитування) соціально-психологічній взаємодії між дослідником і опитуваним
(респондентом). Опитування – це метод (група методів) вивчення безпосередніх фактів
свідомості, тобто тих, що дослідник попередньо повинен виявити, а також створити умови
для того, щоб вони проявилися.
Опитування є незамінним методом одержання інформації про масову свідомість,
громадську думку, фіксування їхнього стану. Адже якщо маркетологу необхідно з'ясувати
попит на певний товар, він повинен у першу чергу виявити ставлення до нього в
громадській свідомості. Саме від стану цієї свідомості залежить, чи будуть люди купувати
даний товар, навіть якщо їхні думки здаватимуться маркетологу цілком
необґрунтованими, а їхні уподобання - оригінальними і специфічними. В опитування, як у
будь-якого іншого методу збору інформації, є певні недоліки (наприклад, інформація,
одержувана в процесі опитування, спрощує складну соціальну дійсність, має місце й
деякий вплив дослідника-інтерв'юера, анкетера на опитуваних тощо). Проте всі ці
недоліки з лихвою компенсуються найголовнішою перевагою опитування: у рамках
даного
методу можна
одержати (на
відміну
від
інших
методів
збору
інформації) практично будь-яку інформацію, через те, що реальним і потенційним
споживачам можна поставити будь-яке питання. Головна проблема полягає в тому, щоб
одержати на це питання об’єктивну, надійну відповідь. Це можливо, якщо проведенням
маркетингових досліджень займаються професіонали.
Щоб забезпечити високу надійність маркетингової інформації, одержуваної за
допомогою опитування, потрібно додержуватися принаймні трьох таких умов:
- старанно враховувати в процесі збору інформації специфіку методу опитування і,
у першу чергу, те, що джерелом інформації тут виступає словесне повідомлення,
судження індивіда;
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- постійно враховувати методичні і технічні особливості, властиві даному методу, а
саме: правильно складати питання в опитувальному листі, організовувати проведення
опитування тощо;
- старанно стежити за тим, щоб у процесі опитування дотримувалися всі три
складові надійності одержуваної інформації: достовірність, сталість і репрезентативність.
У процедурному відношенні опитування зводиться до того, що, з одного боку, є
дослідник з певного роду питаннями, з іншого боку – респондент, якому необхідно
відповісти на них. Отже, особливе місце займає респондент як джерело інформації. Він
може:
а) володіти або не володіти необхідною досліднику інформацією;
б) розуміти або не розуміти суть питань;
в) бажати або не бажати відповідати на них.
Опитування в маркетингу – це достатньо складна робота, і вона під силу лише
професіоналам. В цьому випадку необхідно керуватися принципом: краще не мати жодної
опитувальної інформації, ніж мати явно неправдиву. Принаймні, можна приймати
рішення, виходячи просто зі здорового глузду.
Як зазначалось, в зв’язку з впровадженням інформаційних технологій у всі сфери
життя і бізнесу, розширенням всесвітньої мережі Інтернет, отримали широкого
розповсюдження нові технології проведення опитувань. До них можна віднести
інтерактивні опитування, опитування з використанням електронної пошти й Інтернету.
Інтерактивні опитування, що проводять працівники телебачення в процесі реалізації
якоїсь програми, сьогодні відомі практично кожному. Сучасні засоби зв’язку уможливили
приймання одночасно безлічі дзвінків та sms- повідомлень телеглядачів. Такі опитування
не можна віднести до наукових – це, скоріше, журналістський варіант, коли цілком
незрозуміла використана вибірка, невідомий рівень її репрезентативності, та й
достовірність деяких дзвінків викликає сумнів. Проте якісь загальні тенденції, пов’язані зі
станом громадської думки з тієї або іншої проблеми, можна виявити, причому дуже
оперативно і з одночасним опрацюванням одержуваної інформації.
Що стосується опитувань в Інтернеті, то сьогодні усім, хто працює в Мережі,
знайомі пропозиції заповнити анкети (відповісти на одне або декілька питань) при
відвідуванні різноманітних сайтів. Як правило, число тих, хто відповідає, невелике, саме
ця обставина (і в цьому випадку опитування не може бути визнане науковим) змушує
спеціалістів розглядати можливості Інтернету для проведення більш масових і надійних
досліджень.
Для проведення опитувань частіше за все використовується електронна пошта.
Власне кажучи, такі опитування, як було сказано вище, можна віднести до поштових.
Досвід показав перспективність даної методики опитування. При тому, що існують
проблеми залучення потенційних респондентів до роботи з повідомленнями (анкетами),
що надсилаються, з’ясувалося, що число відповідей приблизно у два рази більше, ніж при
використанні пошти для надсилання анкет. Вартість проведення подібного дослідження,
вірніше, збору інформації за допомогою даної методики, була меншою. Нарешті, майже у
два рази коротшим, ніж при звичайному поштовому опитуванні, виявився термін
повернення заповнених анкет. Описані технології, на наш погляд, є перспективними при
проведенні маркетингових досліджень, особливо опитувань підприємців, менеджерів,
експертів.
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Серед головних переваг Інтернет використання при проведенні маркетингових
досліджень споживачів слід зазначити:
1) швидкість. Якщо ви маєте доступ до необхідної кількості респондентів, готових
до співпраці, проведення дослідження займає всього декілька днів (дві третини
респондентів відповідають протягом 48 годин після початку опитування). За відведений
на інтерв’ю час інтернет-респондент встигає відповісти в середньому на 35% запитань
більше, ніж його колега телефонний;
2) зручність. Респондент сам вирішує, коли йому прийняти участь в дослідженні, і
це підвищує якість відповідей;
3) доступність. У онлайнової фокус-групі можуть брати участь респонденти, що
(наприклад, експертів), фізично знаходяться в різних містах, регіонах і навіть країнах;
4) використання візуальних матеріалів. При проведенні онлайнового опитування
респондентам можна показувати самі різні стимулюючі матеріали. Це обмежена тільки
якістю ліній зв’язку, що впливає на швидкість передачі даних;
5) використання складних логічних переходів в анкеті зменшує кількість логічних
помилок і знижує вплив людського фактора (інтерв’юера) на якість одержуваної
інформації;
6) відвертість респондентів. Досвід американських дослідників говорить про те, що
респонденти через Інтернет дають більш чесні відповіді, не намагаючись догодити
інтерв’юеру. Особистість інтерв’юера на них не робить впливу. При проведенні
особистого чи телефонного інтерв’ю респонденти вважають за краще соціально правильні
відповіді і ставлять більш високі оцінки;
7) якість і швидкість обробки результатів. Транскрипт (дискусії стенограми)
готуються автоматично, що істотно заощаджує час при обробці результатів і суб’єктивних
знижує
кількість
помилок,
неминучих
при
ручній
обробці.
Для успішного функціонування підприємству необхідна велика кількість інформації про
ринок і його макросередовище. Тому кожна деталь має своє значення. Найголовніша мета
підприємства, окрім прибутку – задоволення потреб об’єкта, для блага якого воно
функціонує. Тому, хто як не сам об’єкт знає, що йому потрібно. Для цього і існує і має
право на існування такий метод маркетингових досліджень, як опитування.
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Фінансування основних засобів,
%

Однією з найважливіших проблем, що стоять перед суб’єктами підприємства нашої
країни є проблема фінансування капіталу. Дана проблема набуває надзвичайної
актуальності в період пост кризового стану вітчизняної економіки. Світовий досвід
засвідчує, що саме ефективне фінансування капіталу в діяльності підприємств є
запорукою їх економічного поступу та забезпечення стабільності їх діяльності. Таким
чином, необхідність оцінки та виявлення світової тенденції у галузі фінансування
суб’єктів підприємства набуває підвищеної актуальності.
Фінансування суб’єктів підприємства є об’єктом дослідження багатьох зарубіжних
та вітчизняних учених, зокрема Е. Берглофа, П. Болтона, Г. Асхауера, О. Білоруса,
Т. Ковалева, Д. Лук’яненка, Ю. Макогона та ін. Водночас питання світової специфіки
становлення та розвитку фінансування суб’єктів підприємства потребують додаткового
опрацювання.
Метою дослідження є проведення аналізу світових тенденцій фінансування
суб’єктів підприємства.
В процесі проведення господарської діяльності підприємства, фінансування його
капіталу відбувається за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел.
На мал. 1 представлені результати дослідження Світового банку щодо джерел
зовнішнього фінансування покупки основних засобів. Дані обстеження показують, що
використання банківських кредитів залежить від розміру фірми. З даного рисунку ми
бачимо, що використання банківського фінансування широко варіюється в залежності від
розміру фірми, невеликі фірми фінансують 11% закупівель основних засобів через банки,
в порівнянні з 26% великих фірм. Водночас, використання власного капіталу для
підприємств усіх розмірів становить менше 5%.
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Мал. 1. Джерела зовнішнього фінансування для придбання основних засобів за розмірами
підприємств, у 2006-2014 рр. [1]
Банки є найбільш важливими постачальниками довгострокового фінансування,
особливо для домашніх господарств та невеликих фірм. Об’єднавши заощадження та
короткострокові депозити в довгострокові кредити, банки беруть на себе ризики
ліквідності (що виникають через невідповідність за термінами погашення між їх активами
і зобов’язаннями), а також можуть надати фінансування для неліквідних довгострокових
проектів. Ступінь, в якій банки можуть виконувати цю функцію посередника залежить,
від того, наскільки добре банк може оцінити за допомогою скринінгу кредитні ризики
потенційних позичальників і моніторингу позичальників, які тільки отримали кредит.
Найбільша середня частка банківських кредитів з терміном погашення більше
п’яти років припадає на країни з високим рівнем доходу. За даними Банку даних
бухгалтерського балансу Bankscope, отриманого від Bureau van Dijk [1], в країнах з
високим рівнем доходу частка банківських кредитів з терміном погашення більше п’яти
років в середньому досягає 33%, для країн із середнім рівнем доходу ця частка складає
приблизно 23% і тільки 12% для країн з нижче середнього і низьким рівнем доходу (мал.
2). У той же час, частка кредитів зі строком погашення від одного до п’яти років більше
схожа по групам
120 доходів, що становить майже 30% серед країн з високим рівнем доходу і
35% серед країн, що розвиваються.
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Мал. 2. Структура погашення банківських кредитів
в залежності від рівня доходів групи країн, у 2000-2013 рр. [1].
Світова фінансова криза 2008 року посилила відмінності у використанні і наданні
довгострокового фінансування в залежності від розміру фірми. Як показано у верхній
частині рис. 2, спочатку в 2008-2009 рр., криза призвела до зниження співвідношення
загального боргу до загальної суми активів або позикових коштів – в основному для
малих і середніх підприємств (МСП) в країнах з високим рівнем доходу. І вже до 2011
року відбувалося скорочення частки позикових коштів в усіх напрямках у всіх країнах, і
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хоча вплив залишається більше в світі з високим рівнем доходу, більші фірми були ще
більш схильними до впливу, ніж МСП.
У нижній частині рис. 3 ми спостерігаємо іншу тенденцію, на цей раз з упором на
довгострокове фінансування. Дивлячись тільки на підприємства з використанням
довгострокового фінансування в докризовий період, цифри
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Мал. 3. Зміна кредитного плеча та погашення заборгованості після світової фінансової
кризи в залежності від рівня доходів групи країн та розміру підприємства [1]
Середня зміна довгострокової заборгованості до загальної суми активів показують,
що криза призвела до значного зниження довгострокового використання заборгованості
МСП в країнах, що розвиваються. Однак до 2011 року ми спостерігаємо зниження
використання довгострокового фінансування для підприємств всіх розмірів, але вплив
значно вище для невеликих підприємств та в країнах, що розвиваються.
Для великих фірм, які мають доступ на ринки довгострокового фінансування,
використання облігацій та кредитів синдикованих ринків призвело до негативних
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наслідків. Незважаючи на значний розвиток капіталу, облігацій та синдикованих
кредитних ринків до кризи, особливо в країнах, що розвиваються, він як і раніше
доступний, в основному, лише декільком великим підприємствам, які тиснуть на ці ринки.
Хоча ці великі компанії з країн, що розвиваються, в цілому не показують більш коротку
структуру за термінами погашення в порівнянні з аналогічними фірмами за розміром з
країн з високим рівнем доходів, велика частка їх фінансування відбувається на
міжнародних ринках у порівнянні з фірмами з країн з високим рівнем доходу.
Тому, коли криза призвела до значного падіння синдикованого кредитування, яка
виникла в країнах з високим рівнем доходів, фінансування підприємств з країн, що
розвиваються, було суттєво порушено. Фінансування інфраструктурних проектів, для
яких синдиковані кредити є ключовими на ранніх стадіях, серйозно постраждало.
Однак, обмежене використання довгострокового фінансування, яке спостерігається
в країнах, що розвиваються, само по собі не обов’язково є проблемою. На добре
функціонуючих ринках, позичальники і кредитори можуть віддати перевагу
короткостроковим контрактам по ряду причин. Наприклад, підприємства, як правило,
вважають за краще короткострокові кредити для фінансування оборотного капіталу
(нарахування заробітної плати, інвентар) і використовувати довгострокове фінансування
на придбання основних засобів, обладнання тощо.
Крім того короткострокові позики мають сильнішу дисциплінарну роль, долаючи
моральні проблеми небезпеки. Здатність кредитора контролювати позичальників
покращується за рахунок короткострокових фінансових контрактів, оскільки
короткостроковий борг повинен бути частим предметом переговорів і кредитори можуть
скоротити фінансування, якщо вони не задоволені діяльністю позичальника.
Підсумовуючи вищесказане, хотілось би визначити основні тенденції у галузі
фінансування суб’єктів підприємства: використання банківського фінансування
варіюється в залежності від розміру фірми: невеликі фірми – 11% від загального розміру
фінансування; великі фірми – 26%; використання власного капіталу для підприємств усіх
розмірів становить менше 5%; для великих фірм, які мають доступ на ринки
довгострокового фінансування, використання облігацій та кредитів синдикованих ринків
призвело до негативних наслідків.
Література:
1. Глобальна фінансова Доповідь про розвиток 2015/2016: довгострокове
фінансування / The World Bank. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.worldbank.org/en/publication/reference

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У СВІТІ
Дарія Думенко
студентка ІІІ курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викладач Тірон О.А.
Туризм як важливе соціально-економічним явище сучасності тісно пов’язаний з
розвитком суспільства та підпорядковується його об’єктивним законам. Через свої функції
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він активно впливає на життєдіяльність суспільства і в той же час залежить від нього,
стану розвитку його продуктивних сил і виробничих відносин, об’єктивних умов [2, с. 85].
До зовнішніх факторів розвитку туризму слід віднести географічне положення
регіону чи країни; політичні відносини між країнами; рівень міжнародного розподілу
праці, цін на міжнародному ринку; курс валют та інше.
Основними є внутрішні фактори розвитку туризму. Серед них виділяють природногеографічні особливості та кліматичні умови країни, наявність якісних природних
ресурсів і можливість їх зручного та цілеспрямованого використання; економічна ситуація
в країні; внутрішня політика країни, політична стабільність; структура і рівень життя
населення.
З точки зору впливу на сферу туристичної діяльності усі фактори поділяють на
фактори залучення (спонукають до поїздки куди-небудь) та фактори розподілу, або
диференціації попиту (впливають на вибір місця подорожі).
До факторів залучення слід віднести такі фактори як: природні, культурні та
соціальні умови в країні, де формуються туристичні потоки, а до факторів розподілу –
туристичні ресурси, розвиток інфраструктури, рівень соціально-економічного розвитку
країни, куди направляються туристи [1, с. 60].
Також є такі фактори, які можуть впливати на формування та розвиток туризму.
Вони поділяються на статичні й динамічні.
До першої групи відносять сукупність природно-географічних факторів, які мають
постійне значення. Людина тільки пристосовує їх до туристських потреб, робить їх
зручними для споживання.
До другої групи звичайно можна віднести: демографічні, соціально-економічні,
матеріально-технічні й політичні фактори. Вони можуть мати неоднакову оцінку,
значення, що змінюються в часі й просторі.
Перераховані вище фактори поділяються на екстенсивні, інтенсивні й стримуючі
(негативні).
До екстенсивних факторів відносять: зростання чисельності робітників, збільшення
кількості залучених до обороту матеріальних ресурсів, будівництво нових об’єктів
туризму з технічним рівнем існуючих.
Інтенсивні фактори: підвищення кваліфікації персоналу, розвиток професійнокваліфікаційної структури; технічне удосконалення матеріальної бази за рахунок
впроваджень досягнень і результатів науково-технічного прогресу, включаючи реалізацію
цільових програм покращення культури і якості обслуговування, індустріалізації,
технологізації і комп’ютеризації туризму; раціональне використання наявних
матеріальних ресурсів, об’єктів, маршрутів та ін.
До стримуючих факторів, що впливають на розвиток туризму негативно,
відносяться: кризи, мілітаризація економіки, зростання зовнішньої заборгованості,
політична нестабільність, зростання цін на предмети споживання, безробіття, фінансова
нестабільність, зменшення обсягів споживання, несприятливе екологічне становище,
банкротство туристських підприємств, невиконання турфірмами своїх зобов’язань та інше
[3, с. 38].
Важливе місце серед усіх факторів, які впливають на розвиток туризму, посідає
фактор сезонності. Саме залежно від цього фактору обсяг туристської діяльності може
зазнавати певних коливань.
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Для того, щоб поліпшити сферу туризму потрібно зробити певні зміни щодо видів
туристської діяльності.
Зараз більшість людей прагнуть до здорового способу життя. Тому дуже важливо
для готелів мати спортивні тренажери, розробляти спеціальні оздоровчі туристські
програми, які будуть включати навчання різним видам спорту. Дуже модними стануть
поїздки в національні парки, заповідники, на сафарі, лижні курорти.
З кожним роком все більше людей їздять відвідувати культурні, історичні і
природні пам’ятки світу. Якісне транспортне сполучення робить доступним будь-який
регіон. Поступово буде зростати популярність всесвітньо відомих пам’яток як наслідок
збільшення інтересу до світової культури. Існуючий список вже рекомендованих для
відвідування пам’яток обов’язково повинен стати ще ширшим і приєднувати до складу
об’єкти туристського показу, цікаві для мандрівників, що досить подивилися свою країну
і побували у багатьох інших країнах.
Найближчим часом зросте популярність освітніх турів, міжнародних студентських
обмінів, в тому числі і з метою вивчення іноземних мов, повчальних програм для
дорослих. У багатьох навчальних закладах планується відкриття міжнародних освітніх
центрів.
НТП в електроніці, супутниковому зв’язку і космобудові зроблять значний вплив
на поліпшення ринку туризму. Сьогодні можливе проведення конференцій без
присутності її учасників в спеціальному місці. Лише сидячі у своєму кабінеті, споживач
може за допомогою техніки (комп’ютера, телефону і т.д.) здобути порядок денної
конференції, спостерігати за виступами її учасників, ознайомитися з їх текстами,
обговорювати, голосувати. Нова технологія сприяє активізації зростання конгресного
туризму.
Спортивні змагання, наприклад, зимові і літні Олімпійські ігри, сприяють
підвищенню інтересу до подорожі. Поступово число проведень змагань по різних видах
спорту у всьому світі буде збільшуватися. Це підвищить попит на туристські поїздки.
Одним з найважливіших факторів приваблення туристів в регіон є комфортність
готелів і якість обслуговування. Слід, щоб в кожному номері був встановлений
відеотелефон і комп’ютер, підключений до глобальної мережі, для відправки або
отримання будь-якої інформації дуже зручним та швидким шляхом.
Отже, можна зробити ряд важливих висновків згідно використання потенціалу
ринку світового туризму. Стрімкий ривок в розвитку ринку міжнародного туризму
можливо зробити за допомогою використання нових технологій. Зручне географічне
положення регіону або країни, налагодженні політичні відносини між ними, сприятливі
кліматичні умови, наявність якісних природних ресурсів і т.д. також сприяють
подальшому розвитку туризму у світі. Виходячи із усього цього світовий туризм має
величезний потенціал.
Література:
1. Буйленко В. Ф. Туризм / В. Ф. Буйленко. – Ростов-на-Дону, Краснодар : Феникс,
2008. – 416 с.
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ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ДО ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Наталія Єршова
студентка V курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.е.н., доц. Сорока Л.М.
Міжнародну економічну інтеграцію визначають як процес зближення,
взаємопереплетення, зрощування національних економік і формування цілісного
регіонального господарського комплексу, як якісно новий етап і форму прояву
інтернаціоналізації
господарського
життя,
що
передбачає
зближення
і
взаємопристосування, переплетення всіх структур національних господарств [2, с. 5].
Інтеграція як економічний процес в своєму історичному розвитку пройшла і
продовжує проходити через певні ступені – від простіших до складних. Однак, у всіх
ступенях є загальна риса. Вона полягає в тому, що між країнами, що вступили в той чи
інший вид інтеграції, усувають певні економічні бар’єри. Внаслідок цього в межах
інтеграційного об’єднання складається єдиний ринковий простір, де розгортається вільна
конкуренція. Під дією ринкових регуляторів – цін, відсотків тощо на цьому єдиному
просторі виникає більш ефективна територіальна і галузева структура виробництва.
Завдяки цьому всі країни виграють на підвищенні продуктивності праці, а також на
економії витрат на митний контроль за зовнішньоекономічними зв’язками. У той же час
кожний ступінь інтеграції має свої специфічні риси.
Процеси міжнародної економічної інтеграції активізувались у другій половині
XX ст. в різних регіонах земної кулі. На мікрорівні цей процес іде шляхом взаємодії її
відтворювальних суб’єктів (підприємства, фірми), що сприяє взаємопроникненню і
зрощуванню національних економік. На макрорівні економічна інтеграція базується на
розвитку міжнародної торгівлі товарами, послугами і зростанні міжнародного руху
факторів виробництва (капіталу, робочої сили і технологій), які набирають форми
міждержавних угод, погоджених з національними стратегіями економічного і політичного
розвитку.
Інтеграційним об’єднанням властиві регіональні відмінності у ступені зрощення
національних господарств, узгодженості інституційних механізмів, тобто ступені
інтегрованості національних економік.
У країнах, що створили інтеграційні об’єднання, спостерігаються позитивні
зрушення в економіці: зменшуються трансакційні витрати і прискорюються темпи
взаємної торгівлі; зростаюча конкуренція між виробниками з різних країн стримує
зростання цін, стимулює поліпшення якості товарів і створення нових технологій,
зумовлює скорочення відносно неефективних виробництв, призводить до припливу
іноземних інвестицій.
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Першою формою наближення країн одна до одної є підписання преференційних
торгових угод. Вони підписуються або на двосторонній основі між окремими країнами,
або між існуючими угрупуваннями та окремою країною.
Другою формою інтеграції виступає зона вільної торгівлі. При цій формі інтеграції
країни добровільно відмовляються від захисту своїх національних ринків тільки у
відносинах зі своїми партнерами по даному об’єднанню, а стосовно третіх країн вони
виступають не колективно, а індивідуально, тобто зберігають свій економічний
суверенітет. З третіми країнами кожен учасник зони вільної торгівлі встановлює власні
тарифи. Такий вид інтеграції застосовується країнами ЕАСТ, НАФТА й іншими
інтеграційним угрупуваннями. В умовах зони вільної торгівлі зростає внутрішня і взаємна
торгівля між країнами цієї зони.
Більш розвинутою формою регіональної інтеграції виступає Митний союз. У
рамках цього інтеграційного об’єднання зовнішньоторговельні зв’язки його членів із
третіми країнами визначаються колективно. Так, учасники Союзу зводять спільно єдиний
тарифний бар’єр проти третіх країн. Це дає можливість більш надійно захистити єдиний
регіональний ринковий простір, який формується і виступає на міжнародній арені як
об’єднаний торговий блок. Але при цьому учасники даного інтеграційного об’єднання
втрачають частину свого зовнішньоекономічного суверенітету. Подібний варіант
інтеграції спочатку здійснювався в рамках Європейського Союзу західноєвропейських
країн.
Четвертою формою розвитку інтеграційних об’єднань є Спільний ринок. Тут усі
характеристики Митного союзу зберігають своє значення. Крім того, у рамках Спільного
ринку усуваються обмеження на переміщення різних факторів виробництва, що підсилює
економічну взаємозалежність країн – членів даного виду інтеграційного об’єднання. Цей
етап розвитку пройшов Європейський Союз, Карибський Спільний ринок.
Загальний ринок ЄС був в основному створений наприкінці 60-х pp. Але вільного
пересування через кордони держав товарів, послуг, капіталів і робочої сили виявилося
мало для формування зрілого єдиного ринкового простору. Для більш плідної роботи
Європейського Союзу потрібно було провести додаткові заходи. Серед них:
- вирівнювання податків;
- усунення бюджетних субсидій окремих підприємств і тим більше цілих галузей;
- переборення розходжень в національних, трудових і господарських
законодавствах;
- уніфікування національних технічних і санітарних стандартів;
- координування національних кредитно-фінансових структур і систем соціального
захисту [3, с. 145].
Здійснення цих заходів і подальша координація національної податкової,
антиінфляційної, валютної, промислової, сільськогосподарської і соціальної політики
учасників даного інтеграційного об’єднання призвела до створення зрілого єдиного
внутрішнього ринку країн Європейського Союзу.
П’ята форма інтеграції – створення економічного союзу, який передбачає
об’єднання національних економік кількох країн на основі митного союзу, спільного
ринку, уніфікації фінансових систем і проведення спільної валютної політики. На цьому
етапі виникає потреба в установах, наділених правом не тільки координувати дії та
спостерігати за економічним розвитком, а й приймати оперативні рішення від імені
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угрупування в цілому. Уряди погоджуються передати частину своїх функцій
наднаціональним органам, наділеним правом приймати рішення з важливих питань
організації. Прикладами економічного союзу є Європейський союз, Співдружність
незалежних держав – СНД.
Найвищою формою інтеграції вважається політичний союз, який передбачає
передання національними урядами наднаціональним органам більшої частини власних
повноважень стосовно третіх країн, що фактично означає створення міжнародної
конфедерації та втрату суверенітету окремими державами. Але такі цілі ще ніхто не
ставить, це – суто теоретична форма.
Економічна інтеграція починається з лібералізації взаємної торгівлі товарами,
включаючи створення спільного митного тарифу щодо третіх країн, доповнюється
свободою міждержавного просування факторів виробництва і завершується уніфікацією
макроекономічної політики і створенням наддержавних органів управління. Останнім
часом створюється багато інтеграційних об'єднань, хоч більшість із них знаходяться на
ранніх етапах становлення.
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РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
ГІРСЬКОЛИЖНИХ КУРОРТІВ УКРАЇНИ
Марія Желяпова
студентка ІІ курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник - к.е.н. Шевченко-Перепьолкіна Р.І.
Гірськолижний туризм в останні десятиліття розвивається дуже швидко.
Привабливість цього виду туризму зумовлена тим, що це активний вид спорту і
відпочинку в зимовий час. Розвиток внутрішнього туризму, в тому числі гірськолижного
на сьогодні є актуальним з огляду на політичну та економічну ситуацію в країні.
Мета полягає у дослідженні особливостей функціонування гірськолижних
курортів України.
Україна має реальні можливості у розвитку інфраструктури гірськолижних
курортів. Заходами щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму, затвердженими
розпорядженням Кабміну України від 27 червня 2003 року № 390-р, передбачено:
– визначення земельних ділянок для створення відповідної туристичної
інфраструктури, в тому числі для облаштування гірськолижних трас;
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– створення гірськолижних центрів на горі Красія, полонині Драгобрат, Воржавскіх
полонинах, місцевості Синяк; створення гірськолижного курорту з центром у с. Поляниця
(Болехівська міськрада Ів.-Франківської обл.).
– створення гірськолижного курорту з центром у с. Розлуч Турківського району та
гірськолижної станції поблизу сіл Тисовець, Козлова, Плав’і, Тухля, Гребенів, Нижня і
Верхня Рожанка Сколівського району Львівської області [2].
З настанням зими багато туристів з України та країн Європи бажають відпочити на
гірськолижних курортах України, зокрема в Карпатах. В Карпатах розвивається багато
курортів, найбільш популярні з них: Буковель, Славське та Драгобрат.
Славське лежить у мальовничій долині, в місці злиття двох річок – Опору і Славки,
на висоті 600 м над рівнем моря, зусібіч оточене горами. У сезон приймає від 10 до 15
тисяч людей. Готельна інфраструктура – від приватних сільських колиб до VIP-готелів з
розважальними програмами. За 2 км від центра селища височіє улюблена гора лижників –
Тростян (1232 м). Загалом, тут діє шість трас, сертифікованих міжнародною федерацією
лижного спорту, зокрема слалом-гігант та суперслалом.
Туристичний комплекс «Буковель» можна назвати найновішим та найсучаснішим
гірськолижним курортом в Україні. Розміщений він на висоті 920 м у селищі Паляниця,
Івано-Франківської області. Гори, що обступили «Буковель», захищають курорт від
холодних вітрів. Комплекс має 14 сучасних підйомників. Лижні траси завдовжки понад 50
км прокладені на схилах з трав’яною основою та облаштовані системами безпеки. На
Буковелі діє лижна школа та працюють інструктори зі сноубордингу. Нині гірськолижні
траси «Буковелю» можуть прийняти одночасно понад 30 000 туристів. Заохочуючи
туристів відпочивати саме в «Буковелі», курорт постійно проводить акції зі зниження
вартості проживання, користування витягами та прокатом гірськолижного спорядження.
Драгобрат – найвисокогірніша гірськолижна база України. Міститься на полонині
Драгобрат, Рахівського району, Закарпатської області, на висоті 1360 м над рівнем моря.
Якість гірськолижних спусків Драгобрата відповідає олімпійським вимогам. Основне
катання відбувається на горі Стіг (1700 м) та на гірському масиві «Близнюки» (1833 м).
Гірські траси, що простяглися на 10 000 км, можуть прийняти до 1000 лижників
одночасно. Зі схилів гір, відкривається прекрасна панорама Говерли, Петрала й Близнюків
[1].
Далі представлений аналіз інфраструктури гірськолижних курортів України за
популярністю відвідування.
Таблиця 1.
Аналіз інфраструктури гірськолижних курортів України
(джерело: розроблено автором)
Назва
курорту
Буковель

Кількість
трас
61

Протяжність Скі пас, Прокат,
трас,км
грн./день грн./день
50
700
Від 75

Славське

23

22

200

Від 50

бугельні

Драгобрат

20

10

200

Від 100

крісельні/
бугельні
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Підйомники Види трас
крісельні

синя, червона,
чорна
синя, червона,
чорна
синя, червона,
чорна

Пилипець

3

1.5

265

Від 100

Захар
Беркут

2

0.8

200

Від 100

Плай

2

0.9

500

Від 150

крісельні/
бугельні
крісельні/
бугельні/
мульти
Крісельні
бугельні/
мульти

синя, червона,
чорна
синя, червона,
чорна
синя, червона,
чорна

Проаналізувавши ринок гірськолижних курортів України побудуємо SWOT-аналіз.
Таблиця 2.
SWOT-аналіз найбільш популярних гірськолижних курортів України
(джерело: розроблено автором)

Буковель

Сильні сторони
- кваліфікований персонал;
- сприяння зростанню чисельності
цільових груп споживачів чи їхній
лояльності;
- наявність власної достатньої
кількості транспорту;
- концентрація на швидко зростаючих
сегментах ринку;
- конкурентні переваги;
- знання про найважливіші стратегічні
групи, можливості захисту від
конкурентів;
- конкуренція щодо зниження витрат;
- добре вивчений ринок, потреби
покупців.
Загрози
- інфляція;
- велика ймовірність виникнення
нових конкурентів;
виникнення
труднощів
при
укладанні
договорів
із
постачальниками та споживачами;
- негативна екологічна ситуація.
-соціально-політична нестабільність.
Сильні сторони
- кваліфікований персонал;
- наявність власної достатньої
кількості транспорту;
найважливіші
особливості
у
компетенції
відносно
певної
діяльності.
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Слабкі сторони
- постійні атаки з боку
ключових конкурентів;
- робота в стратегічній групі,
яка втрачає своє підґрунтя,
недоліки
в
стратегічній
діяльності.

Можливості
- розвиток економіки країни;
- обслуговування додаткових
груп споживачів;
- розширення виробництва
для
задоволення
потреб
споживачів;
- швидке зростання ринку;
- обслуговування додаткових
груп споживачів.
Слабкі сторони
- постійні атаки з боку
ключових конкурентів;
- робота в стратегічній групі,
яка втрачає своє підґрунтя,
недоліки
в
стратегічній
діяльності;
відсутність
реальних
особливих навичок у галузі
менеджменту;
- відсутність міцної позиції,
щоб боротися із загрозами;

Славське

Драгобрат

Загрози
- інфляція;
- зростання тиску конкурентів;
виникнення
труднощів
при
укладанні
договорів
із
постачальниками та споживачами;
- негативні демографічні зміни;
-соціально-політична нестабільність;
Сильні сторони
- вища за середню обізнаність про
стан ринку;
- достатні фінансові ресурси;
- вищі за середні маркетингові
навички.

Загрози
- інфляція;
- зростання тиску конкурентів;
- зміни в потребах і смаках
споживачів;
-соціально-політична нестабільність.

Можливості
- розвиток економіки країни;
- швидке зростання ринку.

Слабкі сторони
відсутність
реальних
конкурентних переваг;
- слабка система розподілу;
- брак дій для пом’якшення
конкурентного тиску;
- відсутність міцної позиції,
щоб боротися із загрозами;
- брак деяких ключових
навичок
для
ефективної
конкуренції.
Можливості
- обслуговування додаткових
груп споживачів;
- розширення виробництва
для
задоволення
потреб
споживачів.

Проте в розвитку інфраструктури гірськолижних курортів існують певні
складності. З цим пов’язано:
− відсутність цілісної системи державного регулювання туризму в регіонах;
− повільні темпи зростання обсягів інвестицій в розвитку матеріальної бази
туризму;
− тенденція скорочення кількості підприємств готельного господарства;
− високі податки;
− недостатня кількість працівників у туристичних комплексах;
− погано розвинений сервіс;
− погано обладнані гірськолижні схили;
− відсутність страховки.
Для вирішення цих проблем потрібно створити конкурентоспроможний продукт
на світовому ринку, який максимально задовольнить туристичні потреби населення
країни, забезпечить комплексний розвиток територій та їх соціально-економічні інтереси
при збереженні екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини.
Дослідивши тему можна дійти
висновку, що розвиток інфраструктури
гірськолижних курортів України є недостатнім, але є умови для подальшого розвитку, як
на регіональному так і на міжнародному рівнях. В нас є всі природні умови, туристичні
комплекси, які відомі у всьому світі, але треба й надалі розвивати матеріально-технічну
базу і тільки тоді можна буде задовольнити туристичні потреби відпочиваючих на
високому рівні.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ
ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Юлія Завірюха
магістрантка факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Яковенко О.І.
В сучасних умовах глобалізації та інформатизації суспільних відносин, боротьбі за
технологічне лідерство все більше уваги приділяється персоналу організації. Персонал є
невід’ємною частиною будь-якої організації, від ефективності діяльності якої залежить її
успіх. На результати діяльності працівників підприємств, установ, закладів освіти перш за
все впливає мотивація праці. Управління мотивацією є суттєвою складовою управління
персоналом.
Аналіз наукових джерел дозволяє визначити два напрями трудової мотивації:
матеріальну та нематеріальну. Наразі українські заклади освіти, як і інші суб’єкти
господарювання, функціонують в умовах дефіциту фінансових ресурсів, а отже
використання матеріального стимулювання є майже неможливим. Цей факт дає потужний
поштовх до впровадження нематеріального стимулювання праці в закладах освіти. Слід
зазначити, що одним з провідних елементів нематеріальної мотивації є корпоративна
культура.
Наголосимо, що дослідження змісту дефініції «корпоративна культура» дозволило
визначити перше використання у ХІХ ст. у військовій термінології німецьким
фельдмаршалом Г.Мольтке, в контексті означення відносин в офіцерському середовищі
[1]. В другій половині ХХ ст. почали з’являтися перші чіткі визначення культури
організації та поняття «корпоративна культура», що охоплювали явища духовного і
матеріального життя колективу та домінуючі в ньому моральні норми і цінності, кодекс
поведінки тощо [2].
Зауважимо, що доцільність вивчення впливу факторів на формування
корпоративної культури навчальних закладів зумовлена тим, що, по-перше, сукупність
факторів дає змогу краще зрозуміти саму суть корпоративної культури, оскільки її
структура підвладна дії специфічних чинників; по-друге, вплив факторів дає змогу
визначити сприятливі та несприятливі тенденції, пов’язані із майбутніми станами
культури, що важливе з огляду можливостей моделювання та побудови стратегії розвитку
навчального закладу; по-третє, знаючи дію та напрямок впливу факторів, можна
ефективно використовувати корпоративну культуру як внутрішнє джерело розвитку
підприємства та зовнішньої адаптації до змін.
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Відмітимо, що для узгодження й координування впливу факторів та ефективного
використання їх як рушійних сил необхідно здійснити їх класифікацію.
Зазначимо, що формування корпоративної культури відбувається під впливом двох
груп чинників: внутрішніх та зовнішніх. Вплив внутрішніх чинників, на наш погляд,
пов'язаний зі стратегічною спрямованістю практичної діяльністю менеджменту
начального закладу, результатом якої є відбір найкращих норм, правил і стандартів,
запропонованих керівництвом та колективом. Акцентуємо увагу на тому, що зовнішні
чинники впливають перш за все на формування корпоративної культури через систему
цінностей, цілей і механізмів їх досягнення, сформованих в суспільстві.
Доцільно відмітити, що взаємозалежність факторів зовнішнього середовища та їх
багатогранність і динамічність зумовлюють різновекторний вплив на формування
корпоративної культури і спричиняють труднощі методичного характеру, пов’язані із
складністю реального оцінювання ступеня впливу кожного фактору.
Визначимо специфічні риси, притамані національній практиці формування
корпоративної культури працівників навчальних закладів: домінування у суспільстві
інститутів, властивих редистрибутивній економічній моделі, наявність традицій
патерналізму, відсутність орієнтації на конфронтацію в трудових відносинах, а в
історичному контексті – існування практики договірного регулювання колективних
трудових відносин на виробничому рівні за часів централізованої, планової економіки.
Отже, характер корпоративної культури виявляється через систему відносин, що
включає ставлення працівників до власної професійної діяльності й організації як
об’єктивної умови її здійснення. Зауважимо, що одним зі значимих елементів цієї системи
є підсистема трудових відносин у педагогічному колективі, функціонування якої має
безпосередній вплив на ефективність діяльності навчального закладу. Зменшення прямого
впливу держави на регулювання трудових відносин має наслідком зростання потреби
суспільства у забезпеченні соціального балансу між працівниками, роботодавцями і
державою.
Дослідження показало, що найбільш вважливими внутрішніми чинниками, що
формують корпоративну культуру навчального закладу:
– сформована система лідерства;
– система менеджменту, що створена та реалізується на підприємстві;
– стилі та методи попередження та вирішення конфліктів;
– діюча система комунікації (внутрішній і зовнішній комунікативний обмін);
– система соціального захисту , що функціонує в навчальному закладі;
– прийнята символіка і слогани, герби.
Слід зазначити, що на рівень корпоративної культури в цілому впливають інтелект,
звички та уподобання представників менеджменту (власників) й окремих співробітників
освітнього закладу, їхні потреби й інтереси, політичні погляди, професійні інтереси,
моральні цінності, темперамент, менталітет, притаманний тому чи іншому регіону –
місцю розташування навчального закладу.
Акцентуємо увагу, що кожний з розглянутих груп факторів в процесі аналізу
доцільно розглядати з точки зору позитивного або негативного їх впливу на формування
корпоративної культури і можливості навчального закладу адоптуватися до певних змін,
спричинених зазначеними чинниками.
Отже, умови невизначеності функціонування навчального закладу потребують
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складання декількох сценаріїв формування корпоративної культури в залежності відстану
та прогнозної динаміку зміни факторів зовнішнього і внутрішнього впливу. Для цього,
вважаємо необхідним створити проектну команду з формування моделей розвитку
корпоративної культури педагогічного колективу навчального закладу. Зазначимо, що
проектна команда при складанні сценаріїв повинна враховувати оптимістичні,
песимістичні і стримані припущення щодо майбутньої ситуації із формуванням
корпоративної культури. Моделювання ситуації з урахування впливу зовнішніх і
внутрішніх факторів формування корпоративної культури відповідно до різних сценаріїв
розвитку дозволить значно мінімізувати ступінь ризику реалізації задуму, полегшить весь
процес створення корпоративної культури навчального закладу і підвищить його
об’єктивність протікання та успішного завершення.
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ХАРАКТЕР ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
У РОБОТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Георгій Захаров
магістрант факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Мізюк В.А.
За минулі 30 років інформаційна революція значно змінила інструментальні основи
й технології передачі та збереження інформації, істотно збільшивши обсяги інформації,
доступної активній частині населення планети. Під зростаючим впливом цієї революції
світ вступив в нову інформаційну епоху. В Україні вже сформовано певні правові засади
побудови інформаційного суспільства: прийнято низку нормативно-правових актів, які,
зокрема, регулюють суспільні відносини щодо створення інформаційних електронних
ресурсів, захисту прав інтелектуальної власності на ці ресурси, впровадження
електронного документообігу, захисту інформації.
Робота навчально-виховного закладу, як частини інформаційного суспільства, з
кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційно-комунікаційних
технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансовій діяльності. Ця необхідність
виникла перед сучасною школою внаслідок зростанням потужності інформаційних
потоків, необхідністю оперативного аналізу ситуації для своєчасного її коригування,
вимогами вищестоящих організацій до подання нормативних документів, у тому числі й в
електронному вигляді [1]. У зв’язку з цим, основним критерієм ефективності
використання нових інформаційних технологій в навчальному закладі є вже не наявність
певної кількості комп’ютерів, а створення єдиного інформаційного освітнього простору.
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Метою статті є аналіз інформаційних зв’язків у структурі інформаційного
середовища навчального закладу та визначення їх особливостей.
Терміни «інформаційне середовище», «інформаційно-освітне середовище»
розглядаються багатьма вченими і спеціалістами, зокрема О. Андрєєвим, І. Безруковим,
В. Биковим, Р. Гуревичем, В. Лапінським, Г.Москаликом, І. Підласим, О. Спіріним та
іншими.
Так, інформаційне середовище у загальному вигляді розкривається Москаликом
Г.Ф. через здійснення фронтальної інформатизації, соціальної комунікації та глобалізації
соціально-комунікаційних процесів, коли новітні способи і засоби збору, накопичення і
переробки даних, телекомунікації стають дієвим елементом усіх форм інформаційнокомунікаційних зв’язків без обмежень [2, с. 150]. В такому суспільстві еволюційні
тенденції суспільної діяльності створюють умови для збереження і трансляції досягнень
науки, освіти, культури тощо, а також задоволення потреб в інформації.
Під «інформаційно-освітним середовищем» вчені розуміють:
- організаційно-методичні засоби, сукупність технічних і програмних засобів
зберігання, обробки, передачі інформації, що забезпечують оперативний доступ до
інформації і здійснюють освітні наукові комунікації (О. Соколова [3, с. 104]);
- система, в якій на інформаційному рівні задіяні та пов’язані між собою всі
учасники освітнього процесу: адміністрація закладу – педагоги – учні – батьки
(О. Кравчина [4]) та ін.
- системно організована сукупність освітніх закладів та органів управління,
локальних та глобальних інформаційних мереж, книжкових фондів бібліотек, система їх
наочно-тематичної, функціональної й територіальної адресації та нормативних
документів, а також сукупність засобів передачі даних, інформаційних ресурсів,
протоколів взаємодії, апаратно-програмного й організаційно-методичного забезпечення,
які реалізують освітню діяльність (Е. Марченко [5]).
Звернемо увагу, що інформаційно-освітнє середовище прямо зв'язують із процесом
обміну, передачі інформації, спілкування, тобто різними інформаційними зв’язками.
Основними учасниками навчального процесу, які безпосередньо залучені до
функціонування інформаційного простору навчального закладу, є
– адміністрація (директор, його заступник, бухгалтерія й т.д.);
– викладачі (класні керівники, вчителі-предметники й т.д.);
– учні (незалежно від паралелі, класу й віку);
– батьки.
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Зовнішнє
середовище
Міністерство науки і
освіти України

Зовнішнє середовище
Адміністрація (Директор,
завуч, секретар, бухгалтер)

УЧНІ

Місцеві органи
управління освітою

Атестаційна комісія

БАТЬКИ

Вчителі (Класні керівники,
предметники)

Мал. 1. Учасники навчального процесу та зв’язки між ними
Інформаційні зв’язки поділяються на внутрішні (взаємодія всіх учасників
навчально-виховного процесу школи) і зовнішні (взаємодія з контролюючими органами,
іншими навчальними закладами і організаціями). Від вищих органів у навчальний заклад
надходить керівна інформація у вигляді законів, нормативів, рекомендацій, розпоряджень,
а у зворотному напрямі – плани й звіти.
Інформаційні зв’язки виконують наступні функції в інформаційному забезпеченні
управління школою:
− надання учням, учителям, адміністрації школи та іншим структурним підрозділам
інформації, необхідної для забезпечення взаємодії між всіма учасниками навчальновиховного процесу;
− інформування про стан освітнього процесу в школі, про забезпеченість засобами
навчання, про рівень навчальних досягнень учнів, про професійну кваліфікацію вчителів;
− передача учням, учителям, адміністрації школи дані і документи, які стосуються
їх діяльності;
− інформування педагогічних працівників про залучення батьків у процес
виховання і навчання своїх дітей, інформувати про труднощі, з якими стикаються батьки.
Для ефективного функціонування інформаційного середовища необхідно
впорядкувати інформаційні зв'язки, а саме розмежувати у правах доступу до певної
інформації (мал.2)

64

Мал. 2. Рівень доступу до ресурсів інформаційного середовища ЗНЗ
З рисунку видно, що кожен користувач інформаційного середовища навчального
закладу має свій рівень доступу до певних за характером ресурсів. Так, адміністрація
навчального закладу має доступ до всіх інформаційних ресурсів, а учні – тільки до
інформаційно-дидактичного забезпечення навчального процесу (навчальні матеріали,
тести, медіатеки, електронної бібліотеки тощо).
Слід зазначити, що розвиток мережі Інтернет значно відкриває доступ до
невичерпних інформаційних ресурсів. База даних навчального закладу надає необхідні для
організації навчального процесу відомості (розклад занять, графік проведення
консультацій і т.д.), структуровану навчальну інформацію з навчальних дисциплін, а
також посилання на корисні ресурси (електронні бібліотеки, тематичні освітні портали і
форуми й т.п.).
Отже, виникнення інформаційного освітнього простору в Україні різко змінило
ситуацію обміну й управління інформацією у навчальному закладі. Розвинуті
інформаційні зв'язки сприяють ефективній взаємодії всіх учасників навчального процесу.
Проблемним питанням у галузі інформаційного забезпечення є якість його управління.
Відсутність ефективної системи інформаційного забезпечення управління призводить до
неефективності прийняття управлінських рішень, дублювання в зборі інформації та її
втрати. Створення в освітньому закладі інформаційно-управлінської системи дозволить
оптимізувати існуючі канали збору інформації та забезпечить інформаційні потреби
адміністрації та вчителів.
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ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ
Алевтина Зебели
магистрантка специальности «Корпоративные финансы»
Комратский Государственный университет
Научный руководитель – д.э.н., проф. Пармакли Д.М.
Ожидания имеют фундаментальное значение для экономического поведения. По
своей сути ожидания направлены в будущее. Надежды на будущее являются чрезвычайно
важными для всех, кто принимает экономические решения, – для компаний, организаций
и даже для отдельных семей. Еще несколько десятков лет назад эти расчеты строились на
произвольной и статической основах. Экономисты моделировали ожидания так, будто они
основываются только на прошлом: ожидаемый в будущем году уровень инфляции
представлял собой нечто средневзвешенное от сегодняшнего или прошлого уровней. В
начале 60-х гг. экономистами было предложено утверждение о том, что было бы лучше
допустить существующие у людей «рациональные ожидания». Они устремлены в
будущее, построены на имеющихся данных и исключают те ожидания, которые постоянно
оказываются неверными.
Понятие «рациональные ожидания» в экономический оборот ввел американский
экономист Дж. Мут. Под «рациональными» он подразумевал ожидания, складывающиеся
не только с учетом информации прошлых периодов, а главным образом на основе всей
имеющейся в определенный момент информации о современном состоянии и
перспективах хозяйства. В результате на базе всей полученной экономическими агентами
информации формируются представления о положении в экономике, которые автор
принимает как условные математические ожидания. Экономическая информация является
первичным материалом для построения моделей рациональных ожиданий,
формирующихся на основе математических методов. Одну из первых подобных моделей
построил Р. Лукас , исходивший из того, что если вся имеющиеся в наличии информация
оптимально используется участниками хозяйственного процесса при формировании своих
ожиданий, то такие ожидания можно считать рациональными, что нашло отражение в
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обширном исследовании Р. Лукаса и Г. Саржента «Рациональные ожидания и
экономическая практика» (1991 г.), книге Р. Лукаса «Исследование теории делового
цикла» (1991 г .) [1].
Теория рациональных ожиданий разделяет существующее в экономической теории
убеждение о том, что люди ведут себя рационально. Рыночные субъекты собирают и
осмысляют информацию при формировании ожиданий относительно вещей,
представляющих для них денежный интерес. Если, например, владельцы ценных бумаг
ожидают понижение цен на фондовой бирже, то в предвидении такого исхода ситуации,
они будут продавать свои паи. Рост предложения акций на рынке приведет к их
немедленному падению в курсе. Если потребители узнают, что ожидается рост цен на
продовольствие, то они будут запасать продукты в ожидании скачка цен на них. Таким
образом,ожидания вызывают расширение рыночного спроса, который, в свою очередь,
обуславливает рост цен на продовольствие еще до того, как урожай собран.Однако
сторонники ТРО идут дальше этих микроэкономических примеров, утверждая, что
предприниматели, потребители и рабочие понимают, как функционирует экономика и
имеют возможность использовать доступную информацию для принятия решений,
которые наилучшим образом соответствуют их частным интересам. Люди не просто
проецируют опыт прошлого на будущее; они, помимо того,оценивают предполагаемое
воздействие проводимой экономической политики на другие экономики. Таким образом,
“рациональные” используют всю имеющуюся информацию, включая информацию о том,
как функционирует экономика и как государство проводит экономическую политику. Это
позволяет им предсказывать последствия изменений в экономике, независимо от того,
вызваны они экономической политикой или чем-то другим, и соответствующим образом
принимать решения, которые максимизируют их благосостояние.
Между прошлыми результатами и текущими ожиданиямиимеет место постоянная
взаимосвязь. Это означает, что в повторяющихся ситуациях то, как прошлое переходит в
будущее, обычно имеет стабильный характер, и люди корректируют свои прогнозы для
того, чтобы согласовать свое поведение с этой стабильной моделью [2].
Понятие рациональных ожиданий предполагает, что конечные результаты не
отличаются систематически (т. е. регулярно и предсказуемо) от того, что ожидают люди.
Данная идея вытекает из того же образа мыслей, который побудил Авраама Линкольна к
утверждению: «вы можете все время одурачивать некоторых людей и можете одурачивать
всех людей некоторое время, но вы не можете дурачить всех людей все время». С точки
зрения доктрины рациональных ожиданий, утверждение Линкольна все ставит на свои
места. ТРО не отрицает того, что люди часто ошибаются в своих прогнозах, но она
предполагает также, что ошибки не будут постоянно иметь место в чем-то одном и том
же.
Экономисты, которые верят в рациональные ожидания, основывают свои
убеждения на стандартном экономическом допущении о том, что люди ведут себя так,
чтобы максимизировать свою полезность (удовольствие от жизни) или прибыль.
Экономисты использовали понятие рациональных ожиданий для того, чтобы понять
многообразие ситуаций, в которых размышление о будущем является ключевым фактором
в определении текущей деятельности.
Итак, на основе вышеизложенной информации можно сделать выводы, следующие
из теории рациональных ожиданий.
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Теория рациональных ожиданий – это теория, рассматривающая реакцию
участников экономической деятельности на изменения конъюнктуры, на меры
экономической политики. В отличие от адаптивных рациональные ожидания опираются
не только на опыт прошлого, но и на прогнозирование, оценку предстоящих событий.
Сторонники этой теории исходят из того, что «экономические субъекты» не
склонны пассивно ожидать изменений экономического курса. Опираясь на обширную
информацию, они предугадывают вероятные последствия денежно-кредитной и
финансово-бюджетной политики; принимают рациональные решения, способные
уравновесить действия государственных структур.
Сторонники теории рациональных ожиданий придерживаются взглядов, во многом
сходных с концепцией монетаристов. Вмешательство государства в экономическую жизнь
считают неприемлемым не только в долгосрочном, но и в краткосрочном плане. По их
мнению, крупные фирмы располагают достаточно полной информацией и быстро
реагируют на принимаемые «сверху» решения.
Роберт Лукас и его сторонники исходят из того, что рыночная экономика сама
способна восстанавливать нарушенное равновесие.
Цены достаточно гибки и подвижны. Их колебания происходят на уровне фирм. На
макроуровне цены выравниваются. Вмешательство государства лишь нарушает процесс
рыночного саморегулирования.
Проблема учета «рациональных ожиданий» – это проблема действенности
экономической политики, ее способность влиять на ход экономических событий [3].
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
Светлана Златова
Магистр экономики, кафедры «Бухгалтерского учета и финансов»
Комратский государственный университет
Научный руководитель – д.э.н., проф. Пармакли Д.М.
Тема изучения маркетингового потенциала сегодня является популярной в научной
среде. Это подтверждается количеством публикаций на данную тему у многих авторов,
таких как: Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн Х., Рольбина Е. С., Сандей Э., Попов Е. В.,
Толстых Д. В., Юлдашева О. У., Афоничкин А. И. и др., что говорит о важности
исследования данной темы. Ее актуальность обусловлена тем, что маркетинговый
потенциал является неотъемлемой частью общего потенциала компании. Незнание и
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неполное использование своего маркетингового потенциала могут негативно отразиться
на прибыльности организации.
В условиях рыночной конкуренции использование инструментов маркетинга
является неотъемлемой частью существования успешной компании. Знание своего
маркетингового потенциала позволяет наиболее эффективно распределять ресурсы
компании (производственные, человеческие, финансовые и др.) для достижения
наилучших результатов. Кроме того, систематическая оценка маркетингового потенциала
позволяет компании увидеть результат уже проведенных маркетинговых мероприятий,
рассчитать их эффективность и принять решение о дальнейшей пригодности
использования их для продвижения своей продукции/услуг [2].
За последнее десятилетие для отечественных предприятий изменился ряд
существенных условий внешней среды, что повлияло на эффективность их деятельности:
рост конкуренции в большинстве отраслей и сфер деятельности; с развитием технологий и
увеличением конкуренции рынок все более насыщается товарами-заменителями;
тенденции глобализации приводят к все большему проникновению на национальные
рынки зарубежной продукции, которая зачастую вытесняет отечественную в силу
преимуществ по цене и маркетинговым технологиям.
Все описанные выше факторы и условия привели к необходимости существенных
изменений в практике деятельности отечественных предприятий, поскольку традиционная
политика предприятий на рынке быстро теряет свою эффективность и приводит к
падению продаж и потере доли рынка. Одним из ключевых ресурсов повышения
эффективности деятельности предприятий является использование маркетингового
подхода. Маркетинг определяют как «систему управления производственно-сбытовой
деятельностью организации, направленную на получение приемлемой величины прибыли
посредством учета и активного влияния на рыночные условия» [1, с. 134].
Интерес к маркетингу связан с теми возможностями, которые дает использование
данной концепции на предприятии.
Во-первых, это уменьшение неопределенности внешней среды за счет
систематического сбора и анализа необходимой информации. Вторым значимым
преимуществом маркетингового подхода является возможность контроля над ключевыми
позициями деятельности предприятия, начиная с характеристик производимой продукции
и заканчивая особенностями ее продвижения на рынке. В-третьих, планомерная и
систематическая маркетинговая деятельность позволяет предприятию построить
долгосрочные взаимоотношения с потребителями и сформировать лояльную целевую
аудиторию компании. Перечисленные выше возможности маркетингового подхода
определили растущий интерес к нему со стороны отечественных предприятий в последние
годы. При этом маркетинговая деятельность на отечественных предприятиях используется
с разной степенью эффективности. На многих предприятиях существуют большие
возможности повышения результативности деятельности на рынке за счет более
грамотного использования маркетингового потенциала компании. Однако некоторые
проблемы теоретического и практического характера относительно вопросов анализа и
оценки потенциала маркетинга остаются нерешенными и требуют дальнейших
исследований. Кроме того, в современной экономической литературе как отечественной,
так и зарубежной, до сих пор не сложилось единого мнения относительно определения
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понятия «маркетинговый потенциал», его структуры и методики оценки, а также
недостаточно внимания уделено проблемам направления его развития на предприятии.
Оценка маркетингового потенциала позволяет предприятию понять, насколько
полно используются на нем возможности маркетингового подразделения, каковы слабые
места, не позволяющие в достаточной степени реализовать принимаемые стратегические
и тактические решения в сфере маркетинга. Актуальность вопросов оценки и развития
маркетингового потенциала обусловлена также и тем, что для многих отечественных
предприятий
характерна
парадоксальная
ситуация:
обладая
значительным
производственным, технологическим, трудовым потенциалом, они не могут адаптировать
свои внутрипроизводственные возможности к меняющимся рыночными требованиям и в
итоге проигрывают в конкурентной борьбе. Поэтому формирование и развитие
маркетингового потенциала предприятий – это один из путей стабилизации производства
и последующего сбыта произведенной продукции [4]. В структуре маркетингового
потенциала можно выделить, как минимум, три основных блока:
1. система управления маркетинговой деятельностью на предприятии;
2. инструменты маркетинга
3. ресурсы для осуществления маркетинговой деятельности.
Отталкиваясь от выше сказанного, необходимо отметить, что маркетинговый
потенциал представляет собой способность организации эффективно использовать свои
внутренние ресурсы в сочетании с меняющейся внешней средой с целью наиболее
эффективного удовлетворения потребностей целевых потребителей, а как результат –
достигать обеспечения устойчивого развития организации в долгосрочной перспективе.
Для исследования маркетингового потенциала успешно применяются такие
общенаучные методы, как системный и комплексный. Системный анализ дает
возможность рассмотрения любых рыночных ситуаций как некий объект для изучения с
большим диапазоном внутренних и внешних причинно-следственных связей.
Комплексный подход позволяет исследовать рыночную ситуацию, рассматривая ее как
объект, имеющий разные проявления. Многие исследователи предлагают рассмотрение
определенной структуры маркетингового потенциала организации (Колесник Е. Н.) [3].
Предложенная модель структуры маркетингового потенциала организации
определяет возможное влияние факторов и рыночных возможностей, а так же лает оценку
развития каждого отдельного направления маркетинговой деятельности организации,
позволяет структурировать маркетинговые ресурсы и рыночные возможности,
определяющие маркетинговый потенциал организации.
Исследования внутренней среды маркетинга необходимы для объяснения
происходящих процессов внутри организации, выявления влияющих на них факторов,
распознавания и определения характера, признаков проблем в маркетинговой
деятельности, выявления их причин. Рассмотрение внешней среде маркетинга позволяют
объяснить процессы во внешней среде, определить влияющие факторы.
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Маркетинговый потенциал

Внешняя маркетинговая
среда

Внутренняя маркетинговая
среда
Маркетинговые ресурсы

Ресурсы внешнего развития:
- по рынкам
- по потребителям
- по конкурентам
- по поставщика

Маркетинговые материальные ресурсы:
капитальные, производственные,
человеческие, финансовые,
информационные.
Маркетинговые нематериальные
ресурсы
Рыночные возможности
Возможности внутреннего развития:
- наличие лобби в органах власти
- получение финансовых ресурсов на
льготных условиях
- эффект синергии

Возможности внешнего
развития:
- правовые
- политические
- экономические и др.

Рис. 1. Структура маркетинговых ресурсов и возможностей определяющих
маркетинговый потенциал организации
Таким образом, актуальной и важной научной задачей является исследование
маркетингового потенциала, так как понимание его сущности, основных элементов и
уровня их развития определяет будущие направления совершенствования маркетинговой
деятельности предприятия. Исходя из этого, мы можем сказать, что основной целью
развития маркетингового потенциала организации с учетом ресурсов и возможностей
организации и потребительского рынка является формирование рынка потенциальных
потребителей товаров организации и обеспечение воспроизводства спроса на эти товары
длительное время с помощью развития конкурентных преимуществ.
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ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ
НЕСТАНДАРТНИХ ЗАВДАНЬ У РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Віолетта Іванова
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Яковенко О.І
Для ефективного засвоєння навчального матеріалу при виборі методів навчання
необхідно враховувати психологічні особливості учнів. Переважання образного мислення
над абстрактним, недостатній розвиток пам’яті та переважання мимовільної уваги над
довільною в молодших школярів вимагають від вчителя знання та вміння практично
використовувати широкий арсенал методів та методичних прийомів. Використання
нестандартних методів дозволяє не тільки активізувати увагу учнів, а й дозволяє задіяти
провідний вид діяльності цього віку – гру. Саме тому досліджувана тема є актуальною в
наш час.
Аналіз наукової літератури дозволив виділити такі методи:
1) рішення нестандартних завдань складанням рівняння.
Для цього необхідно:
провести розбір завдання з метою вибору основного невідомого та виявлення
залежності між величинами, а також вираження цих залежностей на математичній мові у
формі двох алгебраїчних виразів;
знайти підставу для з’єднання цих висловів знаком «=» і скласти рівняння;
знайти рішення отриманого рівняння, організувати перевірку рішень рівняння.
Всі ці етапи виконання завдання логічно пов'язані між собою. Наприклад, про
пошуки підстави для з’єднання двох алгебраїчних виразів знаком рівності ми згадуємо як
про особливе етапі, але ясно, що на попередньому етапі зазначені висловлювання
утворюються не довільно, а з урахуванням можливості поєднати їх знаком «=» [1, c. 96].
Як виявлення залежностей між величинами, так і переклад цих залежностей на
математичну мову вимагає напруженої аналітико-синтетичної розумової діяльності. Успіх
у цій діяльності залежить, зокрема від того, чи знають учні, в яких відносинах взагалі
можуть знаходитися ці величини, і чи розуміють вони реальний зміст цих відносин
(наприклад, відносин, виражених термінами «пізніше на ...», «старше в ... раз » і т.п.). Далі
потрібно розуміння, яким саме математичним дією або, властивістю дії або який зв’язком
(залежністю) між компонентами і результатом дії може бути описано те чи інше
конкретне відношення [3, с. 32-33].
Наведемо приклад оформлення записи розбору нестандартної задачі, розв’язуваної
складанням рівняння.
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Завдання. Рибак зловив рибу. Коли у нього запитали: «Яка її маса?», Він відповів:
«Маса хвоста – 1кг, маса голови така ж, як маса хвоста і половини тулуба. А маса тулуба
така, як маса голови і хвоста разом ». Яка маса риби?
х кг - маса тулуба;
(1 +1 / 2х) кг - маса голови;
Оскільки за умовою маса тулуба дорівнює сумі мас голови і хвоста, складаємо
рівняння:
Х = 1 +1 / 2х +1
Х - 1/2х = 2
Х/2=2
Х=4
4 кг - маса тулуба;
1 +1 / 2 * 4 = 3 (кг) - маса голови;
3 +4 +1 = 8 (кг) - маса всієї риби;
Відповідь: 8 кг.
Чисельне рішення нестандартних завдань можна отримати графічним способом.
Цей метод наочний і досить простий. Розглянемо методику його проведення на
конкретному прикладі.
Скільки риби в кошик Перша рибалки? Як позначимо цю умову на кресленні?
Зазначимо на кресленні, скільки риби було у 2 рибалок.
Чи можемо ми дізнатися, скільки риби становить половину кошика 2 рибалок?
Звідки це випливає?
Скільки всього було риби у 2 рибалок? А скільки у 1 рибалки?
Способи вирішення комбінаторних задач.
Включення комбінаторних задач в початковий курс математики надає позитивний
вплив на розвиток молодших школярів. «Цілеспрямоване навчання рішенню
комбінаторних задач сприяє розвитку такої якості математичного мислення, як
варіативність. Під варіативністю мислення ми розуміємо спрямованість розумової
діяльності учня на пошук різних рішень завдання у випадку, коли немає спеціальних
вказівок на це» [5, с. 12].
Комбінаторні задачі можна вирішувати різними методами. Умовно ці методи
можна розділити на «формальні» і «неформальні». При «формальному» методі рішення
потрібно визначити характер вибору, вибрати відповідну формулу або комбінаторне
правило (існують правила суми і твори), підставити числа і обчислити результат.
Результат – це кількість можливих варіантів, самі ж варіанти у цьому випадку не
утворюються [7, с. 39-44].
При «неформальному» ж методі рішення на перший план виходить сам процес
складання різних варіантів ... І головне вже не скільки, а які варіанти можуть вийти. До
таких методів відноситься метод перебору. Цей метод не тільки доступний молодшим
школярам, але і дозволяє накопичувати досвід практичного вирішення комбінаторних
завдань, що служить основою для введення надалі комбінаторних принципів і формул.
Крім того, в житті людині доводиться не тільки визначати число можливих варіантів, але і
безпосередньо складати всі ці варіанти, а, володіючи прийомами систематичного
перебору, це можна зробити більш раціонально.
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МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Ольга Івлієва
магістрантка факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.е.н., проф. Сосновський А.В.
В умовах ринкових відносин з метою забезпечення достатнього рівня
конкурентоспроможності власної продукції та послуг всі підприємства прагнуть до
підвищення ефективності виробництва Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється
постійному моніторингу фінансового стану підприємства. Оцінити реальний фінансовоекономічний стан господарюючого суб’єкту можна за допомогою проведення фінансового
аналізу.
Фінансовий аналіз є істотним елементом фінансового менеджменту і аудиту.
Основна мета фінансового аналізу – одержання певних ключових, найбільш
інформативних параметрів, що дають об’єктивну й точну інформацію про фінансовий
стан підприємства [1, с. 3].
Основними функціями фінансового аналізу являються наступні:
 об’єктивна оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності й
ділової активності об’єкта аналізу;
 виявлення факторів і причин досягнутого стану й отриманих результатів;
 підготовка й обґрунтування прийнятих управлінських рішень в області фінансів;
 виявлення й мобілізація резервів поліпшення фінансового стану й фінансових
результатів, підвищення ефективності всієї господарської діяльності.
В сучасних умовах господарювання для проведення фінансового аналізу
підприємства використовується сукупність взаємопов’язаних і взаємообумовлених
прийомів аналізу, спрямованих на досягнення певних результатів у конкретних умовах,
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тобто певна методика аналізу. Існують різні методики і методи проведення фінансового
аналізу.
Однак вітчизняна перевірена часом, надійна та стандартна методика фінансового
аналізу включає три взаємозалежних блоки:
1) аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;
2) аналіз фінансового стану підприємства;
3) аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.
Реалізація вищевказаної методики на підприємствах України реалізується за
допомогою стандартних методів. Розглянемо деякі з них – найбільш поширені.
Метод фінансового аналізу – спосіб системного комплексного взаємозалежного
вивчення фінансової діяльності господарюючого суб’єкта. У процесі фінансового аналізу
застосовуються дедуктивний й індуктивний методи дослідження.
Дедуктивний метод дослідження фінансових процесів припускає вивчення їх по
ланцюжку від наслідків до причин. Наприклад, виконання плану прибутку підприємства
спочатку аналізується по загальній сумі та розглядається в динаміці, а потім по складових
частинах прибутку та видам. Наступним етапом є аналіз впливу окремих факторів на
зміну планового прибутку.
Індуктивний метод дослідження фінансових процесів припускає вивчення їх по
ланцюжку від причин до наслідків. Наприклад, індуктивний метода аналізу собівартості
продукції означає, що спочатку вивчаються окремі статті витрат, а потім вимірюється
їхній вплив на загальну суму собівартості продукції.
Аналіз фінансового становища підприємства проводиться за допомогою сукупності
методів і прийомів, що дозволяють структурувати й ідентифікувати взаємозв’язок між
основними показниками. Розглянемо основні етапи проведення аналізу фінансового стану
підприємств.
1. Аналіз абсолютних показників – це вивчення даних, представлених у
бухгалтерській звітності. На цьому етапі визначається склад майна підприємства;
структура фінансових вкладень; джерела формування власного капіталу; оцінюється
розмір позикових коштів, виручки від реалізації, оподаткованого й чистого прибутку та ін.
2. Горизонтальний (тимчасовий) аналіз – це порівняння кожної позиції звітності з
попереднім періодом, що дозволяє виявити тенденції у змінах статей балансу або груп і
на підставі цього, обчислити темпи зростання й приросту певного показника.
3. Вертикальний (структурний) аналіз проводиться з метою визначення структури
фінансових показників, тобто виявлення питомої ваги окремих статей звітності в
загальному підсумковому показнику.
4. Трендовий (динамічний) аналіз заснований на порівнянні кожної позиції
звітності за ряд аналізованих періодів і визначенні тренда, тобто основної тенденції
динаміки показника без урахування випадкових впливів й індивідуальних особливостей.
За допомогою тренда проводиться перспективний і прогнозний аналіз.
5. Розрахунок фінансових (аналітичних) коефіцієнтів – це розрахунок співвідношень
між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення їхнього
взаємозв’язку.
Інформаційною базою для проведення аналізу фінансового становища підприємства
є бухгалтерська звітність. У звітність включені всі види поточного обліку: фінансовий
облік, статистичний й оперативний.
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Фінансова звітність складається з певних звітних документів, стандартної форми та
структури, що утворюють єдиний комплекс фінансової документації:
1) бухгалтерський баланс (форма 1);
2) звіт про фінансові результати (форма 2);
3) звіт про рух капіталу (форма 3);
4) звіт про рух коштів
5) приміток до звітності.
Фінансовий аналіз підприємства починається з вивчення бухгалтерського балансу,
його структури, складу й динаміки. Структура бухгалтерського балансу така, що основні
частини балансу (актив і пасив) і їхні статті згруповані певним чином.
Під активами розуміється майно (ресурси підприємства), у яке інвестовані фінансові
ресурси. Статті активу розташовуються залежно від ступеня ліквідності майна, тобто від
того, наскільки швидко даний вид активу може придбати грошову форму. Розділи балансу
також складаються в порядку зростання ліквідності.
Пасив бухгалтерського балансу відображає джерела фінансування коштів
підприємства, згруповані на певну дату за їхньою приналежністю й призначенням.
Іншими словами пасив показує величину коштів, вкладених у господарську діяльність
підприємства і ступінь участі в створенні майна організації.
Основним об’єктом фінансового аналізу серед тих, які визначають результативність
фінансової діяльності підприємства, є прибуток підприємства, що знаходить висвітлення у
Звіті про фінансові результати (Форма 2).
Звіт про фінансові результати – це бухгалтерський документ, що відображає
результати діяльності підприємства за певний період. Результати відображаються по
окремих напрямках діяльності організації – основній, іншій операційній та фінансовій.
Оцінка результатів здійснюється шляхом зіставлення доходів і витрат за певний період.
Звіт про рух коштів доповнює балансовий звіт і звіт про прибутки і збитки.
Балансовий звіт відображає фінансове становище компанії на певний момент часу, а звіт
про рух коштів пояснює зміни, що відбулися з одним із компонентів фінансової звітності
– коштами від однієї дати балансового звіту до іншої. Звіт про прибутки й збитки
відображає результати діяльності підприємства за певний період. І ця діяльність є
основним чинником, що змінює стан коштів, які відображено у звіті про рух коштів.
Інформація про рух коштів підприємства корисна тим, що вона надає користувачам
фінансової звітності базу для оцінки здатності підприємства залучати й використовувати
кошти та їхні еквіваленти.
У зарубіжній же практиці [3] аналіз фінансового стану проводиться здебільшого
шляхом коефіцієнтного аналізу за окремими напрямами, що дозволяє аналізувати різні
підприємства, незважаючи на масштаби їх діяльності, визначаючи ефективність та
прибутковість діяльності. Слід зазначити, що здебільшого проводяться порівняльний
аналіз, що дозволяє співвіднести дані підприємства з встановленими нормативами та
подібними показниками підприємств-конкурентів, трендовий аналіз, який включає у себе
вертикальний аналіз, горизонтальний аналіз відносних показників.
Слід відмітити, що в ході аналізу фінансового стану підприємства можуть
використовуватися найрізноманітніші прийоми, методи та моделі аналізу, їхня кількість і
широта застосування залежать від конкретних цілей аналізу та визначаються його
завданнями в кожному конкретному випадку. Але це не свідчить про те, що не повинно
76

існувати єдиної методики проведення аналізу фінансового стану підприємств. Адже для
забезпечення отримання повного й співставного висновку про стан досліджуваного
підприємства має бути розроблена та затверджена єдина методика [6]. Відповідно, слід
зазначити, що більшість вчених, зокрема, Кожанова Є. П., Лахтіонова Л. А., Мних Є. В.,
Тарасенко Н. В. та інші [2-5], основними етапами оцінки фінансового стану підприємства
виділяють аналіз структури та динаміки активу й пасиву балансу, ліквідності й
платоспроможності, руху грошових коштів, фінансової стійкості, ділової активності,
ймовірності банкрутства підприємства. Але проведення аналізу фінансового стану
підприємства за різними авторами не дає змогу об’єктивно визначити ступінь стійкості
фінансового стану підприємства, рівня його платоспроможності та ліквідності. Адже,
навіть маючи ідентичні етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства,
існують розбіжності в назвах показників, розрахованих за одним алгоритмом, та однакові
назви індикаторів, які обчислюються різними способами. Також існує проблема значного
коливання нормативних значень фінансових коефіцієнтів. Усе це вказує на необхідність
доробки та вдосконалення методики фінансового аналізу в Україні. А також свідчить про
необхідність переймання зарубіжного досвіду стосовно розробки інтегральної методики
оцінки фінансового стану, але вже з урахуванням особливостей вітчизняної економіки.
Тобто напрямом подальших досліджень є розробка єдиної інтегральної методики аналізу
фінансового стану, яка б орієнтувалася на ринкові умови, державну політику й систему
вітчизняного обліку та аудиту
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ТИПИ ЗВ’ЯЗКІВ, ЯКІ Є СУТТЄВИМИ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Катерина Івлієва
студентка І курсу факультету інформаційних систем і технологій
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Івлієва О.М.
Головною особливістю класичної науки була її претензія на абсолютне пізнання
реальності. Вчені намагались пояснити найрізноманітніші процеси та явища за допомогою
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своїх жорстко-детермінованих схем та побудов. Такі теорії відзначались логікою
побудови та внутрішньою несуперечністю. Однак, тільки з’являлись якісь факти, або
докази протікання явищ, що не вписувались у причинно-наслідковий ряд побудованих
схем, виникали значні проблеми. Найкращим розв’язанням питання було врахування
нововиявлених обставин і перебудова моделей із врахуванням даних аспектів. А якщо
цього не можна було зробити? Якщо прийняття до уваги таких фактів просто руйнувало
модель тому, що не стикувалось із головною її ідеєю?
Для вирішення подібних питань і почали розроблятись складні системи. Їх
головною особливістю стало те, що окрім відомих і чітко визначених факторів, що
впливають на стан і динаміку системи, визнається вплив випадкових, стохастичних
факторів. Тобто, визнається можливість зміни і переходу системи в абсолютно
непередбачувані стани.
Відразу зауважимо, що розгляд дійсності та взаємопов’язаних явищ і процесів у ній
як складної системи не є запереченням класичної науки. Це лише спосіб краще пізнати
світ. Факти: як наукового, так і повсякденного характеру демонструють нам, що не все,
що відбувається навколо нас можна точно пояснити. Часто потрібно користуватись
категорією випадковості, і через призму неї сприймати ці процеси. Новий погляд на
функціонування систем є, скоріше, паралельно сформованою концепцією, яка намагається
пролити світло на ті моменти, які можуть бути розкритими в межах класичних теорій.
Перш ніж визначити, що ж являє собою складна система, спробуємо розібратись в
тому, чим являється система взагалі і чому виникла необхідність протиставлення простих
та складних систем. Без цих вихідних понять буде неможливо розкрити внутрішній зміст
складних систем.
Система – сукупність взаємопов’язаних елементів, які впливають один на одного
таким чином, що зміна одного спричиняє зміну інших або усієї системи. Це є одним з
найпростіших означень системи і, напевне, найбільш вдале, адже в ньому виділені основні
головні ознаки будь-якої системи:
- структурованість (наявність складових частин системи);
- наявність зв’язків між елементами системи;
- вплив кожного елемента на систему.
Тепер спробуємо «наблизитись» до простих систем і поглянути, чи справді вони
такими являються. Для цього поглянемо на систему з точки зору класичної науки.
Першою її особливістю є чітка визначеність станів системи і напрямків їх зміни. Це
полягає в можливості на основі вихідних даних і відомих закономірностей робити
висновки про подальші стани системи. Математично можна визначити просту систему як
таку, в якій діють виключно функціональні зв’язки між факторами, що присутні всередині
системи і параметром, який визначає систему:
,
де y – параметр (результативна ознака);
x1, x2, …, xn – фактори (детермінанти).

(1)

При відомих факторах системи
і типі функціонального зв’язку
можливо визначити значення параметра системи. А, отже і сказати, що буде із системою
через будь-який проміжок часу.
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Характерною особливістю класичних систем, яка приймалась як задана наперед є
їх закритість. Це означає, що задавалась чітка кількість факторів, які є визначаючими для
системи. Самі ці фактори вважалися внутрішніми, отже система перетворювалась на
закриту сукупність елементів, яку можна в повній мірі описати використовуючи тільки ці
вихідні дані. До таких систем відносили, наприклад, природу (фізичні процеси). Але
розвиток науки на початку ХХ ст. показав, що навіть природу, не кажучи вже про людину
та суспільство не можна сприймати як закриті системи. Поява квантової механіки та теорії
відносності підтверджують ці твердження. Тут ми приходимо до першої і, мабуть,
головної відмінності складних систем від простих. Перші сприймаються як
принципово відкриті. Не можна сказати, що вчені минулого не бажали розуміти цього
факту, просто тоді вони ставили перед собою інші задачі, в інших умовах. Так, коли А.
Сміт розглядав вільну ринкову економіку як закриту систему, це не означає, що він не
розумів того, що держава, яка є зовнішнім (екзогенним) елементом для ринку, впливає на
економічні процеси. Великий економіст просто хотів сказати, що ринку не потрібна
допомога для пошуку оптимальних рішень. Фактично, така теза є не позитивною, а
нормативною.
Відкритість для складних систем означає можливість впливу на них і тих факторів,
які не входять до системи. Тому у цьому випадку, на основі лише знання про початковий
стан системи та функціональні зв’язки, які діють всередині неї, неможливо точно сказати
в якому стані перебуває система:
,

(2)

де е – випадкова складова.
Порівняно із рівнянням (1), в даному рівнянні з’являється елемент, який і
характеризує вплив випадкових, не системних факторів. Його присутність зумовлена тим,
що реальні системи неможливо повністю ізолювати від впливу на них зовнішнього
середовища. Під зовнішнім середовищем розуміють будь-які чинники, що здатні
змінювати стан або динаміку протікання процесів у системі. Знову ж звернемось за
прикладом до економіки. Ступінь розвитку економічної системи визначається такими суто
економічними передумовами: величина ВВП, темпи росту та приросту ВВП, величина
інфляції, продуктивність праці в країні, ефективність використання основного та
оборотного капіталу, інвестиційна активність та ін. Однак, як відомо, економіка це не
закрита система. Отже, відчуває на собі вплив і інших систем: соціальної, культурної,
політичної.
Ще однією характерною особливістю систем є протікання різноманітних процесів у
них. Система це не лише стан, певна задана і на завжди встановлена сукупність
взаємозв’язків та співвідношень між її елементами. З точки зору складних систем, останні
можуть бути лише динамічними. Якщо і можна розглядати стан системи – протилежну до
процесу характеристику, то лише абстрагуючись від певних факторів: безперервність
протікання природних та соціальних процесів; відносність спокою (лише в певній системі
координат) та ін. Стан системи – є певні відношення постійно змінних частин, він набуває
ознак процесуальності, однак зберігає свою попередню суть.
Отже, складними називаються відкриті системи, які постійно перебувають у стані
внутрішньої зміни, відчуваючи при цьому вплив зовнішнього середовища і
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трансформуючись в результаті впливу як внутрішніх (системних), так і зовнішніх
(позасистемних) факторів.
Між елементами довільної системи та між різними системами існують зв’язки, за
допомогою яких вони взаємодіють між собою. Ці зв’язки можуть виражатися в обміні
речовиною, енергією чи інформацією між взаємодіючими системами або елементами.
Система може мати зовнішні та внутрішні зв’язки. Зв’язки можуть бути також
як прямими, так і зворотними.
Системи мають зовсім нові якості, які відсутні у її елементів. Ці якості виникають
саме завдяки наявності зв’язків між елементами. Саме за допомогою зв’язків здійснюється
перенесення властивостей кожного елемента системи до інших елементів.
Зворотні зв’язки є складною системою причинної залежності та полягають у тому,
що результат попередньої дії впливає на наступний перебіг процесу в системі: причина
підпадає під вплив зворотного впливу наслідку. Якщо зворотний зв’язок підсилює
результат впливу наслідку, то його називають позитивним, а якщо послаблює –
негативним. Негативні зворотні зв’язки сприяють збереженню стійкості системи. Тільки
завдяки наявності зворотних зв’язків у системах можуть відбуватися процеси
цілеспрямованої діяльності та регулювання.
Загальновизнаної межі, що розділяє прості та складні системи, немає. Однак
умовно будемо вважати, що складні системи характеризуються трьома основними
ознаками:
нечутливістю до різних відхилень і неоднорідністю у вибірці;
наявністю неоднорідних зв’язків;
неможливістю зведення властивостей системи до суми властивостей її
компонентів.
Проста система, на відміну від складної, може знаходитися лише у двох станах:
повної працездатності або повної непрацездатності.
У складних системах, крім значної кількості елементів, присутні численніші и
різноманітні за типами (неоднорідні) зв’язки між елементами. Основними вважаються
такі типи зв’язків: структурні, у тому числі ієрархічні, функціональні, каузальні
(причинно-наслідкові), відносини істинності, інформаційні, просторово-часові. За цією
ознакою будемо відрізняти складні системи від великих, які є сукупностями однорідних
елементів, об'єднаних однотипними зв’язками.
Структурні зв’язки є відносно незалежними від елементів і можуть виступати як
інваріант при переході від однієї системи до іншої, переносячи закономірності, виявлені й
відбиті у структурі однієї з них, на інші.
Функціональні зв’язки виникають в процесі специфічної взаємодії елементів
систем. Можна назвати функціональними зв’язки, котрі виникають між різними
хімічними елементами, взаємодії між тваринами під час полювання, між людьми при
спільних діях. Ці зв’язки найчастіше носять тимчасовий характер і утворені ними системи
можуть розпадатися, якщо немає більш сильних, постійних системоутворюючих факторів.
Особливості причинно-наслідкових зв’язків зводяться до наступного:
це впроваджений, істотний зв’язок між явищами і джерелами їх розвитку;
ці
зв’язки
є
необхідною,
стійкою,
причинно-наслідковою
залежністю;
причинно-наслідкова залежність відображає взаємодію між явищами, за якої зміна одного
з них позначається на зміні інших. Зв'язки перетворюють систему з простого набору
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компонентів у єдине ціле і разом з компонентами визначають стан та структуру системи,
безумовно при визначальному впливі функції.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ КОНТРОЛЛИНГА В УКРАИНЕ
Анна Казанжи
студентка V курса факультета транспортных технологий и экономики
Измаильский институт водного транспорта
Научный руководитель – доц. Горохова Н.М.
Усиление интереса к формированию концепции контроллинга возникло вместе с
началом теоретических исследований проблем контрольного процесса в условиях
усложнения бизнеса под влиянием глобализации экономического развития.
Контроллинг – это принципиально иная концепция информации и управления,
обеспечивающая поддержку внутреннего и внешнего баланса экономики предприятия
через формирование информации о расходах и доходах как основы для принятия
оптимальных управленческих решений [2]. Первоочередной задачей контроллинга
является обеспечение оптимизации взаимосвязей и зависимостей информационных
потоков между всеми основными функциями управления, которое дает возможность
получить релевантную информацию для обоснования управленческих решений.
Локомотивом внедрения контроллинга в Украине являются иностранные
компании, которые вместе с инвестиционными ресурсами привлекают в отечественную
практику новые стандарты ведения бизнеса и корпоративной культуры. В то же время все
больше представителей национального капитала внедряют у себя соответствующие
системы. Отсюда вытекает необходимость научно – методического и кадрового
обеспечения в сфере финансового контроллинга.
Ключевая идея создания института финансового контроллинга (ИФК) заключается
в формировании платформы, с помощью которой можно было бы совместить
методические и профессиональные запросы практики с возможностями научного
учреждения их удовлетворять. Для реализации этой идеи на ИФК были положены
следующие задачи: [2]
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1) международное научное сотрудничество с университетами-партнерами,
фирмами, фондами на основе реализации совместных научно-исследовательских проектов
и программ в области финансового контроллинга;
2) осуществление инновационной деятельности и проведение научных
исследований в соответствии с запросами практики корпоративных финансов и
контроллинга;
3) организация проведения научно-практических семенаров, конференций и
круглых столов по актуальным вопросам развития корпоративных финансов и
контролинга;
4) координация реализации междисциплинарных и межкафедральных научных
исследований в сфере корпоративных финансов и контроллинга;
5) внедрение результатов исследований в учебный процесс с целью углубленной
подготовки специалистов корпоративных финансов и контроллинга;
6) трансфер научных разработок в рамках научной и производственной кооперации
и сотрудничества с бизнес-средой, формирование инновационной предпринимательской
среды.
Решению указанных задач способствуют дискуссионные «круглые столы», которые
стали формой профессионального диалога между учеными и практиками в сфере
корпоративних финансов и контроллинга. Достаточно результативными стали
дискуссионные мероприятия при участии специалистов компаний «ВАSF», «Лореаль»,
«Метро», «РБА». К «продуктам», которые генерируются круглыми столами можно
отнести усовершенствованные профессиональные компетенции для специалистов,
которые работают в сфере корпоративных финансов и контроллинга, технические задания
для научных проектов ИФК, обновленные программы учебных дисциплин. Деятельность
ИФК направлена на осуществление независимой экспертизы бизнес проектов, оценки
эффективности Дью-Дилидженс отдельных компаний, методическое обеспечение
функционала финансовых и контроллингових служб предприятий. На сегодняшний день,
результатом деятельности ИФК являются следующие научно - практические разработки
[4]:
- Концепция постановки фінансового контроллинга в сфере бизнеса.
- Методические рекомендации по проверке финансово – инвестиционных и
кредитных рисков субъектов хозяйствования.
- Методика финансовой диагностики и планирования антикризисных мероприятий
на предприятиях.
- Программа внедрения стоимостно-ориентированного управления на предприятии.
- Методические указания по внедрению контроллинга расходов в компании.
- Методические указания относительно внедрения новых подходов к оценке
кредитных рисков в соответствии с положениями европейского законодательства и Базель
2.
- Методические рекомендации по внедрению стратегического планирования,
бюджетирования и бюджетного контроля на предприятиях.
Конкурентоспособность
разработок
ИФК
обеспечивается
широким
использованием самой лучшей мировой практики в сфере корпоративных финансов и
контроллинга, а также тесным сотрудничеством с иностранными партнерами.
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В настоящее время, начиная с 2010 года, при Киевском национальном
экономическом университете (КНЭУ) был создан Институт финансового контроллинга
(Institute of Financial Controlling). Цель деятельности Института заключается в
осуществлении научно-практических исследований в сфере контроллинга и
корпоративных финансов, их внедрение в практическую деятельность предприятий и
организаций, а также в учебный процесс. Толчком к учреждению Института стало
подписание в начале 2009г. соглашения о сотрудничестве между КНЭУ и ФилиппсУниверситетом г. Марбург (Германия), который является одним из старейших и
авторитетнейших европейских университетов. Особое место в процессе сотрудничества
занимает совместная научно-исследовательская работа, а одной из приоритетных областей
сотрудничества определено развитие финансового контроллинга в КНЭУ и в Украине. С
участием ведущих ученых обоих университетов еще в 2008 году был успешно проведен
международный симпозиум по контроллингу.
К деятельности ИФК задействована мобильная группа ученых, профессионалов,
специализирующихся на проблематике корпоративных финансов и контроллинга. Костяк
исследовательской группы составляют ученые кафедры корпоративных финансов и
контроллинга, а также магистранты программы «Финансовый контроллинг».
ИФК представляет философию финансового контролинга, по которой его следует
интерпретировать как «мозговой центр» компании, что обеспечивает информационнометодическую поддержку финансовых решений и координацию отдельных подсистем
управления. [1] Для достижения целей оптимизации финансовых решений и
максимизации стоимости компании финансовый контроллер оперирует технологиями
бюджетирования, стратегического планирования, управленческого учета, финансовой
диагностики, риск-менеджмента, финансовой коммуникации, внутреннего консалтинга и
контроля.
Так, в течение 2011 г. в рамках научного сотрудничества с кафедрой контроллинга
Justus-Liebig-Universitat Giessen (Германия) сотрудники Института осуществляли
эмпирические исследования по теме «Шансы и проблемы финансового контроллинга в
Украине». Институтом также налажено сотрудничество с кафедрой финансов и
контроллинга Georg-August-Universitat Gottingen (Германия), а также Institute of
Management Accounting (Университет Марбург, Германия). Совместно с немецкими
коллегами исследуется проблематика стоимостно-ориентированного контроллинга на
предприятиях, функционирующих в странах с переходной экономикой.
Существенной особенностью ИФК является то, что учебные программы имеют
междисциплинарный характер и находятся на стыке специальностей «финансы и кредит»,
«учет и налогообложение» «право», «менеджмент», «психология управления» и «бизнес
администрирование». Программы направлены на подготовку специалистов, которые
могли бы обеспечивать разработку и реализацию стратегии финансовой безопасности
компании и государства; управление рисками компании; финансовую коммуникацию и
конкурентную разведку предприятий; защиту коммерческой тайны; эффективное
противодействие экономической преступности и рейдерства.
Итак, ИФК является мобильным научным центром, который способствует
повышению конкурентоспособности научной и образовательной деятельности Украины
на основе оперативного учета актуальных потребностей в подготовке специалистовпрактиков, и потребностей в методических и технологических продуктах.
83

Литература:
1. Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового
контролю на період до 2017 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від
24.05.2005
№
158-р.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/158-2005-%D1%80.
2. Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774-р. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-%D1%80.
3. Хоменко В. Створення Служби фінансових розслідувань зменшить тиск на бізнес
та зробить прозорою фінансову систему // Официальный сайт Министерства доходов и
сборов Украины. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minrd.gov.ua/mediatsentr/novini/148879.html.
4. Сухарьова Л. О. Контролінг – основа управління бізнесом / Л. О. Сухарьова,
С. М. Петренко. – К. : 2010. – 307 с.

ДУХОВНО-МОРАЛЬНА КРИЗА
ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЛЮДСТВА
Анастасія Калиманова
магістрантка факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Сорока Л.М.
Сучасне суспільство потерпає від значних глобальних проблем, які охоплюють всю
Землю, все людство, всі держави і вимагають для свого подолання спільних зусиль
світової спільноти.
Дослідження показують, що вирішення глобальних проблем
призводять до соціального прогресу і збереженню цивілізації: забезпечення мирних умов
для розвитку всіх народів; запобігання катастрофічного забруднення навколишнього
середовища; усунення голоду, злиднів і неграмотності на земній кулі; забезпечення
подальшого економічного розвитку людства необхідними природними ресурсами як
відновлюваних, так і невідновних; запобігання негативних наслідків науково-технічної
революції і так далі. Двадцять перше століття, щойно розпочавшись, вже принесло свої
проблеми: міжнародний тероризм, триваюче поширення наркоманії та СНІДу [1].
Теоретичний аналіз наукової літератури наголошує на такі критерії виділення
глобальних проблем:
- повсюдне їх поширення зачіпає людство в цілому;
- не вирішення цих проблем може привести до загибелі всього людства;
- подолати їх можливо тільки спільними зусиллями людства [2].
Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури дозволяє глобальні проблеми
сучасності звести до трьох основних:
- можливість знищення людства в термоядерної війни;
- можливість всесвітньої екологічної катастрофи;
- духовно-моральна криза людства [3].
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Цікавим є те, що при вирішенні третьої проблеми перші дві можна вирішити
майже автоматично. Зауважимо, що духовно і морально розвинена людина ніколи не
застосує насильства ні по відношенню до іншої людини, ні по відношенню до природи,
культурна людина не ображає оточуючих і ніколи не викине сміття на тротуар.
Наголосимо, що з дрібниць, з неправильного індивідуальної поведінки людини
виростають і глобальні проблеми. Краще сказати, що глобальні проблеми кореняться в
свідомості людини, і поки вона їх не подолає, вони не зникнуть і у зовнішньому ньому
світі. Вирішити третю глобальну проблему, яка, по суті, є першою, найважче. Це
неможливо зробити механічним шляхом, як можна було б вступити з двома першими. Її
рішення пов’язане з вихованням і формуванням духовно-моральної особистості [3].
Зазначимо, що причинами духовно-моральної кризи людства можна вважати:
- нехтування духовними цінностями та законами;
- сліпе наслідування Західним країнам, зневага до національної культури;
- нав’язування філософії гедонізму, для якої сенсом життя стає отримання
задоволення;
- криза інституту сім'ї;
- пріоритет споживчої орієнтації в свідомості і поведінці молоді;
- розвиток настроїв соціального протесту;
- підвищений рівень агресії;
- зростання молодіжної злочинності, алкоголізму, наркоманії і т. д. [2].
Відмітимо, що на сьогодні ідеологія суспільства споживання, коли основною
цінністю є гроші і влада, призводить до підміни загальнолюдських цінностей, які
сповідалися в різні епохи, у різних народів, хибними цінностями, до спотворення
основних базових понять. У суспільстві, в якому домінує ідеологія споживання, роздуваються непомірні бажання, що лежать переважно в сфері матеріальних благ, спрага
задоволень. Головним пріоритетом людей стає нажива, а елементарні поняття
трактуються з протилежним змістом. Ще десять років тому Україна могла сміливо
рапортувати: наркоманів у нас немає, припускаючи, що їх одиниці, а сьогодні - близько
300 тис. тільки ін'єкційних наркоманів, і з кожним роком їх стає на 10% більше. У
результаті сучасне суспільство не стільки еволюціонує (в окремих областях), скільки
деградує в цілому [2].
Отже, на основі проведеного дослідження можна виділити два протилежних шляхи
виходу з духовно-моральної кризи. Перший - це надія вирішити кризові явища культури
на шляхах розуму, науки, освіти, за рахунок розумної організації життя, виробництва,
свідомого підходу до всього, зміна орієнтирів розвитку науки і технології. Іншими
словами, першорядне значення повинні мати цілі духовного і морального вдосконалення
людини, а також поліпшення його матеріальних умов [3].
Другий шлях розв'язання кризових явищ можна назвати «альтернативним» або
«ізотермічним». Його прихильники пророкують повернення роду людського або до різних
модифікацій релігійної культури або до форм життя більш «природним» для людини і
життя - з обмеженим ними здоровими потребами, відчуттям єдності з природою і
космосом, форм буття людини вільного від влади техніки [4].
Однак слід пам'ятати: який би шлях ми не вибрали, тільки людяність як головний
критерій оцінки результатів діяльності політиків, творчої та наукової інтелігенції,
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державних і громадських діячів, як основа внутрішнього світовідчуття кожної людини
здатна призупинити сповзання людської цивілізації в пучину хаосу і деградації [4].
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Альона Караніклієва
студентка IV курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викаладач Степанова Н.О.
В кінці 90-х – початку 2000-х років, що проходили під знаком глобалізації, гостро
постала проблема конкурентоспроможності національних економік на міжнародному
рівні, залучаючи все більше уваги дослідників і політиків. Йдеться як про певну еволюцію
самого поняття конкурентоспроможності в мінливих умовах світових економічних
процесів, так і про необхідність істотного вдосконалення методів розробки стратегій
конкурентного розвитку, а також створення адекватних інструментів вимірювання і
зіставлення конкурентоспроможності на мікро- і макрорівнях. Можна з упевненістю
стверджувати, що для більшості країн зростання національної конкурентоспроможності
буде одним із першочергових завдань на найближчі десятиліття. І в світовій економічній
думці проблема конкурентоспроможності за останні 20 років вийшла до найбільш активно
розробляємих і дискутованих. Теоретичні дослідження об’єднують як широкі постановки,
що включають дослідження конкурентних переваг у глобальному масштабі, основи
вироблення стратегічних підходів до розвитку конкурентоспроможної структури
економіки і її галузей, так і більш конкретні проблеми позиціонування фірм і корпорацій в
конкурентному середовищі, вибору конкурентних переваг на мікрорівні, розробки
ефективних стратегій конкурентного корпоративної поведінки.
Теорія конкурентоспроможності та відповідні прикладні дослідження, зокрема,
опрацьовуються з кінця 70-х років минулого століття Світовим економічним форумом
(World Economic Forum), що публікує порівняльні щорічні дослідження, вельми популярні
в середовищі вчених і підприємницької спільноти. проблемам дослідження
конкурентоспроможності економік країн Центральної та Східної Європи, а також
пострадянських держав була присвячена спеціальна велика доповідь ВЕФ, випущена в
2002 р. Порівняльні дослідження конкурентоспроможності, що проводяться
міжнародними організаціями (в тому числі швейцарським Міжнародним інститутом
менеджменту і розвитку в Лозанні, а також Європейською економічною комісією ),
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базуються на великих массивах, регулярно збираємої аналітичної інформації. Для
міжнародних зіставлень використовуються десятки і сотні критеріїв і цільових
індикаторів, на яких ґрунтуються визначення і відстеження основних факторів
конкурентоспроможності країн [2].
Результати цієї роботи дозволяють збагачувати державні стратегії соціальноекономічного розвитку багатьох країн і в певному сенсі здатні оновити методи
традиційної промислової політики.
Завдання конкурентоспроможності при цьому може вирішуватися тільки з опорою
на стійке економічне зростання і ефективну діяльність національних фірм і корпорацій.
Разом з тим очікуваний кардинальний поворот в трансформації структури української
економіки від сировинних на користь галузей високого ступеня переробки потребують
адекватного посилення державної підтримки вітчизняних виробників.
Українська стратегія конкурентоспроможності формується в умовах все ще
триваючих труднощів переходу від закритої планової економіки до відкритої ринкової.
Тому завдання встановлення нової ринкової рівноваги буде вимушено вирішуватися в
умовах подолання загальної кризи, викликаного трансформацією вирішення завдань
погашення зовнішньої заборгованості, проблем бюджету та стійкості національної валюти
і багатьох інших. Таким чином, проблеми внутрішньої та зовнішньої
конкурентоспроможності української економіки будуть вирішуватися в комплексі з
виробленням нових загальноекономічних пріоритетів, а також нових цілей і завдань
національної промислової політики [1].
Вельми важливе теоретичне і практичне питання – вимір конкурентоспроможності.
Такий вимір (або щонайменше оцінку) необхідно проводити як на макро-, так і на
мікрорівні з відповідним урахуванням тих факторів, які для цих двох аспектів найбільш
значущі. Для макрорівня основними є фактори, пов’язані із загальними цілями
економічної політики, розвитком ресурсного потенціалу економіки та інституційними
перетвореннями. Оцінити конкурентоспроможність на мікрорівні допомагають,
насамперед, методи обстеження підприємств (опитування), що дозволяють проводити
міжкорпоративні і міждержавні зіставлення. Такі дані необхідно доповнювати аналізом
галузевої статистики та товарних ринків. Крім того, тільки так можна виробити
обґрунтовані рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності національної
економіки.
В українській економічній літературі останніх років з’явилися цікаві та оригінальні
дослідження, присвячені різним аспектам конкурентоспроможності. І хоча проблема явно
відноситься поки до числа мало вивчених, можна вже вважати доведеним, що без
входження в глобальний світовий конкурентний простір у України немає перспектив ні
для сталого ефективного розвитку національної економіки, ні для зближення за рівнем
розвитку з розвиненими країнами світу. Дослідження конкурентоспроможності, що
проводиться в рамках академічних інститутів, зачіпає багато аспектів проблеми, в тому
числі і такої вельми складною (як теоретично, так і практично), як методи зіставлення та
вимірювання національної конкурентоспроможності. У результаті дослідження був
здійснений масштабний порівняльний аналіз міждержавних зіставлень, що включає і
Україну, по представницькому ряду країн Центральної та Східної Європи, а також деяких
країн СНД, вдалося виробити інтегральний індекс, що дозволяє порівнювати країни за
багатьма показниками соціально-економічного розвитку та оцінювати його динаміку.
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У рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного
форуму (ВЕФ) за 2015 рік Україна втратила 3 позиції і спустилась з 76-го (у 2014році) на
79 місце. Серед 140 країн світу Україна знаходиться між Гватемалою та Таджикистаном.
Причому показник конкурентоспроможності України також знизився: на 0,11 з 4,14 до
4,03 [4].
Позиція України у глобальному рейтингу конкурентоспроможності ВЕФ за останні
роки значно коливалась (мал.1)

Мал.1. Коливання позицій України у глобальному рейтингу конкурентоспроможності
ВЕФ
Представники Проектного офісу Національної ради реформ проаналізували основні показники Індексу та проілюструвати відповідні сфери, де сьогодні провадяться
реформи, які впливають на значення індексу.
Входження України в світову економіку відбувається на нееквівалентній основі,
коли технологічна та інноваційна рента значною мірою оплачується ресурсною рентою,
що, зрештою, закріплює низькотехнологічну модель конкурентоспроможності економіки
України. Це виявляється у таких тенденціях: формування від’ємного сальдо торгівельного
балансу; зростання диспропорційності структури експортних та імпортних товаропотоків;
посилення технологічних дисбалансів у зовнішній торгівлі промисловими товарами;
низький рівень залученості України до світового ринку наукоємних послуг; закріплення
ролі України як нетто-імпортера технологічних досягнень.
Для підвищення конкурентоспроможності економіки країни, переходу вітчизняної
економіки на якісно новий етап розвитку необхідно сформувати дієву систему (концепції,
стратегії, механізми і т.д.) державного управління направлену на реалізацію політики
перерозподілу ресурсів на користь інноваційного розвитку через розгортання сучасних
науково-технологічних систем, наукоємних галузей, впровадження прогресивних
нововведень, формування попиту на інтелектуаломістку продукцію; необхідно створити
сприятливі ринкові умови та інтенсифікувати зусилля у тих сферах, де існують «провали»
вільного ринку, розвитку інституційної системи країни [3].
Література:
1. Костусєв О. О. Конкурентна політика в Україні: монографія / О. О. Костусєв. – К. :
КНЕУ, 2004. – 310 с.
2. Жаліло Я. А. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації /
Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк. – К. : НІСД, 2005. – 388 с.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В КРАЇНАХ СВІТУ
Світлана Кирилова
студентка ІІІ курсу факультету обліку і аудиту
Придунайська філія «Міжрегіональної академії управління персоналом»
Науковий керівник – викладач Мурашко І.С.
В нашій країні є свої правила введення бухгалтерського обліку і нажаль вона не
ідеальна як в інших країнах але розглянувши лише плюси бухгалтерського обліку країн
світу які можна застосувати для бухгалтерського обліку в нашій країні щоб поліпшити
його.
Дослідити бухгалтерський облік в країнах світу, порівняти її з бухгалтерським
обліком в Україні. Зрозуміти та дослідити формування, розвиток, бухгалтерського обліку
та фінансової звітності в країнах світу.
В даній статі буде розглянуто бухгалтерський облік таких країн як: Франція,
Німеччина, Польща, США, Японія.
Франція. Принципи обліку у Франції умовно можна підрозділити на традиційні і
обумовлені приєднанням нормативної бази Європейського союзу. Бухгалтерський облік у
Франції жорстко контролюється державою, а правила складання звітності на французьких
організацій розроблені так, щоб формувати вхідну інформацію для національної системи
рахівництва за допомогою якої держава контролює економіку. Така система склалася в
результаті багатовікової традиції централізації управленням і прагненням підприємців
отримувати підтримку держави [1].
Німеччина. Принципи обліку є вимогами, що пред’являються законодавством
Німеччини до бухгалтерського обліку, повнота, правильність змісту інформації, тимчасові
розмежування, ясність, наочність, можливість контролю, правильність форми,
хронологічний порядок записів. Бухгалтерський облік згідно до німецького
господарського права розглядається як постачальник інформації для підприємства ( про
майно, зобов’язання, витрати, прибутки, збитки), для власника, для виконання податкових
зобов’язань і фінансового управління на макрорівні: для аналізу кредитоспроможності і
використання кредитів, у якості доказів у разі судових розглядів. Ведення бухгалтерського
обліку ґрунтується на приписах Торговельного кодексу. Закону про податок з обороту,
закону про прибутковий податок і закону про податок на корпорації [2].
Загальні облікові принципи, стандарти у Німеччині були затверджені законом про
акціонерні товариства 1937 рік. Вони були прийняті у зв’язку з банкрутством цілого ряду
підприємств в 1920-1930-х рр. і централізацією державного управління. У тому ж році був
прийнятий єдиний план рахунків бухгалтерського обліку. Нині в Німеччині відсутній
єдиний план рахунків але декілька рекомендованих [1].
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Польща. В Польщі система бухгалтерського обліку розвивалася незалежно від
держави, виходячи з інтересів і вимог бізнеса. Формування національної системи обліку
відбувалося під впливом таких факторів, як економічна ситуація в країні, національні
особливості і традиції бізнеса, юридична середа, податкове законодавство, зв’язок з
іншими країнами і системами бухгалтерського обліку і звітності [1].
Основним джерелом, що регулює бухгалтерський облік в Польщі, залишається
Комерційний кодекс 1934 р., незважаючи на те, що деякі його положення були відмінені
або мали зміни.
Другим правовим джерелом є Закон про бухгалтерський облік 1994 р., який
передбачає послідовну реформу звітності і аудиту. Діяльність даного Закону поширюється
майже на всі економічні суб’єкти [2].
США. Економіко-правові основи системи бухгалтерського обліку в США це
існуючі три основні організаційно – правові форми господарського обліку ґрунтується на
Законі про діяльності: одноосібне (частка) володіння, товариство, корпорація. Ведення
бухгалтерського обліку ґрунтується на Законі про цінні папери і фондові біржи проте
регулювання обліку здійснюється «Загально прийнятими принципами бухгалтерського
обліку» (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP). Вони є національною
системою бухгалтерського обліку США.
GAAP розробляється державними органами ( Securities and Exchange Commisson –
SEC, Government Accounting Standards Board – GASB) і професійними бухгалтерськими
організаціями ( AICPA, FASB, NAA, AAA, IMA) Кожна організація вносить свій вклад в
систему обліку США [2].
GAAP – це система бухгалтерських стандартів і процедур, що ієрархічну
структуру, включає велику кількість документів, підготовлених в різний час і різними
професійними організаціями.
Японія. Система бухгалтерського обліку Японії заснована на трьох взаємозв’язаних
галузях права: комерційному, податковому і біржовому. У країні створена громадська
колегія у справах бухгалтерського обліку на підприємствах, в якій відбиваються
положення і стандарти бухгалтерського обліку [2].
Принципи обліку є вимогами, відбитими в Законі 1950 р. «Про норми контролю і
порядок його здійснення», Положеннях про внутрішній контроль на підприємстві
(1951 р.), Правилах процедури по здійсненню контролю (1953 р.).
Організація обліку акціонерного товариства. Бухгалтерія компанії зазвичай
ділиться на дві частини: фінансову і виробничо-управлінську. Особлива проблема для
бухгалтерів – оцінка оборотних активів, вибір методу нарахування амортизації, резервних
списань, оцінка витрат на капіталовкладення. Трудність полягає в необхідності суворого
дотримання встановлених правил і обов'язковості забезпечення максимального прибутку
компанії [2].
У Японії використовують принципи десяткової системи формування плану
рахунків бухгалтерського обліку, їх застосування в законодавчому порядку не
регламентується.
На відміну від України, у розвинених країн з ринковою економікою бухгалтерський
облік більше пристосовано до ведення бізнесу. Зокрема, бухгалтерський облік орієнтовано
на забезпечення керівництва оперативною інформацією для прийняття рішень, а також
інформацією зовнішніх користувачів для ефективного залучення капіталу та інвестицій.
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Дослідження позитивного досвіду ведення бухгалтерського обліку економічно розвинених
країн, а також визначення можливості та доцільності впровадження позитивного досвіду
для ведення бухгалтерського обліку на українських підприємствах є важливим завданням
удосконалення бухгалтерського обліку в Україні.
Література:
1.Бухгалтерский учет в зарубежных странах: Учебное пособие / Под ред. проф.
Ф. Ф. Бутынца. – Житомир : ЖГТУ, 2007. – 480 с.
2.Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах / О. М. Губачова, С. І. Мельник. –К. :
Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

ЧИКАГСКАЯ ШКОЛА МОНЕТАРИЗМА
Прасковья Ковалова
мастерантка I курса специальности «Корпоративные финансы»
Комратский государственный университет
Научный руководитель – д.э.н., проф. Пармакли Д.М.
В США альтернативой кейнсианству стала так называемая Чикагская школа
неолиберализма, монетарные идеи которой зародились в стенах Чикагского университета
еще к 20-е гг. Однако самостоятельное, а тем более, лидирующее значение в
неолиберальном движении американский монетаризм получил в конце 50-х – начале 60х гг. Ее признанным главой является экономист Милтон Фридмен (род. в 1912 г.),
мировую известность которому принесла его книга «Исследование в области
количественной теории денег».
Возникший в начале 50-х гг. монетаризм в середине 70-х гг. превратился в одну из
ведущих доктрин в западной политической экономии, которая отразила взгляды и
настроения консервативно настроенной буржуазии и представителей т.н. «среднего
класса», недовольных экономической и социальной политикой государства в США,
увидевшей в ней угрозу основным принципам «свободного предпринимательства».
Монетаризм явился своеобразной реакцией на длительный период игнорирования
теоретиками кейнсианства роли денежных факторов и инфляции в хозяйственных
процессах капиталистических стран. Тезис об экстраординарной роли денег и о пагубных
последствиях недооценки этого фактора стал отправным пунктом на позиции
кейнсианства. «Только деньги имеют значение» – таков главный лозунг монетаризма.
Какова же основная сущность монетаризма? Её можно выразить в следующем
виде: монетаризм – это экономическая теория, приписывающая, находящейся в
обращении денежной массе, роль определяющего фактора в процессе формирования
хозяйственной конъюнктуры и устанавливающая причинную связь между денежной
массой и величиной конечного общественного продукта.
Монетарная политика – главная форма вмешательства государства в экономику.
Монетаристы являются убежденными противниками кейнсианского вмешательства в
экономику. Они утверждают, что своим вмешательством государство оказывает только
отрицательное воздействие на экономику. В чем смысл государственного вмешательства в
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вопросы, которые частый сектор может решить сам, собственными средствами?
Монетаристы выступают против:
- вмешательства государства в процесс установления цен;
- бюджетных дефицитов, рассматриваемых кейнсианцами в качестве инструмента
стимулирования экономического роста;
- предоставления субсидий частным предприятиям;
- социальной политики материальной поддержки социально уязвимых слоев
населения [3].
Выступив против кейнсианского учения, Фридмен и его сторонники стремились
доказать, что рыночному капиталистическому хозяйству присуща особая устойчивость,
делающая ненужным вмешательство государства в хозяйственный процесс. По их
убеждению, государственные мероприятия по стимулированию спроса не только не
улучшают состояние экономики, но порождают новые диспропорции, т.к. препятствуют
действий стихийных выравнивающих механизмов конкуренции и свободного
ценообразования.
Однако монетаристские теоретики не выступают за полное «отлучение»
государства от участия в экономической жизни. Они полагают, что сфера его
деятельности должна быть ограничена регулированием количества денег в обращении,
борьбой с монополизмом и отдельными несовершенствами рынка, и социальной помощью
нетрудоспособным.
Основными составляющими элементами концепции монетаризма являются
следующие положения:
1. Количественная теория денег, подчеркивающая причинную связь между
изменением количества денег в обращении и уровнем цен.
2. Монетарная теория экономического цикла, согласно которой все крупные
колебания хозяйственной конъюнктуры (рост или падение величины валового конечного
продукта) определяются изменением денежной массы.
3. 0собый «передаточный» механизм воздействия денег на немонетарные факторы
через уровень товарных цен.
4. Положение о слабой эффективности государственных мероприятий
экономического регулирования в связи с наличием задержек между изменением
денежных показателей и реальных факторов производства.
5. Особое «денежное правило», предписывающее заменить меры государственного
воздействия на конъюнктуру автоматическим приростом денежной массы в обращении на
3-5 % в год, независимо от состояния хозяйства [1].
В денежном анализе М. Фридмен использует портфельный подход, который лежит
в основе современной денежной теории. В общих чертах ее можно охарактеризовать
следующим образом: деньги являются статьей актива баланса фирмы или отдельного
лица, при этом каждый субъект экономики распределяется свое богатство между статьями
актива, к примеру, между деньгами, акциями, облигациями, физическими активами и т.д.
Причем ставятся две задачи: максимизировать доходы и минимизировать риск.
Если индивид сведет свои денежные средства до нуля, т.е. будет иметь лишь акции,
облигации или другие активы, то, вероятно, он получит максимально возможный доход.
Однако в этом случае его деятельность будет очень рискованной.
92

Кроме того, в отличие от других активов деньги обеспечивают ликвидность их
владельцу, т.е. возможность вовремя уплатить долги или просто заплатить за товар.
Таким образом, владение денежными средствами снижает степень риска. При этом,
если индивид будет иметь одни только деньги, то его риск будет равен нулю, однако, и
доходы будут измеряться именно этой величиной, ибо деньги не приносят ни процентов,
ни дивидендов, ни каких-либо других прибылей.
В экономической теории считается, что, зная вышеуказанные особенности денег и
иных активов, индивид скорее всего станет подбирать именно такую их комбинацию,
которая будет удовлетворять его и в смысле минимизации риска, и в смысле
максимизации прибыли.
Монетаристы полагают, что в основе всех «болезней» современного капитализма –
инфляции, кризисов, безработицы и др. – лежит диспропорция между количеством денег в
обращении и реальными потребностями экономики.
В целом неолиберальные идеи государственного регулирования экономики
возобладали над кейнсианскими начиная, примерно, с 70-х гг., когда для многих стран
постоянными стали нарастающие инфляционные процессы, дефицит государственного
бюджета, безработица. Наглядным проявлением приоритета неолиберализма над
кейнсианством является планомерная по соответствующим многолетним программам
денационализация многих отраслей хозяйства, находившихся ранее в сфере
государственной экономики. За последние годы благодаря этому существенно
оздоровилась экономика Великобритании, Франции, Японии, Восточной Германии
(бывшая ГДР), Чили, Испании и других стран, минимизировавших сферу
государственного экономического влияния [2].
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ВПЛИВ ЗНИЖЕННЯ СТАВКИ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ
НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ
Анастасія Колісниченко
студентка ІІІ курсу факультету обліку та аудиту
Придунайська філія «Міжрегіональної академії управління персоналом»
Науковий керівник – старший викладач Боденчук Л.Б.
На початку 2016 року в рамках податкової реформи Україна суттєво скоротила
ставку єдиного соціального внеску (ЄСВ) до 22%. Україна не самотня в цьому рішенні,
адже багато європейських країн втілювали такі реформи раніше. Ідея цієї реформи полягає
в зниженні витрат на робочу силу, щоб фірми ставали більш конкурентоспроможними,
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збільшували експорт, інвестиції і реальну заробітну плату. Додатковим стимулом
слугувала потреба знизити рівень тіньової економіки в країні. Чи спрацювала ця реформа?
Різноманітні підходи до визначення та оцінки податкового навантаження на фонд
оплати праці у виді єдиного соціального внеску, позитивні та негативні аспекти цього
податку представлено в працях багатьох вітчизняних науковців та економістів, зокрема
Бражник Г., Мельник С. та інших.
Визначити позитивні та негативні наслідки, пов’язані із зниженням єдиного
соціального внеску.
У 2015 році українська влада вперше за довгі роки зробила обіцяний крок щодо
зниження податкового напруження на заробітну плату. Сьогодні, на мою думку, навіть
найменш занурений у інформаційні потоки українець знає, що єдиний соціальний внесок
знижений з 36-49% до єдиної ставки 22% та нарахування у розмірі 3,6% відмінили [1].
Слідує також пам’ятати що в Україні на 2016 рік зберігається військовий збір у
розмірі 1,5 %, а ставка податку на доходи фізичних осіб змінилася з 15-20% на єдині 18%.
Згідно з офіційними даними Державної служби статистики України, за січень –
червень 2016 року середня заробітна плата в Україні становила 4838 грн, що на 25 %
більше, ніж за такий самий період минулого року [4, c. 50].
Зріст заробітної плати можна враховувати успіхом по «вибіленню» заробітної
плати. Для порівняння : за перше півріччя 2015 року, коли були дійсні старі ставки ЄСВ,
середня заробітна плата зросла на 14%, з порівняним 2014 роком [3].
Можна вважати, що зниження ставки ЄСВ дійсно стимулювало зріст «білої»
заробітної плати. Хоча ефект вийшов слабенький, якщо враховувати різке зниження
ставки ЄСВ. Адже тоді, коли знижали ЄСВ, багато політиків та експертів заявляли, що
зниження стимулює бізнес до масового переходу на «білу» заробітну плату. «Масовий
перехід» явно не здійснився.
Головна ціль цієї реформи – припинити дотувати Пенсійний фонд за рахунок
грошей державного бюджету, щоб бізнес сплачував високу заробітну плату та, тим самим,
покривав усі потреби Пенсійного фонду тільки за рахунок ЄСВ. Виходячи з поточних
результатів праці Пенсійного фонду України, це можна зробити, якщо середня заробітна
плата в Україні буде не менш 12500 грн (або 550 доларів США). За умовою не збільшення
розміру пенсій та збільшення кількості пенсіонерів [2, c. 2 ].
Прийнятті зміни у Податковому кодексі України дозволили знизити податкове
навантаження на фонд заробітної плати у середньому з 55% до 38,4%. Але усього цього
недостатньо для припинення масштабної практики виплати зарплат у конвертах.
Згідно звіту Організацією по економічному співробітництву і розвитку (ОЕСР),
середній показник податкового навантаження на одного робітника у країнах – учасницях у
2015 році склав 36%. Найвищий показник виявився у Бельгії (56%), найнижчий – у Чилі
(7%). Найвищі податки на доходи фізичних осіб – у Данії (35,6%), найнижчі – у Південній
Кореї (4,6%), у Чилі їх зовсім немає. Серед країн ОЕСР рекордний показник ставки
соціальних зборів у Франції – 38,5%. Слід також звернути увагу, що практично у половині
країн поріг ставок не перевищую 20% (мал. 1)
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Мал. 1. Податкове навантаження у 2015 році
А що Україна? Раніше у списку з трьох десятків країн наша держава знаходилася
на другому місці. З 2016 року Україна виявилася у середині списку, поряд з Норвегією та
Данією. Щоб опинитися поряд з Грузією та Ізраїлем, ставки податків треба знизити ще на
15 відсоткових пунктів.
Можна частково стимулювати зріст вибілення заробітної плати в Україні. Потрібно
обкласти вищим податком не низьку заробітну плату, а навпаки, найвищу.
Найоптимальніший варіант, це зробити податок на мінімальну заробітну плату 20%, котра
більше мінімальної, але не більше десяти мінімальних – 15%, тим, у кого заробітна плата
більше десяти мінімальних – податок 10%, також можна зробити 5% на тих, хто отримує
заробітну плату більше двадцяти мінімальних. Тоді хоча б директору буде вигідно
показати свою реальну зарплату. Було б вигідно фіксувати велику заробітну плату, так як
податків менше, хоча державний бюджет у конечному результаті отримає більше грошей
[4, c. 53].
Варто обумовити, що вибілити заробітну плату в Україні тільки за рахунок
зниження самих податків, не вийде. Проблема заробітних плат у конвертах складна. Будь
– який бізнесмен скаже, що йому зручніше та вигідніше платити заробітну плату у
конвертах. Це дозволяє найефективніше регулювати кількість робочої сили, є можливість
завжди швидко найняти, та звільнити робітника. Крім того, зарплата у конвертах завжди
була найефективнішим методом управління трудовим колективом, ніж будь-які тренінги
та коучінги. Тому так просто відмовитися від заробітної плати у конвертах для бізнесу
немає сенсу. Тому зменшення ЄСВ не може бути стимулом для вибілення зарплати. Крім
того зниження ЄСВ мінімальне, а навантаження на бізнес буде більше. Потрібно
пам’ятати, що на зарплату нараховується і ПДВ, и якщо враховувати повне навантаження
на зарплату, то отримуємо: 22% ЄСВ, 18% прибуткового, 1,5% військового збору та 20%
ПДВ. Отримуємо 61,5% на 1 гривню заробітної плати. А це дуже багато.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСУВАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Віталій Костиляну
студент V курсу факультету транспортних технологій та економіки
Ізмаїльський інститут водного транспорту
Науковий керівник – к.пед.н. Яковенко О.І.
На сьогоднішній час фінансування оновлення необоротних активів вітчизняних
підприємств здійснюється за такими двома варіантами: використання власного капіталу
підприємства; змішане фінансування за рахунок власного і позикового капіталу.
Приймаючи рішення про вихід на ринок, підприємець враховує велику кількість
факторів об'єктивного та суб’єктивного характеру. При цьому вибір конкретної стратегії
розвитку залежить від цілей компанії та вартості реалізації проекту її діяльності.
Важливим фактором при визначенні ефективності такого інвестиційного проекту є розмір
всіх видів витрат, серед яких одне з центральних місць займають витрати на фінансування
необоротних активів.
Аналіз наукових джерел показав, що не існує одного завжди ефективного методу
фінансування необоротних активів, тому доцільно розглянути найбільш вживані у
вітчизняній та закордонній практиці методи
Зауважимо, що при виборі варіантів фінансування необоротних активів
підприємства враховуються наступні чинники:
- визначається достатність власних фінансових ресурсів для оновлення
необоротних активів і забезпечення економічного розвитку підприємства в майбутньому
періоді;
- розраховується вартість довгострокового фінансового кредиту в порівнянні з
прибутком, що генерується за рахунок оновлених видів необоротних активів;
- вивчається досягнуте співвідношення використання власного і позикового
капіталу, що визначає рівень фінансової стійкості підприємства;
- оцінюється доступність довгострокового фінансового кредиту для підприємства.[1,
с. 61]
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У ході дослідження з’ясувалось, що у процесі фінансування інвестиційної
діяльності підприємства використовують різні
інструменти довгострокового
фінансування: традиційні і нетрадиційні.
До традиційних інструментів фінансування відноситься: емісія акцій, облігаційні
позики, банківські кредити, інвестиційний кредит.
До не традиційних інструментів фінансування відноситься:лізинг, франчайзинг) [1,
с. 3].
Якщо розглядати традиційні методи фінансування необоротних активів у масштабі
світової економіки, а також в масштабі України можна виділити такі переваги та недоліки:
Розглядаючи емісію акцій, як основний інструмент фінансування необоротних
активів, можна виділити, що цей інструмент є найбільш розповсюдженим, як на
вітчизняних, так і на зарубіжних підприємствах, що дає змогу отримати додаткові кошти
на фінансування необоротних активів. Але цей інструмент має недолік, який у тому, що
акція дає право власності, а власник може брати участь в прийнятті управлінських рішень
і таким чином власник може втратити контроль над підприємством.
Облігаційні позики – це такий інструмент, котрий також як і акції дає змогу
отримати додаткові кошти, але лише на короткий строк, що не дає в повній мірі здійснити
фінансування необоротних активів[2, с. 8].
Перевагами банківського кредиту виступає змога отримати позикові кошти на
довгостроковий період, на відміну від облігаційних позичок. Але на сьогоднішній день в
Україні достатньо високий відсоток за кредит, це є наслідком нестабільного економічного
стану України та економічною кризою. Отже це призводить до підвищення ризику
неплатоспроможності і банкрутства суб’єкта господарювання.
У ході дослідження дійшли висновку, що найбільш привабливими методами
фінансування є не традиційні методи.
Особливу увагу, вважаємо, необхідно приділити такій формі фінансування як
лізинг. Лізинг є видом фінансових послуг, форма кредитування при придбанні основних
фондів підприємства. Лізинг розповсюджена форма фінансування і оновлення
необоротних активів. Цей метод найчастіше використовуються на підприємствах
зарубіжних країн. Зазначимо, що він знайшов застосування і на вітчизняних
підприємствах. До основних перевагами цього методу доцільно віднести: його низький
ризик, на відміну від банківського кредиту, фінансування нових виробничих фондів,
зниження ризику морального зносу основних фондів для підприємства, можливість
зменшення суми податку на прибуток.
Розглядаючи застосування цього методу з в масштабі нашої країни можна
відмітити його привабливість. Але беручи до уваги економічний та політичний стан
України на сьогоднішній день, можна сказати що цей метод рідко хто використовує.
Вважаємо за необхідне приділити увагу і такому інструменту фінансування
необоротних активів, як франчайзинг.
Дослідження показало, що такий метод, практично незастосування в Україні. Хоча
це непоганий спосіб утриматися підприємству на ринку, існують недоліки, які пов’язані з
недовірою крупних корпорацій, щодо вкладання інвестицій в наші підприємства.
Франчайзинг представляє собою одну з нових для української економіки форм
підприємницької діяльності. Він відкриває великі можливості для підприємцівпочатківців, більшість з яких немає для успішного ведення справи достатніх практичних
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знань, досвіду і фінансових можливостей і тому потребують підтримки з боку успішно
діючих фірм.
Зазначимо, що особливості цього методу фінансування необоротних активів
полягають у тому, що він надає можливість не тільки профінансувати необоротні активи,
але і надає право протягом певного часу і в певному місці вести підприємницьку
діяльність з використанням вже відпрацьованої і виправданої технології , «ноу-хау»,
відомої і популярної торгової марки, можливостей навчання персоналу і отримання
необхідних консультацій.
Отже, дослідження показало, що довгострокове фінансування виробничогосподарської діяльності вітчизняних підприємств включає традиційні і нетрадиційні
фінансові інструменти, вибір яких здійснюється виходячи із ситуації, яка склалася, як на
території держави, так і на самих підприємствах. Оптимальне поєднання різних
фінансових інструментів дає можливість забезпечити інвестиційну діяльність
підприємства необхідними фінансовими ресурсами.
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СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ В НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ
Вікторія Короткова
магістрантка факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Яковенко О.І.
Соціальні зрушення і економічні перетворення в Україні визначають нові завдання
для системи освіти. Існуюча система освіти не в повній мірі відповідає потребам
сьогодення. Вирішення цієї проблеми є однією з важливих цілей модернізації української
освіти. Сучасна освіта сьогодні потребує відтворення й розвитку основ наукової системи,
у якій би були сформовані основні закономірності, принципи навчання, розвитку та
управління. Отже, виклики сьогодення в умовах відкритості освітнього простору
вимагають науково обґрунтованих підходів до розвитку системи вищої освіти. З
урахуванням глобалізації та євроінтеграції змінюються принципи організації та
управління освіти. Інноваційні перетворення в освітньому просторі України, рівень
розвитку педагогіко-психологічної науки та сучасна освітня модель стимулюють появу
творчих новаторських ідей й пошук більш досконалих систем навчання. Готовність
працівників до продуктивної праці в сучасних умовах, їх раціональне структурне і
просторове розміщення, залежить від ефективності управління та водночас це і є
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гарантією розвитку вищих навчальних закладів освіти. Однак, без достатньо
вмотивованих і висококваліфікованих фахівців жоден вищий навчальний заклад не в змозі
ефективно функціонувати.
Оцінка особистісних якостей і проблем, пов'язаних з відбором керівників, є одним
із найскладніших аспектів управлінської діяльності. Знання стилю керівництва дозволяє
вирішити проблему професійної придатності. Керівнику важко виробити такий стиль
діяльності, який здатний задовольнити всіх членів підлеглого йому колективу. Розуміння
можливого різноманіття причин і способів управління, ясне і разом з тим гнучке бачення
проблем роблять керівника більш вільним, а його діяльність більш успішною.
Управлінська діяльність займає особливо важливе місце саме в сучасних умовах
зростаючої конкуренції і стрімкого поступу науково-технічного прогресу, коли технології
застарівають з нечуваною швидкістю, а осучаснені знання висококваліфікованих науковопедагогічних працівників, їх інтелектуальний потенціал стають на часі головним
джерелом розвитку самої системи вищої освіти [1, с. 312].
Зауважимо, що при переході до ринкових умов відбулися суттєві зміни в системі
вищої освіти через поступове структурне реформування вищої школи, яке має на меті її
адаптацію до нової економічної, соціальної і демографічної ситуації. Серйозна увага
держави щодо спрямованості розвитку освіти чітко прослідковується у законодавчих
актах, що зводиться до забезпечення її конкурентоспроможності на світовому ринку,
сприяння рівного доступу до освіти. Основний принцип сучасної системи управління
стверджує те, що в основу вдосконалення систем і механізмів управління повинно бути
покладено раціональне і продуктивне використання трудового потенціалу працівників.
Поряд із фінансовим і виробничим капіталом, знання, уміння, трудові навички, ініціатива,
підприємливість працівників стають все більш важливим ресурсом для вищого
навчального закладу. Вони формують так званий людський капітал, який сьогодні має для
більшості вищих навчальних закладів стратегічний характер. У силу цих обставин,
управління людськими ресурсами є особливим видом діяльності, що потребує виконання
спеціальних функцій і наявності особливих якостей у людей, що займаються цією
діяльністю. Управління людьми потребує творчого підходу, індивідуалізації та
врахування довгострокової перспективи при прийнятті всіх рішень. Таким чином
управління персоналом є одним з найважливіших напрямків сучасного вищого
навчального закладу. Однак для того, щоб ефективно управляти персоналом, оцінювати та
вдосконалювати його працю необхідно знати, що таке управління персоналом і в чому
полягають цілі цього процесу. Не менш важливо визначити сутність категорії «управління
персоналом», як об’єкта дослідження. У літературі можна зустріти приклади
різноманітного тлумачення поняття «управління персоналом». Одні автори у визначенні
користуються метою і засобами, за допомогою яких можна досягнути цієї мети, тобто
акцентують увагу на організаційній стороні управління. Інші – у визначенні роблять
наголос на змістовній частині, що відображає функціональну сторону управління.
Система управління персоналом є комплексом цілей, задач і основних напрямків
діяльності, а також різних видів, форм, методів і відповідного механізму управління,
спрямованих на забезпечення постійного підвищення конкурентоздатності вищого
навчального закладу в ринкових умовах, росту ефективності продуктивності праці і якості
роботи, забезпечення високої соціальної ефективності функціонування колективу [2,
с. 512].
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Одним із компонентів професіоналізму керівника в навчальних закладах є
індивідуальний стиль діяльності, що притаманний представникам творчих професій.
Елементи професіоналізму, такі як педагогічна культура, майстерність, творчість та інші є
підґрунтям формування індивідуального стилю професійної діяльності керівника
навчального закладу.
Можна зазначити, що поведінка кожного працівника визначається поставленими
перед ним завданнями, а також особливостями його професійної діяльності. У цьому разі
завдання професійної поведінки працівників є унікальним для кожного вищого
навчального закладу і може бути вирішене ним тільки самостійно. Але для того, щоб
вищий навчальний заклад не почав змінюватись заради змін, чи самовдосконалюватись
заради самовдосконалення, його співробітники повинні володіти двома важливими
компетенціями: орієнтованістю на потреби освітніх послуг й орієнтованістю на результат.
Таким чином, управління персоналом являє собою процес впливу (за допомогою
спеціальних методів) на працівників з метою реалізації поставлених цілей. Ефективність
управління персоналом визначається ступенем досягнення її співробітниками цих цілей.
Для того, щоб створити ефективну систему управління персоналом, вищий навчальний
заклад повинен визначити: яка професійна поведінка є необхідною для досягнення
поставленої мети; які методи стимулюють працівників до набуття компетенцій,
необхідних для засвоєння цієї поведінки. Отже, ефективність управління персоналом і
реалізація поставленої мети у багатьох випадках залежить від вибору варіантів побудови
самої системи управління персоналом організації, пізнання механізму його
функціонування, вибору найбільш оптимальних технологій і засобів роботи з людьми.
На нашу думку, управління персоналом являє собою систематично-організаційний
процес, який впиває на досягнення максимального результату за мінімальних витрат
ресурсів, що можуть використовуватися для реалізації поставленої мети.
Проаналізувавши, можемо сказати, що управління персоналом, є складним
системно організованим процесом, який має різні стадії, періоди, етапи, фази, сторони,
рівні та таким, що потребує оптимізації управлінських впливів. За цих умов важливим є
результативність цього процесу як реалізація мети такого управління, зокрема
формування професійних компетенцій працівників вищого навчального закладу, розвиток
їх майстерності та бачення у собі професіонала (Схема 1).
Рівень НПП
Влив на якість
професійного розвитку

Підтримка
керівництва

Технології
управління
Набуття нових
компетенцій

Організаційно-методичні
умови

Мотивація
Рівень
професіоналізму

Якість надання
освітніх послуг

Схема 1. Вплив управління персоналом на показники якості освіти в навчальному закладі
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Управління персоналом дозволить з’єднати знання, вміння та навички, підвищити
ефективність роботи працівників, направити їх діяльність на досягнення стратегічних
цілей вищого навчального закладу. Для забезпечення якісного складу працівників, що
відповідатимуть рівню вищого навчального закладу треба запропонувати наступні заходи:
 організаційні:
 реалізація очікуваних результатів за допомогою професійного розвитку працівників;
 удосконалення роботи щодо створення відповідних умов для розвитку та формування
кадрового резерву вищих навчальних закладів.
 вдосконалення системи управління персоналом:
 опрацювання новітніх підходів до формування професорсько- викладацького складу,
допоміжного складу;
 залучення до науково-педагогічної діяльності талановитої і обдарованої молоді, у тому
числі із працівників навчального закладу;
 перспективний розвиток:
 забезпечення ефективності стажування та підвищення кваліфікації працівників;
 удосконалення системи формування педагогічної компетентності працівників;
 впровадження системи об'єктивних показників оцінки діяльності працівників.
Отже, управління персоналом є особливим видом діяльності, що потребує
виконання спеціальних функцій і наявності особливих якостей у людей, що займаються
цією діяльністю. Управління людьми потребує творчого підходу, індивідуалізації та
врахування довгострокової перспективи при прийнятті всіх рішень.
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ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Ірина Кравченко
студентка ІІІ курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викладач Метіль Т.К.
Сьогодні, умовах ринкової економіки, особливої уваги заслуговують фактори, які
мають вплив на підвищення ефективності виробництва. Найвагомішим із таких факторів є
нормування праці. Для досягнення високої ефективності виробництва необхідним є
забезпечення злагодженої роботи працівників, створення оптимальних умов праці,
недопущення перерв з організаційно-технічних причин та порушень трудової дисципліни.
Досягти вищеперелічених цілей можна шляхом впровадження нормування на
підприємстві.
Нормування має виключно важливе значення для поліпшення організації праці:
тільки знаючи дійсно необхідні витрати робочого часу на виконання тієї або іншої роботи
(операції, прийому) можливо вірно розрахувати кількість робітників, вірно організувати їх
працю, узгодити роботу всіх виробничих ланок, раціонально використовувати
обладнання.
Дослідженням в галузі нормування праці займалися такі вчені, як
В. С. Васильченко, А. С. Головко, В. Н. Дікарьов, М. П. Івахін, Т. І. Копитіна,
О. М. Ланцман, Н. Ю. Латков, Н. Д. Лук’янченко, В. А. Мельник, О. К. Мінєв,
В. Г. Михайлов, І. Б. Омельченко, В. С. Спірін, О. С. Федонін та інші. Необхідність
підвищення ефективності використання трудового потенціалу робітників, оптимізації їх
кількісного та якісного складу стали причиною до подальшого вивчення питання
нормування праці.
Дослідження даної теми показало, що більшість українських підприємств
потребують якісного нормування праці, але теоретичні та методологічні розробки в даній
сфері недосконалі, наявні методики застарілі, тому вважаємо за доцільне вивчення досвіду
зарубіжних країн з метою адаптації їх досягнень на вітчизняних підприємствах.
Метою статті є вивчення теоретичних, методичних та практичних підходів до
систем проведення нормування праці, а також залучення досвіду зарубіжних країн світу
для удосконалення нормування праці в Україні.
По-перше, варто згадати, що праця людей була завжди в центрі уваги як вчених,
так і практиків. Це пов’язано з тим, що саме людські ресурси − це специфічний вид
ресурсів якщо вони використовуються не вірно, то їх ефективність знижується швидше,
ніж інших ресурсів. І навпаки, вкладання коштів в людські ресурси дає більший ефект,
ніж їх вкладання в матеріали та обладнання [1, с. 174].
Нині під нормуванням праці розуміють науковий метод вивчення процесу праці і
встановлення науково обґрунтованої міри праці як необхідної та достатньої кількості і
якості праці, що потребує виконання певної роботи, виготовлення конкретної продукції у
певних організаційно-технічних умовах виробництва.
Основними об’єктами нормування праці є такі [2, с.14]:
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 витрати робочого часу на виконання елементів виробничого процесу (норми
часу);
 кількість одиниць продукції (роботи), яку може виготовити (виконати) один або
група робітників в одиницю робочого часу за певний період (норми виробітку);
 кількість виробничих об’єктів (станків, агрегатів, робочих місць), які повинен
обслуговувати один або група робітників (норма обслуговування);
 чисельність персоналу, для виконання певного обсягу робіт (норми чисельності);
 чисельність робітників, які підпорядковуються керівникові (норма керованості).
Таким чином, дійшли висновку, що норма праці є фундаментом, без якого
неможливо створити злагоджений механізм виробництва. Адже, розрахунки
трудомісткості виробничої програми, кількості і структури персоналу виконуються на
основі інформації про норми праці. Оптимізувати витрачання коштів на оплату праці
можна також користуючись нормуванням: оскільки норми витрат робочого часу
одночасно є і ступенем винагороди за працю, і рівнем продуктивності праці. Інакше
кажучи, керівник матиме впевненість у результатах праці (кількість виготовленої
продукції, наданих послуг), а працівник – у гідній винагороді за свою працю, мотивацію
до вдосконалення професійних навичок задля того, щоб виготовляти більше і якісніше.
Розглядаючи нормування праці як важливу галузь економіки, треба зазначити, що
основоположником нормування вважається американський інженер Фредерік Тейлор,
який запропонував розкладати кожну операцію на окремі трудові рухи, тобто уперше
застосував хронометраж на підприємстві [3, с.17].
Тейлор розробив спеціальну систему відрядної оплати праці, за якою робітники,
котрі виконують і перевиконують норму, оплачувалися за підвищеними розцінками, а
робітники, які недовиконали норму, оплачувалися по занижених (приблизно на 20%)
розцінках і тим самим штрафувалися. Свої доробки Ф.Тейлор виклав у книзі «Принципи
наукового менеджменту».
В системі радянської економіки нормування праці було одним із основних
інструментів підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції,
вдосконалення оплати праці, досягнення відповідності між мірою праці і винагородою за
працю. Нормуванням було охоплено до 85% працюючих. Сьогодні ж на українських
підприємствах нормуванню праці не приділяють уваги, що є причиною перевитрачання
коштів на оплату праці, дисбалансу між різними категоріями працюючих, ротацією
кадрів, і в підсумку негативно впливає на прибутковість підприємства.
Враховуючи особливості та тенденції розвитку теорії та практики нормування
праці, робимо висновок, що доцільним є розгляд новітніх методів нормування праці, які
використовуються на закордонних підприємствах.
Дані останніх досліджень показали, що підприємці в розвинених країнах світу
(США, Великобританія, Швеція, Італія, Японія) розширюють сферу застосування
нормування праці у всіх виробництвах, тим самим забезпечуючи кожного року
випереджання росту прибутку над рівнем витрат на його досягнення [4, с.107],.
На даний час в США, Канаді, Швеції, Німеччині, Японії і інших країнах
впроваджено безліч систем мікроелементних нормативів часу і їх модифікацій (MTM-1,
MTM-2, MTM-3, MODAPTS, WORKFACTOR та ін.), які розрізняються складом
мікроелементів, порядком обліку чинників, що впливають на їх тривалість, рівнем
укрупнення і рядом інших показників.
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Найбільш поширеною є система МТМ, що в перекладі означає «метод виміру
часу». Мікроелементні нормативи системи складені на основі великого фактичного
матеріалу, аналізу багатьох сотень метрів кіноплівки, на яку були зняті трудові процеси,
що найчастіше зустрічаються в різних виробництвах. Відхилення результатів розрахунків
норм часу по мікроелементних нормативах і даних спостережень не перевищує 2%, що
свідчить про точність і прогресивність системи.
Система МТМ-1 містить 460 значень нормативів часу, що охоплюють 19 основних
рухів рук, ніг, корпусу і очей. Тривалість кожного руху встановлена з урахуванням
основних чинників: відстані, міри точності, необхідного посилення руху, а також ваги
переміщуваних предметів і інших чинників.
Нині в нормуванні широко застосовуються модифікації системи МТМ-1 (МТМ-2,
МТМ-3 та ін.), що основані на принципах послідовного укрупнення базових елементів
МТМ-1 шляхом об’єднання, усереднювання, заміни і виключення окремих елементів
системи МТМ-1 на основі їх аналізу. Система МТМ-2, наприклад, складається з 39
нормативних величин часу, що охоплюють 13 елементів. Застосування укрупнених
нормативів спрощує і скорочує процес нормування.
Треба зазначити, що системі МТМ надають перевагу потужні корпорації Європи та
Азії, в той час деякі компанії країн пострадянського союзу використовують систему БСМ
(Базова система мікроелементів). Невелика її популярність пов’язана з тим, що створення
даної системи припадає на 1981 рік, коли вже в світовій практиці використовувалася
велика кількість більш сучасних систем мікроелементного нормування. Зазначимо, такі
переваги БСМ як охоплення повного спектру факторів, які впливають на виконання
трудових дій і надають змоги підвищити точність розрахунку норм. За висновками
науковців система БСМ краще ніж МТМ враховує особливості великого
машинобудування [5, с. 87].
Особливістю системи «Модаптс» (модульна система мікроелементних нормативів)
є простота: число нормативів зведено до 21, мікроелементи представлені у вигляді
малюнків, що легко запам’ятовуються. Система використовується для аналізу,
проектування та нормування робіт в серійному виробництві.
В одиничному виробництві доцільно застосовувати систему WorkFactor («Система,
що враховує фактори складності роботи»). Вона відрізняється від інших систем тим, що в
ній нормативи на мікроелементи встановлені окремо на основні та додаткові рухи, в
залежності від кількості факторів складності, що враховуються.
Вивчаючи вітчизняний досвід впровадження системи нормування праці, варто
навести приклад Ізмаїльського целюлозно-картонного комбінату. Підприємство
займається виробництвом та реалізацією гофропродукції (картонна тара та упаковка) як на
українському, так і на світовому ринках. Серійне механізоване виробництво, широкий
асортимент продукції, велика кількість працівників (550 чоловік станом на 1 січня 2016
року) потребують постійного контролю і вдосконалення. Запорукою злагодженої роботи
комбінату є оптимальна система нормування праці. Для робітників цеху гофрованої тари
застосовують відрядну оплату праці, чітко встановлені розцінки за одиницю продукції з
урахуванням норм, що є стимулом робітників виготовляти більше і якісніше. В
картонному цеху діє тарифна система оплати праці, яка базується за науковообґрунтованих нормах, що пробуджує працівників вдосконалювати свої професійні
навички задля того, щоб підвищувати свій розряд і заробляти більше.
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Як спосіб удосконалення нормування праці управлінського персоналу на комбінаті,
пропонуємо використовувати метод мікроелементного нормування. Згідно з яким усі
трудові дії є комбінаціями простих, тобто первинних елементів. Наприклад, при
досліджені алгоритмів рішення економічних задач трудовий процес економіста
складається з таких елементів: «знайти інформаційний показник», «перенести
інформаційний показник в інший документ», «розрахунки», «логічні дії», «читання»,
«запис». З цих елементів можливо розробити модульні нормативи на виконання
управлінських робіт. Модуль є елементом трудового або технологічного процесу. По
кожному модулю визначаються витрати часу з використанням мікроелементних
нормативів, про які вже зазначалося вище.
Нормуючи працю керівників варто враховувати той факт, що їх праця включає в
себе творчі аспекти, які потребують витрат енергії та часу, неабияких зусиль та натхнення.
Отже, досвід багатьох підприємств свідчить, що нормування праці є дієвим
інструментом виміру, оцінки і регулювання господарської діяльності. Саме нормування
праці сприяє підвищенню ефективності виробництва і виступає як засіб впровадження
досягнень науково-технічного прогресу.
Науково-обґрунтовані норми праці надають змогу оцінити результати трудової
діяльності кожного працівника зокрема і колективу в цілому. Встановивши норми праці
на окремі види робочих процесів і операцій, маємо можливість дотримуватись кількісних
та якісних пропорцій між робочими місцями, цехами, виробництвами, що в підсумку
сприяє зростанню продуктивності праці.
В сучасних умовах господарювання нормування праці набуває все більшого
значення з позицій застосування в якості інструменту виміру, оцінки і регулювання
господарської діяльності, ніж використання його як засобу примусу до праці,
призначеного виключно для встановлення жорстких норм і їх неухильного виконання.
Вивчення зарубіжного досвіду в сфері нормування праці дає можливість
вітчизняним спеціалістам краще зрозуміти переваги та недоліки сучасних методів,
адаптувати досягнення своїх колег для впровадження новітніх мікроелементних систем
нормування.
Застосування сучасних методів нормування праці, надає можливість оптимізувати
витрати виробництва, нарощувати обсяги виробництва, вірно планувати виконання
завдань з врахуванням інтенсивності та напруженості роботи працівників, підвищувати
продуктивність праці, зменшувати трудомісткість робіт, стимулом працівників до
якісного виконання роботи.
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В настоящее время не одно предприятие в системе рыночных отношений не может
нормально функционировать без маркетинговой службы на предприятии. Ведь открытие
собственного дела требует наличия не только большого количества денежных средств, но
также и идеи, которая имела бы успех. Можно смело утверждать что, маркетинг – это
оружие успеха предприятия.
Сегодня в процессе работы каждая компания, ставя новые трудные задачи,
одновременно сталкивается с большим количеством проблемных ситуаций, присущих
именно рыночной экономике. В современном мире компания может добиться успеха
лишь в случае, когда она «слышит своего покупателя», а как известно, потребности людей
безграничны. Следовательно, необходимо чёткое представление, чего именно хочет или
может желать потребитель. Ведь мало просто произвести товар, необходимо организовать
всю работу таким образом, чтобы получить максимальную прибыль от его продажи.
Поэтому, выживает то предприятие, которое может наиболее точно предсказать, в каком
количестве производить и по какой цене продавать, наиболее важный товар для
потребителя.
Термин «market» с английского языка переводится как «рынок», а «маркетинг» –
производное от этого слова – можно перевести как «процесс работы с рынком». То есть,
если существует определенное количество продукта и совокупность людей, готовых за
него платить, то процесс общения производителя с покупателями и все вытекающие
отсюда последствия (назначение цены, изменение продукта, привлечение новых
покупателей) можно назвать маркетингом [3, с. 160].
Современная мировая экономика в условиях глобализации создала особую среду
функционирования бизнеса, предъявляющую к предприятиям жесткие требования:
конкурентоспособность, гибкость организационной структуры, финансовая устойчивость.
Выдержать конкурентную борьбу в условиях мирового экономического кризиса
становится все труднее. На практике же не существует единой технологии анализа
маркетинговой деятельности на предприятии, каждая фирма выбирает тот путь, который
подходит именно для её целей. Маркетинговая деятельность предприятия состоит в
комплексном изучении рынка с целью выявления существующей и прогнозной величины
спроса для разработки конкретных программ, адресованных целевым рыночным
сегментам, задачи которых состоят в укреплении позиций предприятия на рынке,
увеличении продаж, и, как следствие, обеспечении заданной величины прибыли. Таким
образом, маркетинг на предприятии в лице маркетинговой службы является своеобразным
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мозговым центром – на основании информации, поступающей от менеджеров по
маркетингу, формируется производственная, научно-исследовательская, сбытовая,
кадровая, финансовая политика предприятия. Наиболее «узким» местом является подбор
методов анализа маркетинговой деятельности, без которых невозможно оценить степень
соответствия стратегии и тактики маркетинга.
Рассмотрим различные источники, в которых, выделяются несколько направлений
анализа маркетинговой деятельности.
К примеру, Нуралиев С. У. выделяет такие основные направления исследований,
как рынок и его прогнозирование, структура участников рынка, потребители и спрос,
товары и ассортимент, цена товара, конкуренты и внешняя среда, стимулирование сбыта и
реклама, внутренняя среда и ее возможности, товародвижение и каналы сбыта.
Миссорина М. А. считает, что исследованиям должны подвергаться рынок,
конкуренты, потребители, цены, а так же внутренний потенциал предприятия [1, с. 271].
А такие специалисты как
И. К. Беляевский, В. Д. Шкардун, Р. Грант,
В. А. Шаповалов, Г. Минцберг рассматривают маркетинговый анализ как основу
информационного обеспечения процесса разработки стратегии предприятия.
Существующие направления предлагают два подхода к процессу маркетингового анализа
– преимущественно качественные оценки и попытки использования максимально
возможного числа количественных оценок. Следует заметить, что современная специфика
маркетинга позволяет успешно сочетать оба направления: и количественное и
качественное. Недостатками существующей схемы процесса маркетингового анализа
можно считать отсутствие комплексности, стабильных информационных потоков и
раскрытых количественных оценок по получаемой информации [2, с. 50].
Существует ряд инструментов разработанных западными специалистами,
известные как модели стратегического анализа основные из которых это SWOT-анализ,
PEST-анализ, «Модель Стейнера», GAP-анализ, матрица экрана бизнеса GE, матрица
Ансоффа, модель Артура Д. Литтла, метод экспертных оценок «Дельфи» и другие [4,
с. 184].
Анализ маркетинговой среды часто представляется как несложная процедура, что
основано на неверном использовании различных методик. Часто в первую очередь
предлагается рассматривать ситуацию на основе SWOT-анализа.
Безусловно, у SWOT-анализа очень много преимуществ. Данный метод применим
в самых разнообразных сферах экономики и управления. Его можно адаптировать к
объекту исследования любого уровня, помимо этого он позволяет совершать свободный
выбор анализируемых элементов в зависимости от поставленных целей. А также может
использоваться как для оперативного контроля деятельности организации, так и для
стратегического планирования. Но как и любой другой метод, SWOT-анализ имеет
довольно много ограничений, главное из которых – необходимость мыслить в строго
очерченных рамках и допускать, что действие всех факторов внешней и внутренней среды
является непрерывным, в то время как оно чаще всего носит дискретный характер.
Наиболее близок к SWOT-анализу это PEST-анализ, который является
маркетинговым инструментом, предназначенным для выявления политических (Political),
экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological)
аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании. PEST-анализ – полезный
инструмент понимания рынка, позиции компании, потенциала и направление бизнеса.
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PEST-анализ помогает руководителю компании или аналитику увидеть картину внешнего
окружения компании, выделить наиболее важные влияющие факторы. На практике PEST анализ удобно применять при разработке плана маркетинга или бизнес плана в качестве
инструмента макроэкономического анализа окружающей среды компании и доступных
ресурсов.
Другим элементом стратегического анализа является «Модель Стейнера». Эта
модель представляет собой матрицу, включающую классификацию рынков и
классификацию продуктов на существующие; новые, но связанные с существующими; и
совершенно новые рынки. Матрица показывает уровни риска и соответственно степень
вероятности успеха при различных сочетаниях рынок-продукт. Модель используется: для
определения вероятности успешной деятельности при выборе того или иного вида
бизнеса; выбора между различными видами бизнеса, в том числе при определении
соотношения инвестиций для разных деловых единиц.
Во многом модель Стейнера считается попыткой объединения моделей
Гарвардской группы и матрицы Ансоффа. Данное мнение основывается на том, что
планирование охватывает все стратегические процессы на предприятии с требованием
строгого исполнения этапов стратегического управления, а так же описания его
результатов.
Матрица Ансоффа в свою очередь позволяет использовать одновременно
несколько стратегий. Она основывается на предпосылке, что наиболее подходящая
стратегия для интенсивного роста объема продаж может быть определена решением
продавать существующие или новые продукты на существующем или на новом рынках.
Данная матрица Ансоффа представляет собой схему, предназначенную для помощи
менеджерам в принятии решения о выборе стратегии, а также служит диагностическим
инструментом.
Так же матрица предназначена для описания возможных стратегий предприятия в
условиях растущего рынка. Согласно этой модели в целях обеспечения целостности
стратегический план предприятия должен содержать финансовую и административную
стратегии. Наиболее существенным отличием модели стратегического планировании И.
Ансоффа является учет обратной связи, которая обеспечивает интерактивность процедуры
формирования стратегического плана и непрерывность ее реализации.
Не менее важное значение для изучения и анализа маркетинговой среды
приобретают методы, которые базируются на экспертных оценках. Один из наиболее
известных это метод экспертных оценок «Дельфи». Процедура метода включает
несколько последовательных этапов опроса. На первом этапе производится
индивидуальный опрос экспертов, обычно в форме анкет. Эксперты дают ответы, не
аргументируя их. Затем результаты опроса обрабатываются, и формируется коллективное
мнение группы экспертов, выявляются и обобщаются аргументации в пользу различных
суждений. Такая процедура повторяется несколько раз. Когда все этапы завершены
результаты обрабатываются статистическими методами.
Недостатком считается факт отсутствия полной схемы подбора экспертов для
проведения процедур маркетингового анализа и значительные затраты времени.
Существует множество известных моделей отдельно применяемых специалистами и
подробно описанных разными авторами в литературе. Однако, многие предлагаемые
инструменты и методы анализа так и остаются недоступными.
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Проанализированные существующие методики, модели и подходы к процессу
маркетингового анализа, а так же практика их применения при своей эффективности,
распространенности имеют ряд существенных ограничений и недостатков.
Эти ограничения и недостатки в обобщенном виде можно сформулировать
следующим образом:
 недостаточность и низкое качество баз знаний и отсутствие стоимостного фактора
оценки получаемой информации;
 процедура маркетинговых исследований чаще всего не содержит комплексный
подход и основывается на проведении лишь отдельных этапов маркетингового анализа;
 имеющиеся индикаторы недостаточно отражают изменения конечных
результатов, не фиксируют причины происходящих изменений и сложны для
визуализации, а соответственно для их понимания и принятия управленческих решений;
 большинство моделей маркетингового анализа используется с низкой степенью
адаптации к отраслевым условиям.
Поводя итог нашего исследования, отметим, что все эти ограничения и недостатки
отражаются на корректности результатов проводимого маркетингового анализа,
правильности и оперативности принятия управленческих решений. Существующая
проблема требует разрешения путем разработки комплексной методики маркетингового
анализа, содержащей в себе описание этапов, процессов, информационных потоков,
последовательности проводимых операций, опирающихся и на качественные и на
количественные оценки собираемой и анализируемой маркетинговой информации и
визуализации получаемых данных для дальнейшего использования специалистами при
принятии управленческих решений. Такой подход позволит сократить объем затрат на
маркетинговый анализ при одновременном повышении степени его достоверности для
подготовки тактических и стратегических управленческих решений.
Литература:
1. Кочурова Л. И. Оценка экономического аспекта маркетинговой деятельности
предприятия / Л. И. Кочурова // Практический маркетинг. – 2011. – № 9. – 480 с.
2. Аренков И. А. Бенчмаркетинг и маркетинговые решения / И. А. Аренков,
Е. Г. Багиев. – СПб. Изд-во СПбУЭФ, 2003. – 350 с.
3. Хруцкий В. Е. Современный маркетинг: Настольная книга по исследованию
рынка // В. Е. Хруцкий, И. В. Корнеева. – 3-е изд. Перераб. и доп. – М. : Финансы и
статистика, 2009. – 200 с.
4. Морозова Ю. В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / Ю. В. Морозова,
В. Т. Гришиной. – М. : Дашков и К, 2012. – 407 с.
ТЕОРИЯ ЭКОНОМИКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Людмила Курдова
магистрантка специальности «Деловое администрирование»
Комратский государственный университет
Научный руководитель – д.э.н., проф. Пармакли Д.М.
У истоков данной теории стояли практические деятели (политики Дж. Кемп,
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– профессора А. Лаффер, Р. Мандель. Эмпирические исследования представлены
профессорами М. Фелдстайном, М. Боскиным и др.
В теоретическом плане концепция характеризуется применением принципов
микроэкономического подхода к анализу таких макроэкономических проблем, как
накопление капитала и государственные финансы. При этом основное внимание уделяется
воздействию налогов и налоговой политики на экономическую активность, корректировке
системы регулирования, смещению целей и приоритетов экономической политики и
модификации методов достижения этих целей. Представители экономики предложения
требуют ликвидации «вредных» форм регулирования, уменьшения регламентирующей и
регулирующей деятельности государства, а также укрепления рыночных основ
предпринимательства.
Экономическое процветание общества теоретики экономики предложения
связывают с защитой частной собственности и с совершенствованием механизма цен, с
созданием дополнительной системы мер по повышению конкурентоспособности
рыночной экономики, перестройкой системы социально-экономических и политических
отношений в соответствии с интересами предпринимательства.
Но теоретики не стремятся полностью устранить государство из экономики. Они
ведут речь о его преобразовании, создании «государства социального страхования»,
целью которого является улучшение положения всех американцев, создание справедливой
социально-экономической организации, которая открывает простор для реализации
индивидуальных устремлений и основана на принципе «равных возможностей»,
позволяющем обеспечить условия для эффективного функционирования экономики [2].
Одной из актуальных задач, по мнению теоретиков экономики предложения,
является устранение внешних для рыночной системы хозяйствования препятствий
свободному движению цен, связанных главным образом с системой налогообложения. По
их мнению, оно вызывает нежелательное вмешательство в рыночный механизм.
Социально-экономическими предпосылками для пересмотра в 80-е годы системы
налогообложения явились сильные негативные последствия высокого уровня налоговых
ставок. Во-первых, высокие налоги обусловили эффект ускорения инфляции издержек.
Это связано с тем, что большая часть налогов со временем трансформируется в издержки
предпринимателей и перекладывается на потребителей в форме более высоких цен. Рост
цен, в свою очередь, вызывает сокращение объемов производства, смещая кривую
совокупного предложения влево.
Во-вторых, высокие налоги, обусловив рост производственных издержек и
инфляцию, привели к снижению эффективности производства, сокращению
вознаграждений, получаемых рабочими и предпринимателями после выплаты налогов.
Это, в свою очередь, отразилось на внедрении нововведений и размерах инвестирования.
В-третьих, рост налогов вызвал в середине 70-х – начале 80-х годов инфляционную
«эрозию доходов». Следствием инфляции стало увеличение налогового бремени. В начале
60-х годов доходы около 90 % налогоплательщиков находились в пределах двух-трех
низших ставок, а высокая степень прогрессии применялась к 5 % богатейшего населения.
Инфляция и рост доходов в течение 60–70-х годов привели к тому, что растущие
предельные ставки подоходного налога, нацеленные на получателей высоких доходов, к
концу 70-х годов стали применяться в отношении широких слоев населения со средними
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доходами. Кроме того, обесценивались налоговые льготы: налогооблагаемый минимум,
стандартизированные скидки и пр [3].
Теоретики экономики предложения осуществляют пересмотр модели налогового
регулирования, строя свои рассуждения на положении о необходимости обеспечения
изменений в совокупном предложении факторов производства.
Главной предпосылкой изменений в совокупном предложении являются
сбережения, увеличение которых вызывает сокращение потребительского спроса,
расширение размеров накопления и инвестиций. Стимулирование сбережений теоретики
связывают с воздействием на соответствующую относительную «цену», которая отражает
привлекательность потребления по сравнению со сбережением. В результате центральным
моментом становится воздействие на размер реально получаемых инвесторами доходов,
на сбережения через изменения ставок налогов. Так определяется основной способ
влияния на распределение потребления во времени, а также дохода на сберегаемую и
расходуемую части.
Таким образом, представители экономики предложения, так же, как и кейнсианцы,
считают фискальную политику мощным средством воздействия на экономику. Но, если
для кейнсианцев она – способ непосредственного воздействия на совокупный спрос и
объемы производства с вторичным эффектом на структуру цен, то для представителей
экономики предложения бюджетно-налоговая политика – это средство изменять
«относительные цены» и через них воздействовать на поведение субъектов, в результате
чего изменяется объем производства и совокупный доход.
Главной переменной величиной у Лаффера являются предельные ставки. Он
считает, что если предельные ставки достигают достаточно высокого уровня, то
сокращаются стимулы для предпринимательской инициативы и расширения
производства, падают прибыли, усиливается процесс уклонения от уплаты налогов,
следовательно, снижаются и общие налоговые поступления. Сокращение предельных
налоговых ставок, напротив, высвобождает частную инициативу, обеспечивает рост
производства, приток дополнительных поступлений в бюджет, возможность его
сбалансирования.
По мнению Лаффера, сокращение налогов для экономики может дать тройной
эффект: во-первых, способствовать преодолению дефицита государственного бюджета в
связи со снижением масштабов уклонения и неплатежа налогов, повышением стимулов к
производству и увеличению занятости, уменьшением правительственных трансфертных
платежей (например, на пособия по безработице); во-вторых, обеспечивать расширение
налоговой базы вследствие увеличения предложения рабочей силы и капитала, т.е.
расширения объемов производства; в третьих, обусловливать перевод ранее используемых
рынком труда и капитала из низкооплачиваемой в сравнительно высокооблагаемую сферу
хозяйственной деятельности в связи с улучшением распределения ресурсов по сферам и
повышением эффективности экономики [1].
Литература:
1. История экономических учений: учеб. пособие для студ. ВУЗов. – М. : Высшая
школа, 1984. – 351 с.
2. Молдовану Д. Экономические доктрины / Д. Молдавану. – Ch. : ARC, 2003. –
280 p.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЕТНІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Маргарита Лисенко
магыстрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Сорока Л.М.
Туризм завжди був важливим фактором, який впливав та впливає на розвиток
економіки, задовольняє духовні й моральні потреби людей. Сьогодні люди подорожують з
різними цілями, такими як: заняття спортом, відпочинок, участь у спортивних походах,
ознайомлення з місцевими пам’ятками культури, відвідування рідних місць. Так
виникають нові, сучасні види туризму, до яких можна віднести і етнотуризм.
Туризм – тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих,
пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в
місці перебування [2].
Туризм, як явище суспільне, має багато відгалужень. Туризм розглядають, також,
за метою відвідування. За метою відвідування виділяють наступні види туризму в Україні:
- пізнавальний (екскурсійний) – відвідування та ознайомлення з пам’ятними
місцями та пам’ятками культури, історії, природи;
- оздоровлювально-пізнавальний – поєднання цілей оздоровлення і пізнання;
- курортно-лікувальний – пересування людей, зумовлене потребою поліпшити стан
здоров'я;
- спортивний – участь у спортивних заходах;
- вихідного дня – перебування кілька днів за межами міста, а також у
спеціалізованих зонах відпочинку;
- діловий – відвідування об'єктів за професійним інтересом;
- релігійний;
- зелений;
- етнічний туризм
- аматорський – мисливство, рибальство тощо.
Зупинимось детальніше на перспективах розвитку та проблемах етнічного туризму
в Україні. Чим саме цікавий етнотуризм та що він собою являє?
Етнічний туризм (ностальгічний або етнографічний туризм) – вид туризму, який
здійснюється туристами на місця свого історичного проживання. Поєднання туризму, як
засобу відвідування місця та етнографічної експедиції, що дозволяє ознайомитись з
культурою й історією місцевого населення, збагатити духовний розвиток, пізнати традиції
народу на рідних територіях та побути наодинці з природою краю. У корінного жителя
етнотуризм пробуджує любов до власної культури, рідної мови, мистецтва, своєї землі.
Учасники етнічного туризму – в основному люди похилого віку, що раніше
проживали в цій місцевості. Основна частина програм і мета приїзду – індивідуальне (або
112

невеликими сімейними групами) відвідування різних регіонів. Туристські ресурси для
етнічного туризму багаті і своєрідні. Це пам’ятки архітектури, музейні експозиції, архівні
матеріали, мальовничі природні місця. У сукупності все це створює сприятливі умови для
відпочинку та ознайомлення з історією та культурою народу.
Етнічний туризм може бути як внутрішнім (наприклад, відвідування глибинки
міськими жителями з метою ознайомлення з архаїчними говорами, фольклором, побутом,
культурою і мовами автохтонних народів), так і зовнішнім, який пов'язаний з
відвідуванням історичної батьківщини або місць народження родичів.
Останній різновид часто називається ностальгічним туризмом, який отримав
досить широке поширення у ряді регіонів світу – Ізраїль, Вірменія, Греція, Україна, Італія.
Говорячи про ностальгічні тури, можна виділити один з підвидів такого туризму, як
відвідування родичів і друзів (relative & visitors tour).
Туристичні ресурси для етнічного туризму багаті і своєрідні. Це пам’ятки
архітектури, музейні експозиції, архівні матеріали, мальовничі природні місця. У
сукупності все це створює сприятливі умови для відпочинку та ознайомлення з історією та
культурою народу. Сучасний етнічний туризм може бути як внутрішнім (наприклад,
відвідування сільської місцевості міськими жителями з метою ознайомлення з архаїчними
діалектами, фольклором, побутом, культурою і мовами автохтонних народів), так і
зовнішнім, який пов’язаний з відвідуванням історичної батьківщини або місць
народження родичів. Такі тури переважно організовуються для іноземців, що походять із
територій, що зараз перебувають у складі України.
В Україні етнічний туризм сьогодні ще не набув значної популярності. Це
пов’язано з тим, що учасниками відповідних турів є люди третього віку, тобто пенсіонери.
Оскільки, у нашій державі ця категорія туристів подорожує набагато менше, аніж
представники інших вікових груп, то етнотуризм не є таким поширеним, як інші види
туризму.
Україна, як країна з великим етнічним потенціалом, звичайно має багаті відповідні
ресурси. Вони базуються на багатьох історико-культурних та туристичних ресурсах, що
налічує близько 130 тис. пам’яток культури, у тому числі: 56206 пам’яток археології;
51364 пам’яток історії; 5926 пам’яток монументального мистецтва; 16293 пам’ятки
архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтні.
До регіонів, для яких характерна найбільша концентрація пам’яток культури,
належать Львівська, Київська, Чернігівська області та Автономна Республіка Крим.
Зважаючи на вищевикладене, можна сказати, що Україна достатньо багата на
етнотуристичні ресурси. Для того, щоб сприяти розвитку етнічного туризму в країні слід
підвищувати попит на цей тур-продукт, як спрямовуючи увагу туристів на історію свого
краю, так і ознайомлюючи з історико-культурними пам’ятками інших регіонів [2].
В Україні є етнографічні музеї, які і вивчають і експонують етнографічні колекції
та знайомлять сучасників із процесами етногенезу, побутом і культурою різних етнічних
спільнот та історичних періодів. Більшість сучасних етнографічних музеїв країни
репрезентують відвідувачам тематичні експозиції традиційної культури українського
народу (ужитково-побутові й мистецькі предмети XVIII - початку XX ст.) та її локальних
варіантів, зібраних з усіх етнографічних земель України (Лемківщина, Бойківщина,
Гуцульщина, Буковина, низинне Закарпаття, Західне і Східне Поділля, Волинь і
Центрально-Східне Полісся, Середня Наддніпрянщина, Слобожанщина, Донеччина,
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Надчорномор’я). Серед них Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини та
Покуття ім. Й. Кобринського і Косівський музей народного мистецтва та побуту
Гуцульщини на Івано-Франківщині, Музей етнографії та художнього промислу Інституту
народознавства НАНУ у Львові, Печенізький краєзнавчий музей та Етнографічний музей
«Українська слобода» у Харківській області, Музей культури та побуту Уманщини [3].
Останнім часом почали з’являтись унікальні «живі музеї», або їх ще називають
«скансени». Це музеї з анімаційною програмою відтворення етнічної культури. Тут
вражають не тільки спеціальні споруди, речі старовини, а й працівники-аніматори з
професійними вміннями відтворювати середовище минулих епох. Скансени цікаві тим,
що вони реконструюють стару техніку і використовують її для діяльності музею, так,
наприклад, транспортні засоби минулих епох. Ці музеї відрізняються від звичайних
наявністю анімаційного елемента. Особливою ознакою «живих музеїв» є традиційна
кухня краю. Страви готуються з участю туристів. Першим таким музеєм в Україні став
Національний історико - етнічний заповідник «Переяслав», який був створений у 1951
році на основі краєзнавчого музею.
Одне с головних центрів етнічного туризму в Україні посідає Одеський регіон.
Адже, саме в даному регіоні найбільше розмаїття етнічних культур. Даний регіон полі
національний, на території якого проживають близько 133 етносів. Населення Одеської
області складають українці, росіяни, болгари, молдовани, гагаузи, На території області
також проживають значні громади євреїв, білорусів, вірмен, циган та поляків. Значно
зросла кількість арабів, вірмен, греків, грузин, азербайджанців та татар.
І. О. Бочан розглядає етнічний туризм як важливу складову людських цінностей, як
специфічний вид людської діяльності, мотивацією якої є пізнання краєзнавчих та
країнознавчих ресурсів, ознайомлення з цінностями етнографічних груп у місцях їх
компактного проживання на території України. Мета етнотуризму полягає у відвіданні
етнотуристичного регіону нашої держави для ознайомлення з культурою, побутом,
традиціями, діалектами, кухнею, образотворчим мистецтвом місцевих жителів 10.
І. А. Волкова тлумачить термін «етнічний туризм» як поїздки, що організовуються до
регіонів проживання нечисленних народів, які не мають власної державності або
національно-адміністративної автономії у складі інших держав. Етнокультурний туризм
сприяє більш тісним зв’язкам, обмінам представників цих народів, включенню їх
культури у світову культурну спадщину.
Аналіз стану вітчизняного туристичного ринку свідчить про те, що розвиток
етнічного туризму в Україні перебуває лише на початковій стадії. Збільшення потоків
туристів етнотуризму нині уповільнюється через низку негативних факторів, до яких
належать: недостатній розвиток туристичної інфраструктури; нерозробленість
нормативно-правової бази; економічна та політична нестабільність у країні; обмеженість
асортименту запропонованих послуг; відсутність комплексного бачення країни як
перспективної туристичної дестинації; недосконалість реклами українських туристичних
центрів за кордоном та ін.
Зазначені проблеми неможливо вирішити без підтримки держави. Тому на даному
етапі до першочергових завдань державних органів управління в галузі туризму можна
віднести створення ефективних умов для роботи туристичних підприємств, установ та
організацій, що, у свою чергу, потребує: розробки й впровадження прогресивних методів і
стандартів туристичного обслуговування; розвитку малого та середнього підприємництва
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в сфері етнотуризму; підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та
об’єктів культурної спадщини; зміцнення матеріально-технічної бази туризму; розвитку
туристичної інфраструктури; вдосконалення інформаційного та рекламного забезпечення
туризму; провадження ефективної інноваційної діяльності; поліпшення кадрового
забезпечення в сфері етнічного туризму; розширення міжнародної співпраці в туристичній
галузі; підвищення іміджу держави на міжнародному рівні.
Також проблемою Україні є те, що туристичні ресурси сьогодні використовуються
далеко не в повному обсязі. Дослідження науковців свідчать про те, що одночасна ємність
природних ресурсів України з врахуванням можливого навантаження та екологічних
вимог складає близько 50 млн. чоловік, в той час як рівень використання внутрішніх
туристично-рекреаційних ресурсів України фактично дорівнює 7-9%.
Це викликано такими причинами: - відсутність коштів на проведення маркетингу
туризму в Україні; - необхідність отримання візи для в’їзду в Україну викликає перше
негативне ставлення у потенційних туристів; - наявність різноманітних перешкод для
туриста: застаріла літаки та занедбані аеропорти, повільні та некомфортабельні поїзди та
автобуси, часті зупинки працівниками державної інспекції, прискіпливість митних та
прикордонних служб.
До сьогодні в Україні було досить чітко вибудовано диференційовану систему
органів урядового та неурядового характеру, які б фахово займалися цими питаннями.
Так, Законом «Про туризм» встановлено, що державна політика у галузі туризму
визначається Верховною Радою України. Центральним органом державної виконавчої
влади в галузі туризму був Державний комітет України по туризму (на сьогодні –
ліквідовано), повноваження якого визначалися цим законом та положенням, що
затверджувалося Кабінетом Міністрів України. Державний комітет України по туризму
реалізував державну політику в галузі туризму і ніс відповідальність за подальший його
розвиток; брав участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативних актів з
питань туризму.
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ОСОБИСТІСТЬ ЛІДЕРА В КРЕАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Поліна Македонська
студентка ІІІ курсу факультету управління бізнесом
Придунайська філія «Міжрегіональної академії управління персоналом»
Науковий керівник – викладач Куля І.Ф.
Однією з основних передумов розвитку креативної основи діяльності підприємства
є творче мислення керівника-лідера. Якщо керівник зовсім не творча людина та ще гірше
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– консерватор, супротивник нестандартних підходів, то його підлеглим надзвичайно
складно чи взагалі не можливо використовувати креативність у своїй виробничій
діяльності. Це є гальмом та прирікає такого керівника та працівників відмовлятися від
інновацій, не використовувати прогресивні методи в своїй діяльності, а отже –
підприємству бути не конкурентоспроможним у динамічному ринковому середовищі. Для
того, щоб описана ситуація не траплялася або була максимально нейтралізована, вважаємо
необхідним розуміти передумови лідерства в креативному менеджменті та
використовувати ці знання як для запобігання управлінській деформації і регресу, так і,
відповідно, для розвитку креативності на підприємстві.
Наукові праці та дослідження в цьому напрямі здійснили переважно зарубіжні
науковці та практики, йдеться про Алана Дж. Роу, Едуарда де Боно, Майкл Микалко та ін.
Простір вітчизняних досліджень креативного менеджменту, зокрема проблеми лідерства в
креативному менеджменті, залишається мало заповненим.
З’ясування сутності креативності в загальному розумінні та у виробничій
діяльності підприємства. Визначення основних рис керівника, які сприяли би його
лідерству в креативному менеджменті.
Сьогодні ринок товарів і послуг переповнений однотипними підприємствами –
виробниками. Вони виготовляють однаковий товар або надають однотипні послуги і
відрізняються один від одного лише назвами. На ринку праці з її жорсткою конкуренцією
недостатньо тільки уміти щось робити, потрібно змусити інших зрозуміти, що ви
володієте усіма можливостями для виконання цієї справи. Тому перед керівником
підприємства постає питання: як же стати лідером у своїй галузі і не дати іншим зайняти
це місце? Через це виникає необхідність у постійному розвитку, впровадженні інновацій і
пропозицій нових, оригінальних і нестандартних ідей. Ці й багато інших чинників
привели до виникнення креативного менеджменту. [1, c. 32]
А. Файоль характеризував процес управління так: «Управляти – означає вести
організацію до її мети, витягуючи максимальні можливості зі всіх наявних в її
розпорядженні ресурсів». Креативний, творчий підхід до управління організацією є
запорукою успіху в сучасних умовах розвитку та конкуренції ринку.
Креативний менеджмент вивчає психологічні, управлінські, соціологічні,
економічні, історичні, культурологічні чинники, які впливають на процеси творчості в
управлінні .
Термін «креативність» пішов від латинського слова creatio – створення. Це новітній
термін, яким окреслюються творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до
продукування принципово нових ідей, а також входять в структуру обдарованості в якості
незалежного фактору [3, c. 60]. На думку науковця Альберта Сент-Дьорді «Креативність –
це творче мислення, яке полягає в тому, щоб подивитися на те, що бачать усі, і подумати
про те, про що не подумав ніхто».
На моє переконання, лідером креативного менеджменту має бути керівник.
Загальні основи психологічних особливостей мислення керівника становлять базис його
особистої креативної поведінки. З точки зору психології, креативний процес
характеризується
наявністю
випереджувального
відображення,
ймовірного
прогнозування, передбачення подій (антиципації). Тому від лідера вимагається мобілізація
всіх його інтелектуальних і психологічних здібностей [4, c. 81]
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До інтелектуальних здібностей особистості належить: креативність, здатність до
навчання, рефлективність (приклад наслідування підлеглими). У діяльності вони
виступають у нерозривному зв’язку із вродженим рівнем розумових функцій. Зв'язок
інтелекту з управлінням очевидний і має вирішальне значення [2, c. 104].
Креативний менеджмент спрямований на вирішення низки практичних завдань, які
розглянемо докладніше на рис 1.
Творча складова

Креативний менеджмент

-оцінка
творчого
потенціалу
організації і, як результат,створення
творчої атмосфери в колективі;
-утворення
тимчасових
творчих
колективів з осіб, здатних до
ефективної участі в груповому
творчому процесі;

Інноваційна складова

-визначення
інноваційних
методів,
операцій і прийомів , які необхідно
освоїти для більш якісного та
оперативного вирішення нестандартних
завдань;

Мал. 1. Підходи до розуміння «креативного менеджменту»
з творчого та інноваційного боку
Отже, розвиток творчого потенціалу та його реалізація сприяють підвищенню
ефективності діяльності організації в цілому, а використання інструментів креативного
менеджменту дозволяє оперативно і творчо вирішувати складні завдання в області
передачі інформації та дієвої політики організації.
Складність вивчення феномену креативності зокрема в тому, що механізм його
формування та розвитку надзвичайно складний і не піддається формалізації. Однією з
основних передумов розвитку креативності на підприємстві є творчій керівник-лідер.
Аналіз сучасних досліджень показав, що до сьогодні ще немає однозначної
відповіді на запитання: чи існує взагалі креативність як явище, чи вона є науковим
конструктом, чи є самостійним процес креативності, чи креативність – це сума інших
психічних процесів. Вважаємо, що це потребує подальших досліджень.
Література:
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НІМЦІ БЕССАРАБІЇ:
ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕТНІЧНОГО ТУРИЗМУ
Денис Мангул
магістрант факультету української філології та суспільних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Сорока Л.М.
Німецькі переселенці почали осідати в Бессарабської області, а саме в
Аккерманському повіті в 1814-1815 рр. Це були так звані «варшавські поселенці», які
прибули з території Варшавського герцогства. Владі довелося надавати цим переселенцям
значну матеріальну допомогу, так як лише невелика частина прибулих мала гроші на
проживання. Після приєднання Бессарабії до Росії виникла необхідність заселення
південної її частини, Буджака, звідки в Туреччину пішло все проживаюче там раніше
ногайське населення.
В 1813 році був опублікований маніфест з перерахуванням прав і привілеїв
колоністів, який багато в чому доповнював правила 1804 р. Вони звільнялися на 10 років
від усіх податків і державних обов'язків. Незаможні сім'ї отримували допомогу до 270
рублів. Кожній родині виділялося по 60 десятин землі. Всі переселенці та їхні нащадки
звільнялися від рекрутських наборів і користувалися свободою віросповідання.
Переселення німців в Бессарабію почалося в 1814 році, коли 31 сім'я німців з
Варшавського герцогства отримала дозвіл виїхати в Буджак. Основною причиною, що
викликала це переселення, був економічний занепад в Польщі, викликаний
наполеонівськими війнами. Крім цього, німці-протестанти піддавалися тут гонінням.
Переселенцям відвели 115,5 тис. десятин родючих земель Акерманського повіту в
долинах річок Кагальник, Чага і Сарата.
Протягом 1814-1817 рр. колоністи утворили в Аккерманському повіті 13 населених
пунктів. У 1814 р виникли селища-колонії Тарутинська і Бородінська. У 1815 р. – 6
колоній (Кульмська, Малоярославска, Краснинська, Лейпцизька, Березинська і
Клястицька). У 1816 р з’явилося 4 колонії (Фершампенуазська, Бріенська, Паризька і
Арцизька).У 1817 р з'явилося німецьке селище – Теплицьке [3, с. 15-20].
Німецькі колоністи прибували в Бессарабію з різних німецьких регіонів, говорили
на різних діалектах і були прихильниками різних християнських конфесій (хоча домінував
протестантизм). Найбільше німців прибуло з земель Баден-Вюртембург, Ельзас та Баварія.
Центром бессарабських німців стало Тарутине, де були німецькі гімназії і
бібліотека. Саме там в 1920 році виникла «Німецька народна рада Бессарабії», яка
представляла національні інтереси німецькомовного населення регіону в складні
післявоєнні роки.
«Бессарабія знаходиться далі за Місяць!». Цей вислів характеризував окраїнне
положення цієї прикордонної території і відірваність місцевої німецької громади від
історичної батьківщини в XIX – першій половині ХХ ст. [2, с. 5-8].
Після приєднання Бессарабії до СРСР в 1940 році німецьке населення було
вимушене покинути територію, що вже стала домівкою для декількох поколінь.
Формально німці переселялися в «муттерланд» на добровільних засадах, але проф. Шмідт
зазначає, що фактично у бессарабських німців не було вибору. Відомо, що в ході
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переселення вони несли майнові втрати: німці позбавлялися нерухомості, їм заборонялося
брати з собою радянські або румунські грошові знаки. Однак, поневіряння бессарабських
німців на цьому не скінчилися.
Розселені переважно на тих територіях, що були анексовані нацистською
Німеччиною, після 1945 року вони були змушені переселятися знову. В ході депортації
колишні бессарабські німці, разом з судетськими, сілезськими та східно-пруськими
німцями були виселені на німецькі території [1, с. 146-159].
Таким чином, бессарабські німці і їх нащадки вже протягом 76-ти років живуть на
новій батьківщині, але при цьому виникає питання про те, що штовхає їх до відвідування
місць колишнього проживання на території сучасної Молдови і України? Це
ностальгічний туризм або прагнення повернутися на історичну батьківщину?
Прагнучи відповісти на ці питання, було проведене дослідження серед
бессарабських німців і їх нащадків. Виділено кілька основних вікових категорій. Перша
представлена предками 1890-1900 років народження, які народилися і виросли в
Російській імперії, їх молоді і зрілі роки пройшли в Румунії. Ці німці пережили
переселення з Бессарабії і подальшу депортацію до Німеччини будучи вже самостійними
людьми, що мали свої сім’ї з дітьми і іноді з онуками. Для цієї вікової групи характерно
те, що вони вважали своєю батьківщиною саме Бесарабію. Тому вони є своєрідною
відправною точкою для порівняння з наступними поколіннями.
Перше з них – це німці 1909-1924 рр. народження, у яких збереглися виразні і
ідеалізовані спогади про «стару батьківщину», де вони жили «єдиною сім’єю з сусідами».
Перше покоління важко перенесло «прощання з батьківщиною» і переселення в новий
будинок. Для німців даної вікової категорії, яка перенесла основні позбавлення в
молодому віці, характерно обережне сприйняття дійсності.
Проміжне покоління бессарабських німців представлено людьми 1925-1933 років
народження.
Друге покоління – німці 1934-1953 років народження, яких автор розділяє на дві
під-генерації: «діти війни» і народжені після війни. Якщо перші виявилися «між старою і
новою батьківщиною», то що з'явилися на світло в повоєнній Німеччині підкреслювали,
що вони не біженці, а народилися тут. При цьому те, що пережили їхні батьки, було для
дітей «вже історією».
Повоєнне покоління бессарабських німців, особливо народжені після 1965 року
вважають себе звичайними німцями.
Нащадки німців з Бессарабії також проявляють неабиякий інтерес до своєї
прабатьківщини. І отримавши нагоду, обов’язково відвідують домівку своїх предків.
Однак на сьогоднішній день пропозиція туристичного ринку Бессарабії для німецьких
туристів обмежена лише такими населеними пунктами як Ізмаїл та Вилкове, які мають
мало спільного з німецькими колоніями. Інколи проводяться екскурсії до Тарутино та
Арцизу для невеликих груп іноземних туристів. Поза увагою залишається велика кількість
пам’яток культури на архітектури бессарабських німців.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ
НА СУЧАСНИХ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
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студентка IV курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викладач Степанова Н.О.
Проведення в країні радикальних економічних реформ, переорієнтація
виробництва на споживача докорінно змінило підходи до формування асортименту на
підприємствах, поставило їх перед необхідністю пошуку нових підходів до формування
ассортіменту, для забезпечення стійкості свого функціонування, так і для подальшого
розвитку, і призвело до доцільності розробки нових управлінських рішень, що
забезпечують їх збалансованість з іншими аспектами діяльності підприємства. Для
обгрунтування рішень в області асортименту виробничого підприємства була розроблена
методика, спрямована на приведення асортименту у відповідність до вимог ринку і самого
підприємства.
Проблема управління асортиментом включає дві основні задачі: визначення
переліку продукції, що випускається (що) і розрахунок виробничої програми (скільки).
Враховуючи що теорія і методологія рішення задачі розрахунку виробничої програми
повністю сформувалась і в додаткових дослідженнях на даний момент не мають потреби,
зупинимося більш докладно на завданні формування оптимального асортименту і
управління ним.
Рішення в області асортименту можна представити у вигляді кінцевого результату
взаємодії трьох змінних:
- Цілей бізнесу;
- Ресурсів його суб’єкта;
- Кон’юнктури ринку.
Не дивлячись на зовнішню різноманітність цілей бізнесу, всі вони, в кінцевому
рахунку, можуть бути зведені до досягнення певних результатів економічного характеру
(високий прибуток, рентабельність, підвищення ціни бізнесу і т. п.) або ж поняттями, тим
чи іншим чином тісно пов’язаними з ними (частка ринку, конкурентна позиція і т. п.).
Формуючи товарний асортимент, виробник при досягненні поставлених цілей в
першу чергу змушений рахуватися з власним ресурсним потенціалом. отже, ресурси
виступають в якості обмеження для того потенційно привабливого асортименту, який
відповідає цілям даного суб’єкта.
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У той же час, відповідність ресурсів виробника його цілям є лише необхідною,але
ще не достатньою умовою для остаточного формування ассортименту.
Не всі позиції, виробництво яких для розглянутого суб'єкта бізнесу вигідно і
можливо, обов'язково буде відповідати умовам зовнішнього середовища. Тому, керуючи
асортиментом, крім досягнення відповідності асортименту цілям і ресурсам бізнесу,
необхідно забезпечити його відповідність умовам зовнішнього середовища (ринку)
розглянутого суб’єкта.
Існуючі в даний час методи визначення переліку найменувань і відповідних
обсягів доцільною для виробництва продукції з деякою часткою умовності можна
розділити на дві групи:
- Класичний, традиційний підхід;
- Рішення на основі маржинального прибутку.
Класичний, традиційний підхід припускає знаходження оптимального
ассортіменту випуску продукції за критерієм максімізації прибутку. При цьому
використовуються методи лінійного програмування, зокрема, симплекс-метод.
З математичної точки зору така постановка завдання абсолютно вірна, але з
економічної вона не може бути визнана правильною, з двох причин. По перше, цей підхід
має на увазі, що прибуток залежить виключно від внутрішніх ресурсів підприємства, що
справедливо тільки при інших рівних умовах. Ринок в цьому випадку не враховується.
По-друге, традиційний підхід не враховує різну поведінку постійних і змінних
витрат при зміні обсягу виробництва. Виходячи з поведінки собівартості, відомо, що
величина прибутку, як і собівартість, змінюється зі зміною обсягу виробництва, і тому
обчислений оптимальний варіант на підставі прибутку для одного обсягу може не бути
оптимальним при реальному прибутку.
Другий підхід до вирішення асортиментної задачі заснований на системі «директкостинг».
Сутність системи полягає в організації роздільного обліку змінних і постійних
витрат і використання його переваги з метою підвищення ефективності управління. Назва
«директ-костинг» або «директ-кост», введена в 1936 році американцем Д. Харрісом,
означає облік прямих витрат.
Методики управління асортиментом підприємства, засновані на системі «директкостинг», як критерії фінансової привабливості виробництва того чи іншого виду
продукції, використовують не прибуток від її реалізації, а показник, що розраховується як
разниця між ціною виробу і його змінними витратами.
Згідно з нашою концепцією, проблему формування асортименту необхідно
розглядати з урахуванням всіх трьох змінних – цілей бізнесу, його ресурсів і зовнішніх
умов.
Оскільки існуючі методики орієнтуються тільки на першу з них, то виникла
потреба створити комплексну методику, що враховує всі змінні.
Для цього має сенс ввести новий показник – коефіцієнт адекватності ринку. Він
характеризує ступінь наближення аналізованого товару до якогось еталонного зразку,
який за своєю суттю буде відповідати найбільш конкурентоспроможного на ринку виробу.
Він може бути визначений за формулою:
Кад.р. = 1-

1
n

∗∑

Kμ−Kφ
Kμ

.

де К𝜇 і К𝜑 -нормативні та фактичні показники, прйняті до розрахунку,
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n- кількість показників,прийнятих до розрахунку.
Інтерпретація показника рівня адекватності ринку наступна: дана позиція
асортименту тим більше розвинена і тим ефективніша для підприємства, чим ближче
значення її показника адекватності ринку до ідеалу.
Розглядаючи динаміку рівня адекватності за певний період часу, можна визначити
погіршуються або поліпшуються показники конкретного товару або асортиментної
групи, оцінити їх значення по відношенню до інших товарів (асортиментних груп). Це
дасть можливість виявити лідерів і аутсайдерів асортименту і вжити коригуючи дії, в
залежності від стадії їх життєвого циклу.
З огляду на, що коефіцієнт адекватності ринку за своєю суттю характеризує
ступінь наближення продукції підприємства до деякого еталонного зразку асортименту,
який найкращим чином відповідає цілям бізнесу, ресурсам підприємства і факторам
зовнішнього середовища, можна вважати, що чим ближче до одиниці коефіцієнт
адекватності ринку по кожній асортиментній позиції підприємства, тим стійкіше воно
функціонує.
При прийнятті рішення про новий товарний напрямок, воно більш песпектівно
для підприємства, якщо у нього високий коефіцієнт адекватності ринку. І чим нижче
коефіцієнт адекватності, тим швидше у підприємства виникнуть проблеми, які приведуть
до необхідності заміни товарного напрямку, інвестування в нові технології або відмови
від його виробництва.
Таким чином, використовуючи досвід керівників і фахівців в сукупності з
запропонованим комплексним показником, можна сформувати таку структуру
асортименту, при якій підприємство буде функціонувати досить стійко.
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Валерія Медведєва
студентка IV курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Науковий керівник – викладач Метіль Т.К.
На сьогодні успіх українських підприємств залежить від багатьох чинників, а саме
від ефективного використання ресурсів, підвищення рентабельності, максимізації
прибутку. Також не останню роль відіграє здатність підприємства реагувати та
адаптуватися до змін конкурентного ринку. Стратегічне управління є основним чинником
ефективної роботи всього підприємства. Оскільки, завдяки стратегічному управлінню ми
маємо можливість формулювати короткострокові та довгострокові ініціативи, які
спрямовані на досягнення цілей підприємства.
Стратегічне управління – це вид діяльності пов’язаний з організацією
безперервного процесу розробки коректування і впровадження набору стратегій на
підприємстві. Стратегічне управління є необхідним:
- задля забезпечення конкурентностійкості;
- майбутньої прибутковості;
- досягнення інших стратегічних цілей підприємства (з врахуванням його стрімких
змін, загроз і можливостей, а також сильних і слабких сторін підприємства) [1, с. 15].
В ринковій економіці середовище забезпечує ефективність діяльності
підприємства, і значною мірою, детермінує його існування. Мета стратегічного
управління – це побудова такої динамічної системи, яка давала б змогу забезпечувати
своєчасне визначення місії, цілей та стратегій, розробку і виконання системи планів (як
інструментів реалізації стратегічних орієнтирів), удосконалення підприємства та його
окремих підсистем, що є основою для підвищення його конкурентоспроможності та
існування в довгостроковій перспективі [2]. Переваги стратегічного управління:
- орієнтація діяльності підприємства на досягнення ринкового успіху;
- позиціонування компанії на ринку з урахуванням майбутнього конкурентного
стану;
- необхідність оцінки зовнішніх загроз і можливостей та вироблення відповідних
реакцій на них;
- обов’язковість встановлення стратегічно кращих сфер і масштабів діяльності,
виходячи з особливостей потенціалу підприємства та привабливості галузі;
- можливість знаходження альтернативних варіантів дій по створенню
конкурентних переваг, їх порівняльної оцінки і вибір кращого з них з точки зору
прибутку, обсягу і напрямів інвестування;
- можливість створення системи планування і реалізації планів, об’єднує всі рівні
управління компанією, використання активного управління.
Однак стратегічне управління не позбавлене деяких недоліків, які завжди присутні
при моделюванні процесів реального світу:
- не дає детальної картини майбутнього, а є лише якісним описом бажаного стану
організації;
123

- не дозволяє повністю формалізувати процес управління, оскільки являє собою
органічне з’єднання інтуїції і мистецтва керівників організації;
- вимагає коригувань стратегії в міру виникнення змін у зовнішньому і
внутрішньому середовищі організації;
- велика ціна можливих помилок при виборі невірної стратегії.
На сьогодні стратегічне управління на українських підприємствах є недосконалим.
Це відбувається через наявність численних бар’єрів та поширених помилок компаній, а
також через зростаючі виклики внутрішніх та зовнішніх факторів ринку. А саме через:
- неповноцінне дослідження ринку;
- не відбувається НТП, як слідство продукція є неконкурентоспроможною;
- використання застарілих методів;
- недосконала система розподілу фінансових, трудових, природних, матеріальних
ресурсів.
Отже, стратегічне управління дає змогу визначити вектор руху організацій для
формування стійких конкурентних переваг, досягнення поставлених задач та успіху на
ринку в цілому. Стан стратегічного управління на українських підприємствах є низьким,
оскільки керівники допускають багато помилок через відсутність належного досвіду.
За для подолання усіх цих проблем, необхідно:
- використання сучасних інструментів та підходів до формування стратегії;
- збільшити контроль за розподілом ресурсів;
- проводити маркетингові дослідження;
- впровадити ієрархію підрозділів;
- створити робочі місця під конкретні функції;
- скоординувати усі функції, за для того, щоб підприємство працювало як одне
ціле;
- проводити курси підвищення кваліфікації менеджерів у сфері стратегічного
управління.
Таким чином, можна зробити висновки про те, що стратегія управління
підприємства може бути ефективною за умови, коли існує гармонія між організаційної та
стратегічної структурами управління. Таке управління відбувається, коли кожен
працівник має чіткі завдання і розуміє стратегічну мету підприємства в цілому.
Розвиток ринкової економіки в Україні з кожним днем ставить все нові вимоги до
вищого менеджменту українських компаній. Вибір стратегічних пріоритетів розвитку
бізнесу вимагає від менеджерів і керівників вміння використовувати сучасні підходи в
управлінні компанією, оскільки саме вдосконалення менеджменту, впровадження
сучасних інструментів стратегічного управління як компанією так і її ресурсами, підвищує
її конкурентоспроможність в цілому.
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Анастасія Метіль
аспірантка кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права
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Метою правового регулювання трудових відносин є сприяння у постійному
зростанні рівня продуктивності праці. Таке завдання складає зміст регулюючої та
забезпечувальної функцій трудового права. Вони здійснюються завдяки дії якісно
налагодженого механізму, що включає систему юридичних засобів, насамперед, трудовоправових норм, спрямованих на результативну організацію роботи працівників. Одним з
елементів, для якого характерні названі властивості, являється виконання норм робочого
часу, а також організаційно-правове забезпечення цього процесу.
Для досягнення високих показників продуктивної трудової діяльності не достатньо
встановити на законодавчому рівні норми тривалості, види та правовий режим часу,
протягом якого працівники повинні виконувати трудові обов’язки, обумовлені укладеним
з роботодавцем трудовим договором. У цьому випадку необхідним є розробка певного
юридичного інструментарію, покликаного забезпечити ефективність використання норм
робочого часу. Тобто, йдеться про закріплення в трудових законах правових положень
щодо відповідного порядку, який включатиме вимоги про оптимальну, раціональну й
збалансовану реалізацію взаємних правомочностей та зобов’язань роботодавця і
працівників з вказаного питання.
У науці трудового права дослідженню проблеми ефективності використання норм
трудового права не приділялося належної уваги. Опосередковано деякі аспекти її змісту
проявляються у працях таких вчених, як А. В. Акуліч, Г. Г. Білієнко, В. Я. Бурак,
І. М. Ваганова, М. І. Гордієнко, В. В. Готра, З. В. Дзугкоева, Т. Н. Важенкова,
В. С. Вітковський, В. С. Венедиктов, В. М. Гончаренко, О. С. Заржицький, Н. Л. Лютов,
К. О. Кизименко, В. С. Козлов, О. Г. Комоцька, З. Я. Кравців, Т. В. Красюк, Н. Р. Нікітіна,
Л. Я. Островський, С. П. Прилипко, А. М. Соцький, О. В. Чесаліна, О. А. Шевченко,
О. О. Шевцов, К. В. Шурупова, А. А. Юрченко.
Вивчення поняття ефективності використання робочого часу матиме вагоме
значення також для інших сфер суспільного життя. Зокрема, це стосується економічних й
організаційно-управлінських відносин, які формуються на окремо взятому підприємстві,
установі чи організації. Адже у них розкривається відмінний від трудово-правового аспект
зазначеної категорії. Однак остання, маючи юридичний зміст, чинить на економіку та
менеджмент процесу праці регулюючий виплив, оскільки визначає правові форми та
методи покращення продуктивності діяльності відповідного суб’єкта господарювання,
встановлює для них певні легальні рамки. Як наслідок, це сприяє удосконаленню
методики використання норм тривалості робочого часу, роблячи її більш ефективною.
У кінцевому підсумку висвітлення правової сутності поняття ефективності
використання норм робочого часу сприятиме виробленню сучасного бачення на
співвідношення суб’єктивних трудових прав і суб’єктивних трудових обов’язків як
роботодавців, так і працівників; фактичній реалізації трудової правосуб’єктності таких
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учасників соціально-трудових відносин, які виникають з метою забезпечення
продуктивності праці, а також охорони й захисту їх відповідних трудових
правомочностей.
Перш за все, одним із структурних елементів поняття ефективності використання
норм робочого часу є норма його тривалості. Варто наголосити на тому, що вона
являється і установчою складовою, оскільки визначає об’єкт цієї категорії.
Під нормою робочого часу В. П. Марущак, Н. П. Долгіх розуміють «встановлену
законом, колективним або трудовим договором для даного працівника тривалість його
робочого часу за певний календарний період – день, тиждень, місяць [ 1, с. 83]. Тобто,
норма робочого часу визначається через його тривалість у формі певного календарного
періоду. З цим поняттям можна цілком погодитися. Воно показує підстави та зміст
формування норми робочого часу. Це сприяє цілісному розумінню останньої й відповідає
чинному трудовому законодавству.
З точки зору В. І. Семенкова, норма тривалості робочого часу являє собою
встановлену величину робочого часу, яку необхідну відпрацювати працівнику протягом
календарного тижня чи доби [2, с. 351]. Саме за закріпленою на законодавчому або
локальному рівні нормою здійснюється вимір тривалості робочого часу. Вона
безпосередньо показує поєднання економічного та трудового змісту в понятті «норма
робочого часу».
Щодо ефективності використання норм робочого часу, то воно розглядається як
комплексне поняття трудового права. На підставі цього варто погодитись з
Л. Я. Островським, який зазначає, що ефективне використання норм робочого часу
характеризує інтенсивність праці, тому його правове регулювання повинно здійснюватися
в рамках інституту нормування трудової діяльності [ 3, с. 17]. Водночас, слід зауважити,
що зміст вказаної трудово-правової дефініції розкривається виключно завдяки
систематизації положень таких інститутів трудово-правового характеру, як робочий час,
нормування праці та трудова дисципліна. Розгляд окресленої категорії в межах одного з
останніх буде однобічним і не відображатиме її справжню сутність. Така позиція
пояснюється тим, що робочий час є об’єктом нормування праці, вимоги щодо дотримання
останнього є складовими інституту трудової дисципліни. Зроблений висновок випливає із
аналізу приписів Кодексу законів про працю України. Враховуючи зазначене,
досліджувану трудово-правову категорію варто розглядати як функціональну властивість
інституту робочого часу. Саме за результатами її вивчення видається можливим
сформулювати дефініцію ефективності використання норм робочого часу як цілісного
явища трудового права.
Функціональний аспект розглядуваного трудово-правового поняття пов'язаний із
причиною виникнення проблеми правового регулювання ефективності використання норм
робочого часу. Вона полягає у залученні працівників до управління справами
підприємства, установи та організації, де знаходиться їх місце роботи [4, с. 5]. Саме на
підставі цього між працюючими та роботодавцем виникли трудові відносини з приводу
організації та реалізації механізму використання робочого часу. Як наслідок, трудовий
колектив і кожен окремо взятий працівник отримали певні повноваження у сфері
використання робочого часу з метою забезпечення його ефективності. Вони стали
відносно самостійними носіями функцій щодо регламентації механізму продуктивної
реалізації норм робочого часу, направленого на «удосконалення соціально-трудових
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відносин, а отже – досягнення позитивного економічного і соціального ефекту» [5, с. 84].
Усі названі обставини зумовили виникнення у науці трудового права поняття
«ефективність використання норм робочого часу», правильне розуміння й застосування
якого сприяє зменшенню необґрунтованих втрат робочого часу, розумній організації
процесу його нормування для подальшого використання робочого часу виключно у цілях
виконання працівниками своїх трудових обов’язків.
У підсумку проведеного наукового аналізу досліджуваної тематики можна зробити
висновок про те, що під поняттям ефективності використання норм робочого часу слід
розуміти корисний результат, отриманий за результатами належної організації правового
регулювання на рівні підприємства, установи, організації питань щодо добросовісного
виконання працівниками установленої трудовим законом міри праці. Іншими словами, це
наслідок соціально-економічного й правового характеру, який виражається у
продуктивності праці, заздалегідь розумно нормованої в аспекті робочого часу, а також у
прибутковості господарської діяльності роботодавця в цілому.
Таким чином, можна зробити висновок, що формування цілісного розуміння
ефективності сприяє розробці трудових стандартів забезпечення належної організації
виконання працівниками обов’язків, визначених укладеною з роботодавцем угодою,
протягом встановлених норм тривалості робочого часу. Такі зроблені висновки повинні
знайти своє відображення на законодавчому рівні. Вони слугуватимуть орієнтиром для
модернізації відповідної правозастосовної практики.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ПРОЯВИ У XXI СТОЛІТТІ
Альбіна Мікітюк
студентка V курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.е.н., доц. Сорока Л.М.
Глобалізація є ключовим поняттям, що характеризує процеси світового розвитку на
початку XXI століття. Її суть фахівці зводять до різкого розширення та ускладнення
взаємозв’язків і взаємозалежностей народів й держав.
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Глобалізацію
трактують
як
нову стадію
суспільного
розвитку
у
загальнопланетарному масштабі, нову якість соціальних зв’язків та суспільних процесів,
яка стала можливою завдяки досягненням науки і техніки. Процес глобалізації
складається із багатьох глибинних трансформацій, які відбуваються в різноманітних
сферах людської діяльності.
Глобалізація (від латинського globus – куля, англійського global – всезагальний) –
це процес становлення світу як єдиного простору, в якому долаються обмеження, що
накладаються географією, а просторово роз’єднані елементи взаємодіють між собою [2].
Термін «глобалізація» вперше вийшов з-під пера Т. Левітта у 1983 році для
позначення феномену злиття ринків певних продуктів, що виробляються великими
багатонаціональними корпораціями. Сьогодні цей термін набув широкого використання
та наповнився більшим набором трактувань [3].
Процес глобалізації має всеоб’ємний характер, його різні грані належать до
предмета вивчення майже всіх суспільних наукових дисциплін, кожна з яких
використовує власну понятійну мову, свій набір категорій, які часто не стикуються між
собою, і водночас часто перетинаються. Наприклад, економічна наука концентрує увагу
таких напрямках фінансової глобалізації, як становлення глобальних багатонаціональних
корпорацій, регіоналізації економіки, інтенсифікації світової торгівлі, тенденціях до
конвергенції. Соціологія враховує факти, які свідчать про зближення способів життя
людей різних країн та регіонів під впливом універсалізації культури, її гібридизації.
Представники технічних наук обговорюють техноглобалізм, поєднання нововведень,
нових технологій, що виникають у окремих країнах, у єдиний комплекс технічних знань,
виникнення технічних макросистем у сферах зв’язку, транспорту, виробництва, створення
інтернету та перетворення всіх людей у жителів єдиного «планетарного села» (термін ввів
М. Маклюен у 1962 році) [3]. Філософія акцентує увагу на універсалізації людських
цінностей тощо.
Наука про міжнародні відносини, досліджуючи процес глобалізації, основну увагу
звертає на завершення періоду холодної війни, на пришвидшення процесів
транснаціоналізації, посилення взаємозалежності країн, на становлення міжнародного
порядку за допомогою ООН та інших міжнародних організацій.
Професор Парижського інституту політичних досліджень Б. Баді виділяє три
виміри глобалізації, які інтегрують в собі всю різноманітність підходів до цього явища [1,
с. 4].
1. Глобалізація як історичний процес, який розвивається на протязі багатьох
століть. Дослідники вважають, що реальний процес глобалізації розпочався у XV столітті,
а найактивніше проявлявся у період з 1870 р. до середини 20 століття. Сьогодні процеси
глобалізації
супроводжуються
загостренням
проблем
виживання
людства,
багатоетнічності та багатокультурності.
2. Глобалізація як гомогенізація світу, життя за єдиними принципами, прихильність
до одних цінностей, підкорення загальним звичаям та нормам поведінки.
3. Глобалізація як прояв зростаючої взаємозалежності, головним наслідком якої є
руйнування державного суверенітету, зростаючий вплив транснаціональних недержавних
утворень – етнічних діаспор, релігійних рухів, глобальних фірм, мафіозних угрупувань.
До цих підходів можна додати трактування глобалізація як становлення
всесвітнього фінансово-економічного простору, ринку планетарного масштабу, злиття
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окремих економік у глобальну систему. Окремим аспектом глобалізації є інформаційна
революція, яка призводить до формування всесвітньої мережі спілкування на базі новітніх
комп’ютерних та медіатехнологій, глобального телебачення.
Окрім вищенаведених трактувань глобалізація уявляється дослідникам як
взаємодія трьох її основних форм. По-перше, це об’єктивне наближення держав на основі
економічної, інформаційної та культурної взаємодії. По-друге, це дискурс, який
обґрунтовує гегемонію США у світі з відкритими кордонами та вільним рухом капіталів.
По-третє, це діяльність агентів глобалізму, транснаціональних корпорацій та міжнародних
фінансових інститутів, що направлена на реалізацію даного процесу.
Деякі дослідники глобалізацію трактують як неминучу проблему сучасного світу,
що проявляється у становленні світу як єдиного (спільного) простору, а рух до такого
світу – як процес, що розпочався ще на ранніх етапах історії і нині став майже
нездоланним. Інші дослідники вважають, що в наші дні існує реальна єдність людства, яка
полягає в тому, що ніде не може відбутись нічого суттєвого без того, щоб це не
торкнулося всіх.
Наприклад, Е. Гідденс вважає глобалізацію процесом інтенсифікації світових
відносин, які пов’язують віддалені один він другого місця таким чином, що локальні події
формуються подіями, які відбуваються за багато миль звідси, і навпаки. Таким чином,
глобалізація сьогодні позначає новий етап інтеграційних процесів у світі та веде до
втягування великої частини людства в єдину відкриту систему фінансово-економічних,
суспільно-політичних та культурних зв’яків на основі найновіших засобів інформатизації
та комунікації [3].
Глобалізація є процесом, що формує людство через зв'язки всіх видів і порядків.
Таким чином, відбувається трансформація світу, що проявляється у еволюції суспільств,
економік та світового порядку й має наслідком поступове руйнування відмінностей між
внутрішнім та зовнішнім, між політикою, економікою та культурою.
М. Косолапов в контексті взаємозв’язку процесів глобалізації і світового устрою
трактує глобалізацію як триєдиний процес, який по-перше, включає утворення цілісної
глобальної економіки, що спирається на транснаціональні корпорації, по-друге,
міжнародно-політичне оформлення цієї цілісності, яке знаходиться поки що в початковій
стадії, по-третє, прагнення економічно провідних держав скористатись глобалізацією, з
метою максимального задоволення власних інтересів [1, с. 29].
Загалом процес глобалізації має чотири основні виміри:
1. господарсько-технологічний;
2. фінансовий (інтернаціоналізація грошових потоків);
3. інституціональний, що проявляється в уніфікації міжнародних та
внутрішньополітичних інституцій, правових законодавчих актів, які регулюють
міжнародні відносини, економічних відносин, впливів принципів міжнародного права на
законодавство національних держав;
4. духовно-інтелектуальний – поширення і сприйняття нових ідей, знань,
технологій.
Технологічний прорив, що проявився розвитку сфери комунікації, сполучення та
конвеєрного виробництва, став рушійною силою економічних змін, що проявляються у
посиленні економічної взаємозалежності та формуванні єдиного світового господарства, у
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формуванні нових принципів, норм, правил та процедур прийняття рішень. Таким чином,
твориться світ з багатоманітністю взаємозв’язків, взаємодій та взаємовразливостей.
Причини формування глобалізаційних процесів в світі:
- процес інтернаціоналізації, який приводить до поглиблення співробітництва між
країнами та посилення їх взаємозалежності;
- науково-технічний прогрес: поява інформаційних технологій, які корінним чином
змінюють всю систему соціально-економічних відносин, переносять на якісно новий
технічний рівень організаційно-економічні відносини, транспортні та комунікаційні
зв’язки;
- загострення проблем, що є загальними для всіх людей і країн світу та є
важливими з точки зору збереження та розвитку людської цивілізації.
У економічній сфері до феноменів, що є проявами глобалізаційних процесів,
дослідники відносять:
- збільшення масштабів та темпів переміщення капіталів;
- значне зростання темпів міжнародної торгівлі;
- розширення масштабів руху трудових ресурсів;
- взаємозалежність національних економік та їхнє взаємопроникнення;
- послаблення можливостей національних держав щодо формування незалежної
економічної політики;
- створення мереж міжнародних виробництв з швидким розміщенням
потужностей по виробництву стандартизованої та уніфікованої продукції;
- формування світових фінансових ринків, операції на яких здійснюються швидко
та цілодобово;
- миттєве поширення інформації про зміни на фінансових та інших ринках за
рахунок розвитку комунікаційних систем, програмного забезпечення;
- виникнення нових суб’єктів світової економіки за рахунок злиття та поглинання
транснаціональних корпорацій;
- створення інституцій міждержавного, міжнародного регулювання глобальних
проблем.
У міжнародних відносинах процеси глобалізації проявляються у зменшенні ролі
національних держав як системотворчих елементів системи міжнародних відносин та
зростанні ролі недержавних інститутів, особливо транснаціональних корпорацій, у появі
нових міжнародних інститутів, які відрізняються за інтересами та цілями діяльності
(міжнародні фінансові інститути, екологічні та правозахисні організації, релігійні рухи,
терористичні групи, злочинні об’єднання, дослідницькі центри та інші) [4, с. 265].
У всіх дискусіях про глобалізацію спільною є ідея про те, що процес глобалізації
повинен розвиватися одночасно у всіх сферах суспільного життя – економічній,
соціальній, політичній, культурній. Однак визначається те, що глобалізація не повинна
призводити до уніфікації розвитку всіх країн за зразком однієї чи декількох з них. Кожна
країна повинна зберегти свої культурні, історичні та інші особливості.
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В Україні давно вже не 52 мільйони населення. По даним Укрстата на 1 січня 2015
року кількість українців складало 49,9 мільйонів осіб, на 1 січня 2016 року всього 42,8
мільйони осіб. Тобто, за рік Україна «не долічилися» 7,1 мільйони [4].
Основною причиною загострення демографічної кризи в Україні є зниження до
критичного рівня народжуваності. Сучасний її стан такий, що забезпечується лише
половина потрібного для відтворення населення. На сьогодні Україна вже перетнула межу
зниження народжуваності, за якою відбувається незворотнє руйнування демографічного
потенціалу, що призвело до втрати умов для відновлення чисельності населення на
початок 90-х років XX ст.
В січні – березні 2016 року, по даним Укрстату, в Україні народилось 97 678 дітей,
в той час за аналогічний період 2015 року цей показник склав 100 734 дитини. В січні –
березні було відмічено природне скорочення населення на 57 721 людину, коли в січні –
березні 2015 року населення скоротилося на 62 040 осіб [4].
Найчастіше народжують люди у віці від 20 до 30 років, тобто це люди приблизно
1985-1995 року народження, коли були встановлені рекорди народжуваності, але
незабаром їх замінять на демографічному фронті люди, які народилися в кінці 90-х і на
початку 2000-х, а таких в Україні дуже мало, оскільки в ці роки народжуваність була
украй низькою.
Глобальна тенденція зниження народжуваності посилилася в Україні у 90 роках
минулого століття у зв’язку з економічною кризою, різким зниженням рівня життя,
доходів широких верств населення, невпевненністю у майбутньому.
Процес зниження народжуваності у сучасних умовах має глобальний характер і
зумовлений низкою економічних, соціальних, біологічних причин.
Невтішною є ситуація і щодо кількості зареєстрованих шлюбів серед молоді.
Головними причинами цього сама молодь вважає відсутність житла, соціального захисту з
боку держави, невелика заробітна плата, небажання приватних структур утримувати у
себе на роботі вагітних та жінок з маленькими дітьми, хоча це й заборонено законом. Як
наслідок молоді сім’ї мають не більше 1-2-х дітей у кращому випадку. Для відтворення
населення молода сім’я має виховати 2-3 дитини, а не одну, як у багатьох сім’ях.
131

Демографічна ситуація в Україні характеризується не лише депопуляцією, вона
набула характеру гострої демографічної кризи, основні ознаки якої – несприятливі зміни
не тільки у кількості, а й здоров’ї населення. Сучасну демографічну ситуацію можна
визначити як кризову саме тому, що депопуляція супроводжується істотним погіршенням
здоров’я людей, що виявляється у зниженні середньої тривалості життя.
В Україні саме в період кризи і повільних перетворень найбільш зменшилась
народжуваність. Це, насамперед, пов’язано з тим, що дедалі більше долучається жінка до
економічної діяльності, прагне зробити кар’єру, і як наслідок, все менше часу залишається
на материнство.
Обстеження стану здоров’я населення виявило, що рівень загальної захворюваності
в Україні один із найвищих не лише серед країн Західної Європи, але й колишнього СРСР.
За цим показником Україна перебуває на другому місці серед держав СНД. Прогресує
тенденція значного погіршення здоров’я дітей і підлітків.
Проблема поліпшення здоров’я населення сьогодні перетворилася у проблему його
елементарного збереження.
Такий стан викликаний перш за все, недостатнім фінансуванням медичної галузі й
неспроможністю останньої своєчасно і якісно надавати медичну допомогу населенню.
Наприклад, у 2000 р. на охорону здоров’я одного українця було витрачено 13 доларів, (у
США – 3750). Щоб досягти хоча б рівня медичної допомоги 1990 р. потрібне її
фінансування не менше 37,5 млрд грн.
Катастрофічною залишається екологічна безпека населення. Атмосферне
забруднення негативно впливає на кожного третього жителя України, а 28% взагалі
дихають повітрям, що є небезпечним для життя. При цьому на громадянина України
припадає 3 долари США щорічних природоохоронних асигнувань, що в 50 разів менше,
ніж у Німеччині. За даними смертності від серцево-судинних хвороб Україна ділить
останнє місце в Європі з Болгарією, утричі випереджаючи розвинені країни. Поширеність
хвороб серед населення протягом останніх 10 років зросла на 38%.
Техногенне і радіоактивне забруднення атмосфери, грунтів, водойомів у більшості
областей спричиняє мутантні ушкодження генів. Наслідком цього є зниження
народжуваності, зростання потворності серед новонароджених, поширення спадкових
хвороб тощо.
Зменшення населення України пояснюється не тільки смертністю, але і міграцією.
Pізниця між прибулими і вибулими в Україні за січень - квітень 2016 складає майже 7000
у бік зменшення: 100617 чоловік проти 106 873. Більше всього вибулі зафіксовано в Києві
– 7677 чоловік, Харківській області – 7244, і Дніпропетровською – 7207. Прибуло ж
більше, знову-таки, до Києва – 9553, Харківській області – 8911, а також в Київській
області – 8993[4].
Лише протягом 2013 р. в європейських країнах громадянам України було
оформлено 236 тис. дозволів на перебування, тобто більше, ніж громадянам будь-якої
іншої країни. 64,7% з них, або 151,7 тис., були видані для працевлаштування. Зазначимо,
що загалом для іноземців з третіх країн працевлаштування було причиною для
оформлення лише кожного п’ятого дозволу (22,7%).
Для відтворення кількості населення станом на 1991 р. необхідно підвищити
народжуваність до 2,2-2,3 дитини на двох батьків. Сьогодні цей показник в Україні майже
вдвічі менший, ніж у 1990 р. і складає 1,1 дитини на одну сім'ю. Відтак кількість
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населення зменшується щороку майже на 350 тис. осіб. В демографічному відношенні
Україна стала однією з найгірших країн світу. У першу чергу, це викликано неефективною
політикою до найменш захищених верств населення. Зниження рівня народжуваності
призвело до того, що сьогодні близько 30% населення – пенсіонери. На 14 млн.
пенсіонерів припадає 18 млн. працюючих людей, з них лише 7 млн. у матеріальній сфері
виробництва [1]. Якщо така тенденція зберігатиметься й надалі, то існує реальна загроза,
що до 2025 року кількість населення України зменшиться до 25-30 млн [2]. За таких
обставин збереження населення має бути основним змістом демографічної стратегії
держави сьогодні.
У процесі розробки прогнозу смертності населення країни до 2025 р. Інститутом
економіки НАН України розглянуто три можливості його сценарію, які умовно названі
песимістичним, середнім і оптимістичним. При розробці середнього (стабілізаційного)
варіанту прогнозу смертності зроблено припущення, що в межах прогнозованого періоду
будуть створені умови, які перешкоджатимуть подальшому погіршенню стану здоров’я
населення. З'являться передумови зниження захворюваності та інвалідності, деякого
підвищення тривалості життя, які, однак, не ведуть до принципових змін якості здоров’я,
до переходу від досить відсталої до більш сучасної моделі здоров’я. Цей варіант
можливий при істотному підвищенні життєвого рівня, поліпшення екологічної ситуації,
при перегляді ідеології української системи охорони здоров'я та збільшенні її
фінансування на 40-50 відсотків.
У зв’язку з цим необхідно реформувати систему охорони здоров’я, на якій
негативно позначилися зміни соціально-економічних умов, а також збільшити
асигнування на розвиток цієї сфери. Тим більше, що в умовах стрімкого старіння
населення потреба в коштах на охорону здоров'я та соціальне забезпечення осіб похилого
віку постійно зростає.
Населення має бути соціально захищеним, а специфічна демографічна політика
повинна підсилюватися заходами держави щодо виходу з економічної кризи. Проте
суверенність особи несумісна з соціальними, а тим більше державним патерналізмом,
котрим була пройнята демографічна політика в колишньому СРСР. Держава повинна
забезпечувати соціальний захист своїх громадян, але не перетворювати їх на утриманців
[1].
Найвища мета такої політики – домогтися, щоб якомога менша частина населення
залежала від суспільної благодійності. Це у свою чергу передбачає удосконалення умов
реалізації трудового та духовного потенціалів населення, його ефективне включення в
суспільний поділ праці, нарощування зусиль щодо примноження суспільного добробуту.
Цьому можуть слугувати заходи щодо забезпечення зайнятості населення – створення
нових робочих місць, навчання та перекваліфікації працездатних, особливо у тих галузях
суспільного виробництва, де очікується найбільше безробіття.
Необхідно також проводити демографічні та гендерні експертизи всіх
законопроектів Верховної Ради, проектів указів Президента України, які заторкують права
та інтереси населення.
За таких умов, щоб змінити ситуацію, яка склалася, держава, насамперед, повинна
звернути головну увагу на сім’ю та молодь. Як свідчить статистика, якщо у всьому світі 3
млрд. осіб, тобто майже половина населення, становлять люди до 25 років, то за даними
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всеукраїнського перепису населення 2001 р., в Україні молодь від 14 до 28 років
становить лише 11%, тобто близько 5 млн. осіб.
Таким чином, у сучасних умовах, коли суспільне життя продовжує знаходитись у
стані кризи і невизначеності, коли не вироблена обґрунтована економічна стратегія на
державному рівні, демографічна ситуація перетворилася на суцільну проблему. З метою
поліпшення демографічної ситуації необхідно спрямувати соціально-економічну політику
на розв’язання найгостріших проблем сім'ї: стимулювання народжуваності, підвищення
медичного обслуговування, посилення охорони та оплати праці, поліпшення побутових
умов і впровадження здорового способу життя, створення широкої мережі державних та
недержавних служб соціальної допомоги [3].
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ
НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Ірина Мітакі
студентка V курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Яковенко О.І.
Ринкові відносини поставили підприємства в нові стосунки з державними
організаціями, з виробничими та іншими партнерами, працівниками. У зв’язку з цим
змінюються відносини між керівниками підприємств, керівниками і підлеглими, між усіма
працівниками усередині підприємства. Ринкова економіка ставить ряд принципових
завдань, найважливішим з яких є: максимально ефективне використання кадрового
потенціалу.
У вивченні конфліктних взаємодій важливе місце посідає аналіз та визначення
причин конфліктів, навколо яких розвертається конфліктна ситуація. У сучасних умовах
актуальним постає питання створення цілісної системи управління конфліктами на
конкретному підприємстві [5, с. 63].
Робота підприємства в ринкових умовах вимагає постійного розвитку,
вдосконалення всієї системи управління, в тому числі і системи управління персоналом.
Персонал підприємства представляє з себе спільноту людей, в якій відбуваються
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конфлікти різного рівня. Конфлікти у виробничих колективах серйозно можуть заважати
виробничому процесу. Знайти ефективні шляхи їх вирішення – дуже важлива виробнича
завдання управління. Цим і визначається актуальність обраної теми.
Конфлікт – це суперечність, яку людина сприймає як значущу життєву проблему,
що вимагає свого розв’язання і викликає активність щодо її подолання [1, с. 13].
Суперечності приводять до конфліктів тоді, коли вони зачіпають соціальний статус групи
або особистості, матеріальні чи духовні інтереси людей, їх престиж, моральну гідність.
Основними точками неузгодженості інтересів учасників конфлікту є – цілі, права,
інтереси, відсутність балансу між правами і відповідальністю.
Правильне управління конфліктами є одним з найважливіших навиків сучасного
керівника та ознакою його професійності [1, с. 19].
Конфлікт не обов’язково та не завжди приводить до руйнувань. При певних
умовах, конфлікти можуть сприяти збереженню життєздатності і стійкості організації.
Цінність конфліктів в тому, що це стимул до змін, це виклик, що вимагає творчої реакції
[2, с. 47].
Виявлення причин виникнення конфліктів визначає вибір методів, шляхів
запобігання їм та конструктивного їх вирішення.
Причинами конфлікту можуть бути відносини членів колективу з їх керівником;
соціальна напруженість у колективі; обмеження статусу, інтересів особистості;
нездатність керівника правильно оцінити ситуацію та знайти вірний вихід із неї, невміння
розуміти й ураховувати напрям думок і почуття інших людей [5, с. 28]. Важливим етапом
розвитку в практичній роботі менеджера будь-якого структурного підрозділу є знання про
причини виникнення конфліктів на підприємстві, які допомагають правильно та вчасно
діагностувати конфлікт.
У розв’язанні конфліктів, при управлінні поведінкою персоналу в конфліктних
ситуаціях, вирішальною є роль керівника [5, с. 199].
В даний час існує ряд методів управління конфліктами, які за ознакою поведінки
конфліктуючих сторін можна розділити на кілька груп: внутрішньоособистісні;
структурні; міжособистісні; переговори; агресивні дії у відповідь [3, с. 19].
Внутрішньоособистісні методи впливають на окрему особистість і полягають у
правильній організації своєї власної поведінки, в розумінні висловити свою точку зору, не
викликаючи захисної реакції з боку опонента.
Структурні методи діють переважно на учасників організаційних конфліктів, що
виникають через неправильний розподіл функцій, прав і відповідальності, поганої
організації праці, справедливої системи мотивації і стимулювання працівників
(роз’яснення вимог до роботи, використання координаційних механізмів, створення
обґрунтованих систем винагороди).
Міжособистісні методи, при вирішенні конфліктів, передбачають такий вибір
стилю поведінки учасників конфлікту, щоб звести до мінімуму шкоду для своїх інтересів.
Незважаючи на поширеність демократичних стилів управління, іноді при вирішенні
конфліктів використовується примус, що означає спроби змусити прийняти свою точку
зору будь-якою ціною [2, с. 47].
Переговори виконують певні функції, охоплюючи багато аспектів діяльності
працівників та вважаються ефективним методом управління конфліктами. Як метод
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розв’язання конфліктів переговори – це, набір прийомів, спрямованих на пошук
взаємоприйнятних для сторін рішень.
Агресивні дії у відповідь є одним із вкрай небажаних методів для подолання
конфліктних ситуацій. Застосування методів цієї групи призводить до вирішення
конфліктної ситуації з позиції сили (використання грубої сили, насильства) [4, с. 533].
Також методи управління конфліктами розрізняють за ознакою приналежності до
напрямку управління конфліктами. Так склалося три напрямки управління конфліктами:
відхід від конфлікту; тиск конфлікту; власне управління конфліктом.
Кожен з названих напрямів реалізується за допомогою спеціальних методів [2,
с. 48].
Перевага методу відходу від конфлікту полягає в тому, що рішення приймається
оперативно. Цей метод використовується у випадках банальності проблеми; наявності
більш важливих проблем [4, с. 535].
Різновидом цього методу також є поступки. У цьому випадку адміністрація йде на
поступки за рахунок зменшення власних вимог. Сюди ж відносять метод згладжування,
який використовується в організаціях, орієнтованих на колективні методи трудового
процесу. Цей підхід заснований на переконанні, що відмінності між сторонами, які
зіштовхуються, не настільки значні, підкреслюються загальні інтереси.
У свою чергу, придушення конфлікту припускає використання різних методів
(метод прихованих дій, метод швидкого рішення тощо). Метод прихованих дій
застосовується тоді, коли збіг певних обставин робить неможливим відкритий конфлікт;
відсутнє бажання мати справу з конфліктом через побоювання втратити імідж. Метод
швидкого рішення передбачає те, що розв’язання проблеми, що викликало конфлікт,
приймається в найкоротші терміни, майже миттєвою угодою [4, с. 534]. Цей метод
раціонально використовувати у випадках гострого дефіциту часу для прийняття
ґрунтовного рішення.
Звідси слід визначити конфлікт як таке протиріччя між людьми, що
характеризується протиборством. Кожна з конфліктуючих сторін або особистостей вважає
себе правою і рішуче вступає в боротьбу за свої інтереси. Конфлікти виникають на ґрунті
протилежності інтересів і соціальних установок людей. Конфлікт потребує обов’язкового
вирішення, без чого немислима нормальна робота і життя соціальної групи, колективу.
Невміння розрядити конфліктну ситуацію, зрозуміти помилки й прорахунки може
стати причиною постійної напруженості. Потрібно пам'ятати, що конфліктом слід вміло
управляти до того, як він стане настільки сильним, що набуде деструктивних
властивостей.
Для управління конфліктом найбільш раціональним і виправданим є використання
всього комплексу методів впливу на конфліктну ситуацію і поведінку учасників
конфлікту.
Отже, вирішальним завданням для кожного керівника є уміння правильно та
ефективно керувати конфліктом. Менеджер повинен вміти правильно керувати
конфліктом і ефективно його використовувати. Від нього залежить, в першу чергу,
створення в колективі атмосфери, що сприяє свободі й повазі до особистості, прояву
ініціативи, справедливій винагороді за роботу, запобіганню негативним наслідкам будьяких конфліктів, особливо тих, що виникають на ґрунті невдоволення умовами праці й
спілкування.
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ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ,
ЩО СПРЯМОВУЮТЬСЯ НА ВИРОБНИЦТВО НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
В’ячеслав Морозов
магістрант факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викаладач Степанова Н.О.
Сутність економічних методів управління виробничими ресурсами полягає в
аналізі, обліку і контролі рівня їх використання, плануванні збільшення корисних
результатів на одиницю витрачених ресурсів і стимулювання колективів за підвищення
ефективності виробництва [2, с. 371]. Це твердження характеризує загальноприйнятий
сучасний погляд на проблему. Однак в умовах переходу на інноваційний шлях розвитку
особливо актуальним є постійне оновлення і розширення асортименту продукції, що
випускається. Відповідно необхідно застосувати розробки з управління виробничими
ресурсами стосовно освоєння нової продукції.
Отже, при розробці економічних методів управління ресурсами, які направлені на
виробництво нової продукції, особливу увагу слід приділити заходам по:
- раціоналізації рівня використання ресурсів;
- оптимізації запасів і потреби в них;
- адекватному стимулювання.
Адже до 80% в собівартості нової продукції промисловості займають матеріальні
витрати. В процесі проходження виробів по стадіях життєвого циклу питома вага даної
статті витрат в собівартості знижується, відповідно саме на стадії освоєння нового виробу.
Особливо актуальними є заходи, що направляються на раціоналізацію рівня використання
ресурсів.
Отже, необхідно передбачити потребу в збереженні сталого суспільно необхідного
рівня витрат для даного товаровиробника. Економічні методи управління матеріальними
ресурсами при освоєнні нової продукції повинні бути націлені на збільшення повернення
відходів. Слід передбачити можливість використання залишків матеріалів від основного
виробництва у виготовленні нових виробів. Підвищити коефіцієнт ефективності
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використання матеріалів можна за рахунок обліку точності використовуваного
обладнання, рівня кваліфікації персоналу і форми подання замовлення.
В рамках заходів, спрямованих на оптимізацію запасів і потреби в них, потрібно
забезпечити планування виробничих запасів для виробництва нової продукції в умовах
діючого підприємства, засноване на розрахунку об'єктивної потреби в конкретних видах
матеріальних ресурсів з гарантованим покриттям процесу виконання виробничої
програми.
Створення резерву сировини та матеріалів веде до додаткових витрат на їх придбання, транспортування і зберігання. Виходячи з економічної раціональності виробництва,
слід прагнути до того, щоб освоєння нової продукції вимагало якомога менших
складських запасів через безперебійну поставку ресурсів, необхідних для товарного
виробництва.
Х. Н. Ах’юджа [1] вважає, що основним завданням планування запасів на
підприємстві є визначення оптимального співвідношення між їх величиною і витратами на
зберігання. На витрати виробництва впливають не тільки витрати на створення і
зберігання запасів, але і їх відсутність в певних виробничо-господарських ситуаціях. Це в
цілому справедливо, але виникає питання про те, яке співвідношення слід вважати
оптимальним.
Л. А. Жданова [2] вважає, що основна мета оптимізації виробничих запасів полягає в зниженні загальної величини витрат на закупівлю, зберігання і транспортування
матеріалу. Відповідно, обсяг закупленої партії буде оптимальним, якщо він відповідає
мінімальним сумарним витратам на створення і зберігання запасу.
Це твердження відповідає моделі «економічного обгрунтованого замовлення»
Вілсона.
Основа моделі – мінімізація всіх витрат із закупівлі та зберігання запасів. Чим
більше партія замовлення (q) і рідше завозиться сировина, тим менші витрати на доставку.
З іншого ,боку, чим більше партія, тим вище витрати на зберігання:
2∗𝑄рік∗𝐶розм.

q =√

𝐶збер.

;

(1)

де Q рік -річна потреба в сировину;
Cрозм-вартість розміщення (створення) замовлення;
Cзбер.-вартість зберігання замовлення.
Особливістю оптимізації запасів і потреби в них в рамках виробництва нової
продукції, є нерівномірність попиту.
В таких умовах може виникати брак ресурсів, що обумовлює затримку в випуску
товару і неритмічність виробництва.
Відповідно, при коливаннях попиту запас повинен бути достатнім для покриття
потреби в ресурсах, але для його формування потрібні додаткові кошти. Оптимальний
розмір партії в такому випадку можна визначити, використовуючи функцію розподілу
ймовірностей задоволення попиту на ресурс в аналізованому періоді часу (Fq) [4].
0, при q ≤d min
F(d)=

𝑞−𝑑𝑚𝑖𝑛
100

,

при dmin ≤q ≤dmax,

1, при q ≥dmax
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(2)

де dmin і dmax -мінімальна і максимальна потреба в сировині;
При планувнні коливань попиту в періоді між поставками повинен враховуватись
досвід підприємства по збою виробничого процесу в разі нестачі, потреба в визначенні та
ліквідації вузьких місць. При цьому підході ймовірність наявності дефіциту (Рдод) в
інтервалах постачання не повинна перевищувати деяку допустиму, заздалегідь визначену
величину.
У такому випадку з імовірністю в x відсотків можна стверджувати, що в періоді
між постачанням сировини, дефіциту на ресурси не виникне, при розмірі партії не менше:
q min = x * d min, (3)
x = 100 -Pдод, (4)
Плануючи потребу в матеріальних ресурсах, слід враховувати їх оборотність, її
прискорення призводить до зменшення потреби в них. Необхідно оптимізувати не тільки
розмір, але і структуру запасів з урахуванням невизначеності попиту на новий виріб.
Корисний ефект від управління матеріальними ресурсами підприємства буде
схильний до синергітичного росту при адекватному стимулюванні праці.
Це підтверджується тим фактом, що економічні методи управління трудовими
ресурсами забезпечують матеріальну зацікавленість колективу в ефективному
використанні виробничих ресурсів і стабільному виробництві продукції, яка наділена
необхідними споживчими характеристиками. Зацікавленість в найкращому виконанні
виробничої програми ґрунтується на гарантії відповідної винагороди.
Література:
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ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ КОРИСТУВАЧАМИ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Олена Олєйник
студентки ІІІ курсу факультету обліку і аудиту
Придунайська філія «Міжрегіональної академії управління персоналом»
Науковий керівник – викладач Мурашко І.С.
Облікова політика – сукупність принципів, методів та процедур,
використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності [1].
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Роль облікової політики в діяльності підприємств, з розвитком бухгалтерського
обліку у русі імплементації національних та міжнародних стандартів обліку стала більш
важливою. Ведення бухгалтерського обліку за відповідними правилами, загальними
принципами та положеннями потребує від підприємств створення певних нормативних
документів які б підтверджували існуючу облікову політику. Для забезпечення потреб
керівництва в оперативній інформації для прийняття управлінських рішень, облікова
політика повинна обґрунтувати методики ведення бухгалтерського обліку, збору й
обробки даних, з урахуванням галузевих особливостей.
Метою статті є дослідження сучасного стану та проблем формування облікової
політики підприємства, визначення впливу облікової політики на прийняття
управлінських рішень користувачами фінансової звітності.
На формування облікової політики на підприємстві впливає ряд факторів: форма
власності; вид діяльності; організаційна структура управління; масштаби діяльності,
наявність дочірних підприємств та відособлених підрозділів; форми розрахунків з
покупцями та постачальниками; система оподаткування; автоматизована система.
В процесі формування облікової політики більшість підприємств зіштовхуються з
низкою проблем. Перша помилка виникає при здійсненні вибору принципів, прийомів та
методів бухгалтерського обліку із існуючої нормативної бази. В наказах про облікову
політику можна знайти скопійований перелік певних елементів, так як більшість
бухгалтерів сприймають принципи, прийоми та методи, як ті правила, які прописані в
стандартах і є обов’язковими для всіх, що є невірним, оскільки облікова політика
підприємства відображає позицію підприємства стосовно тих елементів обліку, щодо яких
нормативні документи дають право вибору [1]. Тобто якщо норма наказова, вона не
повинна знаходити свого відображення в обліковій політиці підприємства, тому що це не
являється обліковою політикою підприємства.
Друга помилка, це формальне сприймання наказу про облікову політику. Більшість
підприємств використовують або копіюють накази інших підприємств, що також не є
вірним. Облікова політика повинна враховувати специфіку певного суб’єкта
господарювання і розроблятися виключно з урахуванням його характеристик.
Також часто виникають помилки внаслідок використання підприємством в наказі
про облікову політику тих елементів, що не мають місця на даному підприємстві і взагалі
не планується їх використання. Таке відбувається наприклад коли торгівельне
підприємство
використовує
скопійований
наказ
про
облікову
політику
сільськогосподарського підприємства, або навпаки.
Облікова політика підприємства впливає на показники фінансової звітності, і
такими чином впливає на управлінські рішення, прийнятті на основі такої фінансової
звітності. Розглянемо вплив облікової політики на прийняття управлінських рішень на
прикладі. Зміни в показниках фінансової звітності за рахунок зміни облікової політики
наведено у таблиці 1.
Таблиця 1.
Зміни в показниках фінансової звітності за рахунок зміни облікової політики
До
зміни
Відхилення
Після
зміни
№
облікової
Абсолютне Відносне
Показник
облікової
з/п
політики,
політики,тис.грн. тис.грн.
%
тис.грн.
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1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
Нематеріальні активи
Залишкова варість
Основні засоби
Залишкова варість
Разом
необоротних
активів
Запаси
Дебіторська
заборгованість
Разом оборотних активів
Разом
активів
підприємства
Власний капітал
Поточні зобов’язання
Разом
джерел
формування
активів
підприємства
Собівартість реалізації
Витрати
Чистий прибуток

3

4

5

6

15000

15380

380

2,53

432600

446280

13680

3,16

447600

461660

14060

3,14

13420

13218,7

-201,3

-1,50

45098

43294,08

-1803,92

-4,00

65307

63301,78

-2005,22

-3,07

512907

524961,78

12054,78

2,35

400000
62907

412054,78
62907

12054,78
0

3,01
0

512907

524961,78

12054,78

2,35

320000
195000
133000

323200
199875
131005

3200
4875
-1995

1,00
2,50
-1,50

У таблиці 1 у якості прикладу наведено, як можуть змінюватись показники
фінансової звітності за рахунок зміни облікової політики [1]. Для прийняття
управлінських рішень користувачі фінансової звітності, як правило, застосовують
коефіцієнти для визначення платоспроможності підприємства, фінансової стійкості,
ділової активності, рентабельності тощо.
Вплив на фінансово-економічні показники підприємства змін в обліковій політиці
наведено у таблиці 2
За даними таблиці видно, що показники платоспроможності, фінансової стійкості,
ділової активності та рентабельності змінилися за рахунок зміни облікової політики. Це
свідчить про те, що в ринкових умовах для досягнення цілей підприємства повинні
приділяти достатньо уваги формуванню облікової політики.
Таблиця 2.
Вплив на фінансово-економічні показники підприємства змін в обліковій політиці
Після
Відхилення
До зміни
зміни
облікової
облікової Абсолютне Відносне
політики
№ з/п Показник
політики
Сума тис, Сума,
тис.грн.
%
грн
тис.грн.
1
2
3
4
5
6
1
Коефіцієнт поточної ліквідності
1,04
1,01
-0,03
-3,07
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2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Коефіцієнт швидкої ліквідності
Коефіцієнт фінансової стійкості
Коефіцієнт
оборотності
оборотних активів
Період обороту оборотних активів
Коефіцієнт оборотності запасів
Період обороту запасів
Коефіцієнт
оборотності
дебіторської заборгованості
Період
обороту
дебіторської
заборгованості
Коефіцієнт оборотності активів
Період обороту активів
Рентабельність активів
Рентабельність
необоротних
активів
Рентабельність власного капіталу
Рентабельність виробництва

0,82
0,78

0,80
0,79

-0,03
0,01

-3,48
0,65

9,92

10,24

0,31

3,17

37
48,29
8

36
49,02
7

-1
0,74
-1

-3
1,52
-1

14,37

14,97

0,60

4,17

25

24

-1

-4

1,26
289
0,26

1,23
296
0,25

-0,03
7
-0,01

-2,30
2,35
-3,76

0,30

0,28

-0,01

-4,50

0,33
0,49

0,32
0,50

-0,01
0,00

-4,38
1,00

Формувати облікову політики потрібно дотримуючись певних етапів: визначити
основні завдання використання об’єктів бухгалтерського обліку на базі яких буде
розроблена облікова політика; ретельно проаналізувати та оцінити фактори, які можуть
впливати на здійснення вибору принципів, методів та складання фінансової звітності;
зіставити вибранні принципи та методи з потребами користувачів звітної інформації та їх
відповідність вибраним видам діяльності підприємства; оформити данні облікової
політики відповідно до вимог чинного законодавства.
Актуальним питанням в вирішенні ряду проблем в сфері нормативно-правового
забезпечення облікової політики залишається гармонізація національних стандартів з
міжнародними.
Література:
1.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 99614 від 16.07.1999р.
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Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Криворак А.Д.
Бідність завжди була актуальною проблемою, але в Україні на сучасному етапі
розвитку, як суспільства, так і самої держави ця проблема є особливо гострою. Нині
значна частина населення знаходитися за межею бідності або близько межі цієї риси. Це
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особливо помітно на тлі сильного розшарування, коли різниця в доходах бідних і багатих
складає десятки, сотні і тисячі разів.
Метою цієї роботи є прискорення темпів прогресу у сфері людського розвитку для
усіх і активувати діяльності, спрямовану на ліквідацію різноманітних форм убогості.
Для досягнення цієї мети треба вирішити наступні завдання:
- визначити суть бідності ;
- вивчити економічний стан країни ;
- розглянути альтернативні шляхи рішення поставленої задачі .
Бідність визначається як неможливість внаслідок недоліку засобів підтримувати
спосіб життя, властивий конкретному суспільству в конкретний період часу.
Сьогодні населення України в цілому бідне. Про це говорять найрізноманітніші
показники: низька якість раціону харчування, постійний відтік громадян за межі країни,
низька народжуваність, висока захворюваність і смертність, незадоволення широких
верств суспільства загальноекономічною ситуацією і своїм матеріальним становищем.
Попри те, що доля витрат на живлення у бюджеті середньої української сім’ї виросла за
1991-2000 роки з 33 до 64%%, якість живлення помітно погіршала: енергетична цінність
денного раціону знизилася з 3597 до 2505 ккал, зміст білків – з 105 до 73 г, жирів – з 124
до 71 г, кальцію – з 1362 до 848 г. Але може бути, це закономірність, характерна для
нового відношення до режиму харчування у багатих країнах?
Взагалі-то, дивлячись на традиції багатого застілля в Україні, здається, що люди не
голодують, але. статистика фіксує, що якість харчування населення у нас помітна нижче,
ніж в інших європейських країнах. До того ж, у 10 млн. чоловік енергетична цінність
живлення – нижче 2100 ккал, що за визначенням фахівців Всесвітньої організації охорони
здоров'я є порогом бідності. Низька якість живлення у поєднанні з погіршенням
медичного обслуговування, недоступністю для широких верств населення багатьох ліків,
відмовою від зайняття спортом, хронічними психологічними і емоційними
перевантаженнями, роботою в несприятливих умовах і так далі – усе це позначається на
стані здоров’я нації. Наприклад, рівень поширення залізодефіцитної анемії серед жінок
15-54 років збільшився за 10 років майже втричі, а чисельність хворих туберкульозом –
більш ніж в півтора рази; чисельність ВІЛ-інфікованих, що перебувають на обліку, і
хворих СНІДОМ за п’ять років виросла більше ніж в 17 разів.
На щастя, і адаптація населення до нових умов життя, і скорочення виробничого
травматизму, і зусилля медиків по зниженню смертності, передусім новонароджених і
дітей раннього віку, врешті-решт, привели до деякого збільшення середньої тривалості
життя в країні. Безпосередньою реакцією громадян на низький рівень життя є міграційний
відтік. Щорічно впродовж 1994-2000 років із-за міграції загальна чисельність населення
України скорочувалася приблизно на 90 тисяч чоловік – найбільш активних, ініціативних,
утворених. Значна частина мігрантів (що особливо від’їжджають на заробітки) покидає
територію країни нелегально. Україна перетворилася на постачальника дешевої і досить
кваліфікованої робочої сили у багато країн ближнього і далекого зарубіжжя.
За даними Національного інституту українсько-російських відносин, тільки в Росії
працюють понад 300 тисяч наших співвітчизників.
Найвищі рівні бідності характерні для південно-східних областей, де менше
поширені самозайнятість і тимчасова трудова міграція, тобто там, де населення гірше
адаптувалося до нових соціально-економічних умов. Дещо краща ситуація в областях з
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відносно високим розвитком незареєстрованого сектора економіки, включаючи особисте
підсобне господарство.
За єдиним для всієї країни критеріями найвищі рівні бідності – у Луганській
(44,8%) та Миколаївській (42,6%) областях, а найнижчі – в Києві (10,9%).
І ці відмінності не можна не враховувати при розробці стратегії подолання бідності
та її реалізації в контексті регіональної політики.
Бідність пенсіонерів. Про цю проблему говорять, мабуть, найбільше, особливо
перед виборами. Справді, 96% пенсій, призначених на загальних підставах (тобто не
державним службовцям, не працівникам суду чи прокуратури, не військовим – список
бажаючі можуть продовжити самостійно, ознайомившись з чинним законодавством), –
нижчі від межі бідності. В результаті основна частина населення пенсійного віку
використовує всі можливості для трудової діяльності (частково як наймані працівники в
зареєстрованому секторі, частково – в особистому підсобному господарстві, частково – в
тіньовій економіці). У багатьох випадках, особливо в сільській місцевості, для 55-70літніх пенсія перестала бути основним джерелом доходів.
У той же час люди похилого віку, які вже не в змозі працювати, просто бідують.
Особливо в скрутному становищі перебувають самотні, які не мають постійної допомоги,
але конче потребують її.
Що можна і потрібно робити?
В основі стратегії подолання бідності має бути визнання того, що цієї мети не
можна досягти виключно шляхом підтримки знедолених. Необхідний комплексний підхід,
орієнтований як на бідні, так і на відносно забезпечені верстви суспільства. Зусилля
держави з підвищення рівня життя всіх верств населення незалежно від їх матеріального
становища мають спиратися на забезпечення сталого економічного зростання,
забезпечення всебічного розвитку і максимально повне використання трудового
потенціалу країни, поліпшення ситуації на ринку праці
Україна повинна створити цілісну правову базу організацій заробітної плати на
європейському рівні, таким чином, відновити її, як найважливіший життєвий стандарт.
Створення робочих місць повинні органічно порівнюватися з гідним заробітною платою.
Найпоширеніший спосіб підняти країну – дати людям можливість працювати за
хорошу оплату, дати підприємствам розвиватися.
Якщо працездатне населення отримає можливість, умова для роботи і адекватну
заробітну плату за свою працю, то це запорука формування суспільства високого
добробуту.
Не менш важливим фактором для поліпшення стану країни є те, що ми повинні
прислухатися до так званим «світовим авторитетом», які досягли вагомих результатів. Лі
Куан Ю писав: «До того, як суспільство зможе успішно використовувати подібну
демократичну систему, народ повинен досягти високого рівня освіти, а їх життя повинна
перестати бути боротьбою за виживання. »
Суспільство повинно розвиватися, прагнути до досконалості, на краще. Таким
чином, ми маємо кілька варіантів вирішення нашої проблеми.
Міжнародне співтовариство визнає і поважає ті державні установи, які рвуться до
цивілізаційного розвитку, а жителі повинні вміти захищати базові національні інтереси і
пріоритети своєї країни.
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Релігійним туризм – це вид діяльності, пов’язаний з наданням послуг та
задоволенням потреб туристів, що прямують до святих місць і релігійних центрів, що
знаходяться за межами звичайного для них середовища.
Релігійний туризм поділяється на два основні різновиди: паломницький туризм та
релігійний туризм екскурсійно-пізнавальної спрямованості.
Паломницький туризм – це сукупність поїздок представників різних конфесій з
паломницькими цілями. Паломництво – прагнення віруючих людей поклонитися святим
місцям. Метою паломництва є виконання релігійного боргу віруючими, отримання
особливої благодаті за надання тих труднощів, які перешкоджають паломництву, а також
участь у культових діях, що мають найбільш благодатний, освячений характер.
Під релігійним туризмом екскурсійно-пізнавального значення розуміється
відвідування центрів існуючих релігій, країн і регіонів з багатими релігійними
традиціями. Такі поїздки нечисленні, але вони розширюють географію туристських
поїздок. Мандрівників цікавить релігійна спадщина – рукописи, різні культові предмети,
архітектурні форми як сучасних, так і тих, що пішли в минуле релігій і багато іншого.
В сучасній Україні релігійний туризм переживає фазу активного розвитку. Важко
переоцінити його значення для розвитку регіональної економіки. Завдяки релігійному
туризму можна суттєво покращити економічну ситуацію в окремих регіонах України,
залучити інвестиції та капітал зарубіжних ділових партнерів, розширити кількість
робочих місць. Економічними особливостями релігійного туризму в Україні є те, що
туристи використовують традиційні засоби розміщення різної категорії класності, а
поїздки здійснюються ними на різних видах транспорту в залежності від рівня їх потреб.
Тому проблема участі малозабезпечених громадян у релігійних туристичних поїздках
полягає у наданні їм порівняно недорогих послуг.
Переважна більшість жителів України сповідують Православ’я. Основною
релігійною меншиною є греко-католики (уніати, близько 5 мільйонів осіб), які локально
проживають в Галичині. Домінуючою концесією є Українська Православна Церква
Московського Патріархату (понад 9 тисяч громад, близько 150 монастирів, 35 єпархій).
Більше 40% жителів України не є парафіянами жодної церкви, що більше кількості
прихожан будь-який з українських церков. Однак значна частина з них не є закоренілими
невіруючими або навіть атеїстами, а при опитуваннях громадської думки або може
віднести себе до якоїсь релігії або до невіруючих, або навіть відносить себе до
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православних. Лише 25% населення України твердо вважають, що не належать ні до
однієї церкви.
Щорічно святі місця відвідують сотні тисяч паломників з України та зарубіжжя.
При парафіях та храмах України діє близько 115 паломницьких служб, які організовують
екскурсії для десятків тисяч людей. За їх даними, число клієнтів щороку зростає на 1015%. Люди їдуть до святих місць як з релігійних мотивів, так і з туристичного інтересу. В
Україні діє близько 120 паломницьких служб, які займаються організацією екскурсій,
поїздок і паломництва до святих місць.
Останнім часом відзначається підвищений інтерес до релігійного туризму саме до
паломництва. В результаті бурхливого зростання в останнє десятиліття релігійних
організацій в Україні почала формуватися нормативно-правова база розвитку релігійного
туризму. Як зазначено у ст. 4 Закону України від 18 листопада 2003 року № 1282-IV «Про
внесення змін до Закону України «Про туризм», релігійний туризм відноситься до одного
з основних видів туризму [1, с. 36].
Необхідно підкреслити той факт, що Україна займає друге місце в світі по числу
іудейських святинь. Щорічно збільшується кількість іудейських релігійних туристів, які
приїжджають в нашу країну.
Загалом в Україні налічується понад 25 тис. пам’яток релігії та об'єктів релігійного
культу. Значна їх кількість зосереджена у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Кам’янецьПодільському, Умані, Почаєві, Святогірську. Незважаючи на велику кількість об'єктів
релігійного культу, релігійний туризм в Україні відстає від показників інших
європейських країн. Офіційна статистика не дає чітких цифр про кількість релігійних
туристів. За оцінками фахівців, у 2002 р. в Україні загальна кількість релігійних туристів
становила 400 тис. чол., у 2010 р. їх кількість збільшилася вдвічі і склала майже 800 тис.
чол. [2, с. 92].
Релігійний туризм виконує ряд важливих функцій, серед яких пізнавальна,
естетична, виховна. Пам’ятки церковної історії і культури є засобом утвердження
національної свідомості і самосвідомості, відтворення історичної пам’яті, виховання
патріотизму, розвитку естетичних і художніх смаків.
Релігійний туризм має також особливе значення для розвитку внутрішнього
туризму в Україні, оскільки викликає великий інтерес з боку не лише віруючих, а й інших
верств населення. Адже цілком закономірним наслідком тривалого панування в
суспільстві атеїстичних ідей та ідеологічних приписів в оцінці релігійних явищ,
антирелігійної пропаганди і порушення конституційного принципу свободи совісті є
посилена увага до цих явищ.
До основних причин, що стримують розвиток релігійно-паломницького туризму в
Україні необхідно віднести:
- відсутність комплексної, скоординованої та висококваліфікованої програми
розвитку релігійно-паломницького туризму, яка б давала відчутні результати;
- низький рівень розвитку туристичної інфраструктури;
- відсутність рекламно-інформаційної продукції, пропаганди та просування
релігійно-паломницького туризму;
- відсутність належного громадського порядку в місцях здійснення паломництва;
- відсутність системи управління релігійно-паломницьким туризмом [3, с. 121].
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Для перспективної організації туристичної діяльності в духовно-релігійних центрах
потрібне співробітництво туристичних підприємств з діячами церкви, а також з
товариствами, асоціаціями, національно-культурними фондами, конфесійними центрами
національних меншин в Україні. Необхідно провести інвентаризацію та реставрацію
історико-культурних, сакрально-духовних місць, пам’яток, які приваблюватимуть
туристів та створити сучасну інфраструктуру міжнародного релігійно-паломницького
туризму, зокрема розвиток шляхів сполучення, зв’язку та місць відпочинку. Невідкладним
завданням для розвитку релігійно-паломницького туризму є підготовка кваліфікованих
кадрів (гідів, провідників туристських груп, організаторів туристських маршрутів) із
знанням історії, культури, релігії, традицій, звичаїв, обрядів народів України, а також
іноземних мов.
І, нарешті, всі плани, програми та проекти щодо розвитку туристичної індустрії в
релігійно-паломницькому туризмі повинні бути максимально зорієнтовані не тільки на
створення належних умов для туристів, а й на забезпечення високого комфорту
проживання корінних жителів регіону. Іншими словами, розвиток паломницького туризму
слід розглядати як фактор стабілізації місцевих ринків праці та розширення зайнятості
населення.
Україна – перспективна та приваблива країна для розвитку міжнародного
релігійно-паломницького туризму та для того, щоб надалі релігійний туризм став
повноцінним видом туристичної індустрії, необхідний комплекс правових, економічних та
організаційних заходів, що будуть сприяти його розвитку.
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Земельна реформа, яка була започаткована в Україні ще в далекому 2001році,
обумовлюють зміни, а саме покращення економіки, розвиток сільського господарства чи
розвиток монополізму через скупчення значних масивів землі, контроль над їх розробкою.
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В плані пріоритетних дій уряду України на 2016 р., затвердженому 27 травня, є
спеціальний підрозділ «Завершення земельної реформи» [3], який спрямовує подальші дії
підприємців, які працюють в аграрному секторі.
У 2001 році як тимчасовий захід був введений мораторій на продаж
сільськогосподарських земель. Після цього він доопрацьовувався декілька разів (останній
– у 2015 р.) і в даний час діє до набрання чинності закону про обіг земель
сільськогосподарського призначення, що має відбутися не пізніше 1 січня 2017 року
Згідно з законодавством, під мораторій підпадають наступні категорії земель:
- сільськогосподарські угіддя у державній та комунальній власності – 10,5 млн га;
- несільськогосподарські угіддя у державній та комунальній власності – 1,3 млн га;
- не витребувані паї – 16 тис. га;
- земельні частки (паї) – 27,5 млн га, передані у власність 6,92 млн громадян;
- сільськогосподарські землі для ведення товарного
- сільськогосподарського виробництва у власності (у юридичних осіб їх близько 1
млн га і у населення близько 500 тис. га) [4].
Зауважимо, що 41,6 млн га усіх сільськогосподарських угідь України 30,8 млн га
зараз перебувають у приватній власності.
Зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення приведе
до створення ринку землі. Ринок землі може стати ключовим в розвитку економіки,
підвищення рівня життя на селі та дасть змогу активніше розвивати маленькі міста [5].
В цілому, зняття заборони на продаж землі є одним з ключових моментів для
просування реформ. Це досить позитивний сигнал для банківського сектора і міжнародної
громадськості, який підтверджує, що українська влада серйозно налаштована на
реформування в цьому напрямі [6].
З точки зору банківського сектора, відміна мораторію на продаж землі є
інструментом залучення кредитних ресурсів, адже землю можна використати в якості
застави. Жителі сіл і аграрії можуть використати землю в якості активу, тобто продавати
її, а отримані кошти підуть до їх бюджету на розвиток територій. Тобто, створення
земельного ринку – дуже хороша річ в плані реформування і розвитку аграрного сектора.
Інше питання, як це робитиметься.
У випадку зняття мораторію на землю 1січня 2017 року, ринок землі запрацює не
раніше кінця весни, або початку літа 2017 року. Цей період, якщо буде характеризуватися
значним спадком економіки та масових протестів, оскільки більшість людей не
підтримають зняття мораторію. Зняття мораторію на землю обумовлює наступні дії:
По-перше всі пайовики, власники земельних участків зможуть самостійно і без
порушення законодавства продавати свої землі, отримувати з них більш високий
прибуток.
По-друге представники української аграрної промисловості матимуть змогу
викупати землі у своїх пайовиків, це стосується не тільки великих підприємств ай
невеликих фермерських господарств [7].
Одна з проблем зняття мораторію на землю є те, що в разі знецінення гривні, та
обвалу валютних ринків в Україні більшість господарських підприємств не матимуть
змогу викупити землі сільськогосподарського призначення. В таких умовах засоби для
викупу земель, будуть мати лише два типи інвестицій:
– іноземний капітал;
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– спекулятивний капітал, являє собою те, що представники будуть в наслідку
продавати землі іноземним компаніям.
Важливо і те, що повноцінно законодавством не передбачено алгоритму, який
дозволив би не використовувати іноземний капітал в купівлі землі до цих пір так і не
прийнятий, це виявляється в тому, що у випадку зняття мораторію основними гравцями на
ринку землі стануть іноземні компанії [7].
Наша країна є досить молодою, якщо розглядати її в аспекті всесвітньої історії
створення держав, земельна реформа в Україні за швидкістю реалізації займає перше
місце в «книзі рекордів», обігнавши Мексику на 2 роки, там земельна реформа
проводилася на протязі 23 років. Зняття мораторію є досить привабливим для більшості
осіб які займаються земельним господарством, але різке створення ринку землі знецінить
їх вартість, це призведе до утворення великих підприємств, або монополій, також
іноземного втручання в земельні правовідносини України.
На нашу думку, якщо парламент прийме законодавчу базу, що заборонятиме
втручання іноземних компаній в купівлю землі методом інвестицій, або створення
фіктивних підприємств то земельна реформа матиме досить важливе значення в
економічному середовищі нашої країни.
Створення ринку землі призведе до створення конкуренції, конкуренція в свою
чергу матиме вплив на розвиток аграрної промисловості, кращого виробництва, більш
продуктивного виробництва, та зменшення цін в середині країни на товари сільського
господарства. Порівняно з іноземними країнами де майже 90% земельних ділянок та
підприємств знаходяться в приватних руках Україна досі зосереджує значні масиви
підприємств в державній власності, хоча більшість із них є непрацюючими, або вже
довгий час вважаються законсервованими. Зняття мораторію дозволить державі займатися
більш насущними проблемами держави чим ведення реєстру непрацюючих підприємств,
та відновлення законів для їх регуляції [5].
Мораторій на продаж сільськогосподарських земель – найпроблемніше питання
земельної реформи, тому 28 жовтня 2016 року Президент Петро Порошенко підписав
закон про мораторій на продаж землі до 2018 року. Цього часу має вистачити, щоб
врегулювати на законодавчому рівні процедуру обігу земель сільськогосподарського
призначення. Згідно з повідомленням, влада сподівається, що реалізація закону дозволить
«забезпечити формування належного нормативно-правового забезпечення та
встановлення чіткого правового механізму функціонування» ринку земель
сільськогосподарського призначення.
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ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З ФІКТИВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ
Наталя Петрусенко
студентка Придунайської філії «Міжрегіональної академії управління персоналом»
Науковий керівник – викладач Андрончик Ю.М.
Становлення ринкових відносин проходить складно та суперечливо. Падіння
життєвого рівня населення, соціальна напруга, зростання злочинності, корупція та інші
супутники кризових явищ є виразом загострення економічних проблем, нерозв’язаність
яких стає на заваді розвитку підприємницької діяльності, зокрема впливає на безпеку
суспільства і держави в цілому. Перехід на нові форми господарювання, поряд із
позитивними змінами в економіці, викликав появу факторів, що створюють умови для
вчинення різноманітних зловживань.
Загальна тенденція до збільшення в Україні чисельності підприємств з ознаками
фіктивності головним чином пояснюється недостатньою визначеністю господарського
законодавства у даній сфері, існуванням значної кількості визначень і понять, які
неоднозначно тлумачать явище фіктивного підприємництва, що часто протилежні за
змістом і відповідністю кримінальному законодавству.
Згідно ст. 205 Кримінального кодексу України (далі – КК України) «фіктивним
підприємництвом» є створення або придбання суб’єктів підприємницької діяльності
(юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів
діяльності, щодо яких є заборона [2].
Фіктивне підприємництво – це не тільки довірчі товариства і трасти, які будували
раніше свою діяльність за принципом «піраміди», а, як показує практика, набагато ширша
злочинна діяльність, що набуває все більшого впливу на підприємницьку діяльність і
економічну ситуацію в державі.
Злочини, що вчиняються з використанням фіктивних суб’єктів підприємницької
діяльності набули таких масштабів, що дедалі більше становлять загрозу економічній
безпеці України, оскільки частина капіталу держави (більш ніж 50 %) знаходиться в
«тіньовому» обороті. Фіктивне підприємництво набуло розповсюдження в базових
галузях економіки – паливно-енергетичному комплексі, вугільній, металургійній,
коксохімічній промисловості, агропромисловому комплексі та в інших галузях народного
господарства.
Частиною 1 ст. 205 КК за створення фіктивного підприємства передбачено штраф
від 500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 34000 грн.).
Якщо такі дії вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди, санкція
збільшується до 3000—5000 н.м.д.г.[2].
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На сьогодні відомо два способи боротьби з фіктивними підприємствами. Перший
полягає у визнанні усіх договорів з такими фірмами недійсними як таких, що укладені
всупереч інтересам держави та суспільства. Цей порядок є виключно судовим, а тому
багато в чому залежить від грамотної аргументації платником податків своєї
невинуватості, а також позиції вищих судових інстанцій по цій категорії справ.
Другий спосіб боротьби з фіктивними фірмами є органічним продовженням
першого. Визнавши договори добросовісного контрагента через суд недійсними (навіть у
випадку відсутності його вини), податковий орган ініціює перевірку, за підсумками якої
коригує створений підприємством податковий кредит та валові витрати. Як наслідок
цього, з’являються податкові повідомлення-рішення, якими донараховується сума
заниженого податку та застосовуються штрафні санкції за таке заниження [4].
Ряд рішень Верховного Суду України кінця 2015 – початку 2016 рр. став
неочікуваним для сумлінних платників та реального сектору економіки. Так, у постанові
ВСУ від 17.11.15 №2а/3264/11/1070 було викладено правову позицію, згідно якої первинні
документи, виписані контрагентом, фіктивність господарської діяльності якого
встановлена вироком суду, не можуть вважатися належно оформленими і підписаними
звітними документами, що посвідчують факт придбання товарів, робіт або послуг, а тому
віднесення сум ПДВ до податкового кредиту є безпідставним. При цьому також
наведений наступний висновок: «статус фіктивного підприємства несумісний з легальною
підприємницькою діяльністю, навіть за формального підтвердження її первинними
документами».
Постановою ВСУ від 26.01.16 таку позицію було ще раз закріплено, а у постанові
від 20.01.16 ВСУ виклав такі висновки: «сам факт того, що на момент розгляду справи
щодо офіційних осіб контрагентів не було постановлено вироків, не може спростовувати
достовірність їх пояснень відносно характеру укладених угод і фактичного здійснення за
цими угодами операцій» [5].
Тобто згідно вказаних рішень вирок по 205 статті КК щодо однієї особи –
фіктивного суб’єкта господарювання – позбавляє права на податкову вигоду всіх його
контрагентів незалежно від реальності чи нереальності господарських операцій. Проте
навіть за відсутності вироку показання посадових осіб умовно фіктивного контрагента в
кримінальному провадженні можуть бути доказами у адміністративній справі щодо права
платника податків на податкову вигоду (податковий кредит і витрати). Така позиція
Верховного Суду йде врозріз із практикою Європейського суду з прав людини, зокрема з
усім відомим рішенням «БУЛВЕС АД проти Болгарії», у якому ЄСПЛ констатував, що
платник податку не повинен нести наслідків невиконання постачальником його
зобов’язань зі сплати податку і в результаті сплачувати ПДВ другий раз, а також
сплачувати пеню. На думку Європейського суду такі вимоги стали надмірним тягарем для
платника податку, що порушило справедливий баланс, який повинен підтримуватись між
вимогами суспільного інтересу та вимогами захисту права власності.
Відповідно до ст. 214 КПК [3] для внесення відомостей до ЄРДР та відкриття
кримінального провадження достатньо всього лиш заяви чи повідомлення про вчинене
кримінальне правопорушення. Для зацікавлених осіб не складе жодних труднощів
написати заяву про наявність в діях юридичної особи ознак злочину, визначеного ст. 205
КК як фіктивне підприємництво. Однак відкриття провадження за даним фактом зовсім не
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означає передання матеріалів до суду з обвинуваченням саме по цій статті і, тим більше,
постановлення обвинувального вироку.
Передачі матеріалів кримінального провадження до суду передує чимала робота
щодо збирання та опрацювання інформації, яка б підтверджувала скоєння злочину. Одним
із найкращих доказів, що може бути отриманий під час досудового розслідування є
показання посадових осіб юридичної особи (найчастіше директора) про те, що вони не
здійснювали будь-якої діяльності від імені такої. Такі свідчення, згідно наведеної вище
позиції ВСУ, є уже самі по собі суттєвою допомогою для фіскальних органів при
здійсненні донарахувань контрагентам такої юридичної особи. Крім того, вони часто
лягають в основу вироку по ст. 205 КК [2].
Однак, якщо директор і надав свідчення про те, що не підписував жодних договорів
і не знає про здійснення будь-яких поставок, це не означає обов’язкову кваліфікацію
злочину за ст. 205 (фіктивне підприємництво). Такі пояснення можуть свідчити і про
кримінальне правопорушення, передбачене ст. 367 «Службова недбалість» [2]. Норма
статті 367 визначає службову недбалість як невиконання або неналежне виконання
службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що
завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих
громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.
Такого роду вирок буде меншим з двох зол і не матиме негативного ефекту на усіх
без виключення контрагентів відповідної юридичної особи.
Чимало представників підприємств і юристів зазначають, що такий висновок
простежується в постанові ВСУ від 27.01.2016 №4842/11/2670. Зокрема у вказаному
рішенні ВСУ не спростував позицію ВАСУ, згідно якої визнання директора контрагентапостачальника винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК, не є підставою
для позбавлення підприємства-покупця права на податкову вигоду, якщо таким вироком
не встановлено залученості покупця у протиправну схему, або його обізнаності із
протиправною діяльністю винної особи. Слід зазначити, що сам ВСУ правової позиції з
даного приводу у наведеній постанові не виклав, оскільки у наданих для порівняння
рішеннях суду касаційної інстанції не було неоднакового застосування норм права [5].
Підсумовуючи зазначимо , що аналіз судової практики та опитування спеціалістів
свідчать про те, що існують серйозні труднощі у боротьбі з фіктивним підприємництвом,
пов’язані з недосконалістю законодавчих конструкцій, окремих понять, протиріччями у
тлумаченні закону, відсутністю узагальнення правової та судової практики. Механізм
протидії фіктивному підприємництву не є налагодженим.
Остання практика ВСУ суттєво збільшила судові ризики в спорах про
донарахування податкових зобов’язань підприємствам реального сектора економіки, які
мали взаємовідносини з фіктивними контрагентами або контрагентами які підозрюються в
здійсненні фіктивної діяльності. У зв’язку з цим, основним завданням після відкриття
кримінального провадження за фактом фіктивності контрагента-постачальника є надання
слідству доказів того, що посадова особа контрагента допустила службову недбалість, а
сама юрособа не була фіктивною під час здійснення операцій. Такі докази повинні бути
надані посадовими особами «постраждалих» підприємств-покупців під час їх допитів як
свідків. Докази реальності (не фіктивності) контрагента на момент здійснення операцій в
кожному конкретному випадку є індивідуальними, а їх збором повинні займатися
кваліфіковані юристи у відповідній області.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ У СВІТІ
Анастасія Райлян
студентка ІІІ курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викладач Тірон О.А.
У сучасному світі, туристична індустрія – це одна з найбільш динамічних і
рентабельних галузей світового господарства. Кількість туристських прибуттів
збільшується з кожним днем, разом з тим пропорційно зростає завантаженість
туристичних ресурсів і їх виснаження. Задоволення постійно зростаючого туристичного
попиту суперечить раціональному використанню туристських ресурсів. Це і стало
основною причиною зародження екологічного туризму. Розвиток екотуризму є найбільш
досконалим і, мабуть, єдиним шляхом зниження негативного впливу на екосистеми в
результаті туристської діяльності.
Екотуризм або екологічний туризм – тип туризму, що полягає у подорожах до
природних недоторканих людиною та, часто, природоохоронних територій.
Основні фактори, що визначають розвиток екологічного туризму – це прагнення
людей під час відпочинку долучитися до природи, мати можливість дихати чистим
повітрям, пити і купатися у чистій воді, вживати екологічно чисті продукти, отримувати
естетичну насолоду від споглядання природних ландшафтів [1, с. 36].
У своєму розвитку екологічний туризм зустрічається з низкою серйозних проблем.
Можна виділити п’ять основних груп цих проблем.
Перша проблема – це роз’єднаність учасників еколого-туристкою діяльності,
відсутність спеціалізованих туроператорів, недостатньо розвинена правова база,
інформаційний дефіцит.
Друга і третя групи проблеми – це дорогі транспортні послуги, зумовлені
монополізмом перевізників, успадкованим від колишньої позаринкової економіки, і
величезною протяжністю країни. Це також загальний низький рівень сервісу при
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неадекватно високих цінах, особливо на послуги розміщення та харчування. Завищення
цін значною мірою пов'язано з неефективною податковою політикою держав світу.
Четверта група проблем пов’язана зі звичкою громадян і керівників підприємств, а
також влади до безкоштовності природних ресурсів. Це одна з причин нерозвиненості
екологічної культури, нехтування нормами екологічного права.
П'ята група – загальна невлаштованість території, слабкий розвиток екологічної
інфраструктури та екологічних технологій в туризмі.
Подолання цих перешкод вимагає значного часу і великих зусиль. Один з
можливих шляхів – це розробка економічних механізмів, що дозволяють ефективно
включати екологічні гідності туристського продукту в його вартість.
Важливо також сприяти міжнародному співробітництву туроператорів, екологів і
географів. Нерідко великі національні і міжнародні екологічні та природоохоронні союзи і
фонди направляють свої зусилля та кошти виключно на сувору охорону дикої природи, на
захист флори і фауни, не приділяючи належної уваги такому важливому засобу
екологічного освіти, як екотуризм. Тим часом в буферних зонах біосферних заповідників,
а також на інших територіях, де здійснюють і повинні бути збережені традиційні,
аборигенні форми природокористування, цілком природно можуть бути суміщені
природоохоронні та еколого-туристські програми і цілі.
Екологічний туризм є сектором туризму, найбільш близьким до навколишнього
середовища в її широкому розумінні. Це виражається в більш тісних зв'язках з багатьма
сферами, важливими для сталого розвитку окремих територій і світової системи в цілому.
З розвитком екотуризму пов'язана зміна моделей природокористування, що сприяє
охороні природи і культури, соціальному та економічному розвитку. Ці елементи
утворюють систему і взаємно впливають один на одного [2, с. 58].
Аналіз розвитку екологічного туризму в світі свідчить про те, що під впливом
попиту на рекреацію відбувалася еволюція соціально-економічних моделей туристської
діяльності. Модель масового туризму поступово заміщається моделлю сталого розвитку
туризму. В рамках даної моделі одним з найбільш ефективних видів туризму виступає
екологічний туризм.
Зростання екотуризму

Розвиток туризму в цілому
Розвиток активних видів
туризму

-

«бум» активного
туризма
Мода на рухливий спосіб
життя
Демографічні зміни
Поява нових видів
послуг
Переповненість
традиційних
туристичних центрів

Увагу суспільства до захисту
навколишнього середовища

Фактори, що стримують
попит на тур послуги

-

-

-

Екотуристи уникають
місця найбільшого
скупчення туристів
Вимога екотуристів
гарантій повної безпеки
подорожі
Недоліки в просуванні
іміджу туристських
місцевостей

Фактори, що стримують
пропозицію на тур послуги

-

-

Неприпустимість
перевищення гранично
допустимого
навантаження на
природні туристські
ресурси
Складності в розвитку
туристичної
інфраструктури в
важкодоступних районах

Мал. 1. Основні чинники розвитку світового екотуризму
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Розвиток екологічного туризму допоможе усвідомити, яким величезним багатством
є в сучасному світі непошкодженими природні території, зрозуміти, що їх значимість буде
зростати. Раціональне рекреаційне природокористування не тільки буде сприяти
стимулюванню в’їзного потоку в країну, зростанню добробуту регіонів, але і зіграє
важливу роль в збереженні природних багатств країни як частини глобальних
планетарних ресурсів (мал. 1).
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АНАЛІЗ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
ДЛЯ ПОТРЕБ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ
Анастасія Ромалійська
студентка IV курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викладач Метіль Т.К.
У системі управління підприємством основну увагу приділяють аналізу чинників,
що формують прибуток. При цьомудосліджують взаємозв’язок витрат, обсягу
виробництва і прибутку підприємства.
Потужним інструментом для прийняття рішень є аналіз беззбитковості виробництва.
Скориставшись ним, менеджер може відповісти на питання, що виникають під час змін
напряму діяльності, а саме: який вплив на прибуток справить зниження ціни реалізації,
який обсяг продажу потрібен для покриття додаткових постійних витрат, пов’язаних з
передбаченим розширенням підприємства, скільки людей треба найняти тощо. Менеджер
постійно приймає рішення щодо зміни ціни реалізації, розміру змінних і постійнихвитрат,
придбання і використання ресурсів. Якщо він не зможе зробити точний прогноз рівня
прибутків і витрат, його рішення завдадуть шкоди компанії. Аналіз беззбитковості –
аналітичний метод, який допомагає визначити величину беззбиткового обігу щодо
підприємства і за видами продукції з подальшим розробленням заходів для досягнення і
подолання межі беззбитковості в короткостроковому періоді.
Мета аналізу беззбитковості виробництва – встановити, що буде з фінансовими
результатами, якщо визначений рівень продуктивності або обсяг виробництва
зміняться.[1, c. 55-64]
Аналіз беззбитковості ґрунтується на залежності між змінами обсягу виробництва і
змінами витрат та їх впливом на кінцевий фінансовий результат – прибуток від продажу
продукції.
Аналіз точки беззбитковості дозволяє визначити: обсяг продажу, який забезпечує
покриття витрат і отримання необхідного прибутку; залежність величини прибутку
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підприємства від змін ціни реалізації продукції (товарів, послуг), змінних і постійних
витрат; значення кожного виду продукту в покритті загальних витрат.
Під точкою беззбитковості виробництва розуміють таку величину обсягу продаж,
за якої витрати дорівнюють виручці від реалізації усієї продукції, і нема ані прибутку, ані
збитків. Для обчислення точки беззбитковості можна використати методи маржинального
прибутку і графічного зображення.
Сутність маржинального аналізу полягає у вивченні співвідношення обсягу
продажів (випуску продукції), собівартості і прибутку завдяки прогнозуванню рівня цих
величин за заданих обмежень. На підставі цього витрати поділяються на змінні та
постійні. На практиці критерії віднесення статті до змінної чи постійної частини залежать
від специфіки організації, прийнятої облікової політики, мети аналізу і професіоналізму
відповідного фахівця [2, c. 100-106].
Основною категорією маржинального аналізу є маржинальний дохід.
Маржинальний дохід (прибуток) – це різниця між виторгом від реалізації (без урахування
ПДВ і акцизів) та змінними витратами. Чим вище рівень маржинального доходу, тим
швидше відшкодовуються постійні витрати, і організація має можливість отримувати
прибуток. Маржинальний дохід можна розрахувати не тільки на весь обсяг випуску, але і
на одиницю продукції кожного виду (питомий маржинальний дохід). Економічне
значення цього показника – приріст прибутку від випуску кожної додаткової одиниці
продукції.
Розглянемо метод графічного зображення точки беззбитковості. На
мал. 1зображений графічний метод точки беззбитковоти.
Згідно з зображеним графіком, точка беззбитковості зображена на перетині двох
ліній, а саме: виручки від реалізації та загальних витрат.
Метод аналізу беззбитковості використовується у випадках: введення у
виробництво нового продукту; модернізації виробничих потужностей; створення нового
підприємства; зміна виробничої або адміністративної діяльності підприємства.
До переваг методу аналізу точки беззбитковості потрібно віднести: простоту
використання; наглядність при плануванні прибутку; врахування впливу операційних змін
на прибутковість підприємства.

Мал.1. Графічний метод точки беззбитковости
Важливим завданням контролінгу (управлінського обліку) є калькуляція ціни,
планування прибутку підприємства та асортименту продукції. Дійовим інструментом
виконання цього завдання є розрахунок точки беззбитковості та необхідної суми
покриття. Цей метод контролінгу зводиться до визначення мінімального обсягу реалізації
продукції (за стабільних умовно постійних витрат), за якого підприємство може, з одного
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боку, забезпечити беззбиткову операційну діяльність у плановому періоді, з іншого –
створити умови для самофінансування підприємства [3, c. 136-144].
Експертну діагностику втрат і прибутку підприємства здійснюють за-допомогою
аналітичних інструментів контролінгу, заснованих на моделі точки беззбитковості, дає
можливість відповісти на такі питання: який вплив зробить на прибуток зміна цін на
реалізовану продукцію, зміну змінних і постійних витрат, обсягу реалізації; який обсяг
продаж забезпечить досягнення беззбитковості; які оптимальні обсяг і структура випуску;
як зміна в структурі реалізації вплине на прибуток і мінімальний беззбитковий обсяг; який
«запас міцності» є в підприємства; який обсяг продаж дозволить досягти запланований
обсяг прибутку; який прибуток можна чекати при даному рівні реалізації; який
мінімальний рівень цін на продукцію підприємства при заданому обсязі випуску дасть
можливість уникнути збитків; як зміна в асортименті реалізованої продукції вплине па
прибуток і мінімальний беззбитковий обсяг; чи робити товари и послуги самостійно чи
замовляти їх па стороні; яка нижня межа ціни на реалізовану продукцію.
Точка беззбитковості характеризує обсяг реалізації продукції за якого прибуток
підприємства дорівнює нулю, тобто виручка від реалізації продукції відповідає валовим
затратам на її виробництво та реалізацію. Точку беззбитковості називають також точкою
«порогового» прибутку чи точкою рівноваги. Розглядуваний метод побудований на тезі,
що із збільшенням обсягів реалізації величина умовно постійних витрат на одиницю
продукції зменшується.
Розрахунок точки беззбитковості, її аналіз є основними аспектами управління
постійними і змінними витратами та обсягом реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг). Розрахунок точки беззбитковості у контролінгу дозволяє визначити, за якого
обсягу продажу підприємство буде беззбитковим, тобто той обсяг продажу, нижче якого
підприємство починає втрачати кошти.Точка беззбитковості – це рівень фізичного обсягу
продажу при заданій ціні протягом окремого періоду часу (місяць, квартал, рік), за
рахунок якого підприємство покриває витрати. Дохід у підприємства виникає за точкою
беззбитковості. Точка беззбитковості показує, за якого обсягу виробництва і реалізації
продукції виручка від реалізації дорівнює витратам на виробництво. Для підприємства має
сенс виробляти продукцію, якщо проект дозволить забезпечити виробництво і реалізацію
товару в обсязі, що перевищує поріг беззбитковості, тільки тоді проект починає
приносити прибуток. За обсягів випуску продукції, що нижчі за поріг беззбитковості,
підприємство понесе збитки.
При розрахунку точки беззбитковості потрібно врахувати окремі обмеження і
допущення: ціни продукції, що виготовляється, вважається постійною величиною
протягом всього розрахункового періоду; здійснюється аналіз тільки одного виду
продукції; ефективність виробництва вважається постійною величиною протягом всього
розрахункового періоду; не враховується зміна виробничих запасів із періодам в період;
зміна витрат на виробництво одиниці продукції вважаються постійними протягом всього
розрахункового періоду; загальнасума виробничих витрат є постійною.
На нашу думку вважаємо, що метод точки беззбитковості дозволяє розрахувати
діапазон безпеки для підприємства і має велике значення у використанні потреб
фінансового контролінгу, завдяки цьому можна зробити такий висновок :
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 цей метод дає доцільний наліз виробництва тих чи інших видів продукції(товарів,
послуг), а також мінімальної ціни або обсяг реалізації, які забезпечують беззбиткову
діяльність підприємства;
 аналізуючи точку беззбитковості можна визначити наскільки успішно
підприємство працює (у разі його прибутковості) і на скільки глибокою є криза (у разі
збитковості);
 аналіз точки беззбитковості відіграє важливу роль у діяльності підприємства;
 потужним інструментом для прийняття рішень;
 аналіз беззбитковості є високо ефективним для вирішення завдань поточного
управління підприємством;
 точки беззбитковості аналізує основні аспекти управління постійних і змінних
витрат;
 метод контролінгу налізу точки беззбитковості дозволяє визначити мінімальний
обсяг реалізації продукції (за стабільних умовно постійних витрат);
 при проведенні точки беззбитковості вивчають зміну цін на продукцію, витрат
(рівня і структури), обсягу реалізації на прибуток, який прогнозують;
 аналіз беззбитковості є високоефективним для підготовки й оцінювання різних
проектів з точки зору їхньої можливої прибутковості;
 скориставшись аналізом токи беззбитковості менеджер може відповісти на
питання, що виникають під час змін напряму діяльності;
 при проведенні аналізу точки беззбитковості вивчається зміна цін на продукцію
(товари, послуги), витрати (рівень і структури), обсяг реалізації на прибуток, який
прогнозують;
 аналіз беззбитковості є високоефективним для підготовки й оцінки різних проектів
з точки зору їхньої можливої прибутковості.
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РЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И УРОВЕНЬ ЦЕН
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Научный руководитель – к.э.н., доц. Сорока Л.Н.
Макроэкономическое равновесие выступает в качестве центральной проблемы
любой экономической системы, а также ключевой категории как политэкономии, так и
государственной макроэкономической политики.
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Макроэкономическое равновесие характеризует пропорциональность, а также
сбалансированность всех экономических процессов в национальной экономике, в
частности:
- потребления и производства;
- спроса и предложения;
- производственных результатов и затрат, материально-вещественных и
финансовых потоков. Другими словами - это тот выбор, который устраивает всех в
обществе в одночасье.
Проблема макроэкономического равновесия - краеугольного камня любой
экономической системы, была, есть и будет оставаться весьма актуальной как для
мировой экономики в целом, так и для любой отдельно взятой страны.
В наиболее общем виде макроэкономическим равновесием является
пропорциональность и сбалансированность основных параметров экономики. Т.е., это
ситуация, когда у субъектов хозяйствования отсутствуют какие-либо стимулы для
изменения существующего положения вещей.
Другими словами, это такая, идеальная ситуация, когда между потреблением и
производством, объемом существующих ресурсов и уровнем их использования,
имеющимися факторами производства и результатами производственной деятельности,
финансовыми и материально-вещественными потоками, спросом и предложением
достигается сбалансированность и пропорциональность.
В основе данного равновесия находится соотношение предложения и спроса на
товарном на рынке, а также на всех имеющихся и связанных между собой рынках товаров, капитала, рабочей силы.
Данное равновесие определяется и регулируется посредством ценовых колебаний.
В масштабе же всей экономической системы выявляется общее экономическое равновесие
между расходами и доходами всего общества в целом. Макроэкономический анализ,
который использует лишь агрегированные показатели, оперирует данными не отдельного
рынка, а всей совокупности рынков.
Макроэкономическое равновесие устанавливается, как известно, между
совокупным спросом (AD) и совокупным предложением (AS).
Данная модель спроса и предложения (AD - AS) выступает в качестве базовой для
изучения колебаний объема выпуска товаров и услуг, а также уровня цен в экономической
системе.
Равновесное соотношение совокупного спроса (AD) и совокупного предложения
(AS) определяет макроэкономическое равновесие, а это такое состояние экономики, когда
все произведённые в экономической системе товары и услуги полностью реализованы и
нашли своего конечного потребителя.
Значение макроэкономического равновесия заключается в том, что оно
обеспечивает стабильное и динамичное развитие экономики, а также рост благосостояние
основной части населения.
Для достижения равновесия следует, чтобы все произведенные в экономической
системе товары нашли своего конечного потребителя, т.е. чтобы все деньги, полученные
субъектами, были возвращены в экономику. Это является вполне возможным лишь при
достаточно высокой склонности к потреблению со стороны субъектов рынка.
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Одним из наиболее негативных проявлений нарушения макроэкономического
равновесия можно считать безработицу, а также инфляцию. Инфляция - это достаточно
сложное макроэкономическое явление, выражающееся в повышении среднего уровня цен.
Под безработицей подразумевается превышение числа трудоспособного населения
(желающих работать и, при этом, обладающими трудовыми навыками), над числом
имеющегося в наличия предложения труда. Также стоит подчеркнуть следующую
особенность – безработица может выступать, как причиной нарушения
макроэкономического равновесия, так и его следствием. Из этого следует, что
безработица может также наблюдаться и в стабильной экономической системе.
Эффект храповика - эффект в экономике, который проявляется в том, что рост
совокупного спроса вызывает рост цен на товары. Но сокращение совокупного спроса не
обязательно приводит к снижению совокупного уровня цен, особенно в краткосрочном
периоде. Цены сохраняются стабильными. Эффект впервые описан в книге экономиста
Роберта Хиггса (Robert Higgs). Название происходит от названия устройства в механике,
не позволяющего колесу проворачиваться в обратную сторону.
Экономический смысл эффекта состоит в том, что изменения цен в сторону
повышения происходят легче, чем в сторону понижения, то есть имеет место негибкость
цен в сторону понижения. Причинами возникновения эффекта могут быть монополизм на
рынках, государственная политика регулирования цен в странах с централизованной
экономикой, в странах с развитой рыночной экономикой - действия профсоюзов,
препятствующих снижению номинальной заработной платы.
Вследствие действия закона монопольного ценообразования максимально
выгодный объем производства оказывается существенно меньше максимально
возможного. В особенно выгодных условиях оказывались отрасли, производящие блага
неэластичного или малоэластичного спроса, когда даже небольшое увеличение
совокупного спроса ведет к значительному росту цен. А это, прежде всего отрасли, в
которых производится так называемая «потребительская корзина». Либерализация цен
привела не к увеличению реального производства, а к сокращению совокупного
предложения, поскольку объем производства в отраслях, производящих предметы
потребления, был снижен или заморожен и на каждую единицу выплаченной зарплаты
стало приходиться все меньше продукции.
Эффект храповика рассматривается кейнсианской школой. Он базируется на
неэластичности цен в сторону понижения. Подобно храповому колесу, которое может
вращаться только в одном направлении, цены также могут изменяться только в сторону
повышения, а вот понизить цены достаточно сложно (отсюда название эффекта).
Эффект храповика демонстрирует опасность непродуманного экономического
роста: в случае, если не удастся его поддерживать на заданном уровне, откат назад может
привести к ухудшению исходной ситуации.
Рассмотрев макроэкономическое равновесие и причины, его нарушающие, можно
заключить, что экономике сложно достичь равновесия на основе только рыночных
механизмов. Поэтому значительная роль в достижении макроэкономического равновесия
принадлежит государству.
Равновесие основных пропорций макроэкономики обеспечивает устойчивость
развития всей экономической системы. При нормальном ходе функционирования
товарного производства и рынка государство добивается положительного экономического
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и социального эффекта. Макроэкономическое равновесие – одна из базовых концепций
современной макроэкономической теории. На ней основываются общие представления об
устойчивости и эффективности современной рыночной экономики как системы
экономических отношений, основанной на сочетании децентрализованной активности
экономических субъектов с государственным регулированием. Кроме того, это понятие
имеет огромную значимость для анализа макродинамики рыночной экономики, поскольку
позволяет интерпретировать любые изменения макроэкономических показателей либо как
движение к равновесию, либо как отклонение от него под влиянием воздействия
экзогенных факторов или эндогенных нарушений рыночной координации. Это позволяет
формулировать локальные закономерности, которые фиксируют взаимосвязи между
макроэкономическими переменными и поддаются проверке фактами. Однако концепция
макроэкономического равновесия предполагает наличие у рыночной экономики таких
свойств, которые невозможно вывести ни из непосредственно наблюдаемых фактов, ни из
сформированных на основе их агрегирования, макроэкономических тенденций.
Несомненно, теоретическое исследование макроэкономического равновесия будет
оставаться актуальным и в дальнейшем.
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Поняття стратегії є базовим у теорії стратегічного управління, оскільки саме вона є
об’єднуючим механізмом цілей можливостей (потенціалу) та умов (зовнішнього
середовища). Ґрунтуючись на цілях бізнесу, вона формулює засоби, за допомогою яких
підприємство може перевтілити свої стратегічні наміри в ринкові переваги, взаємодіючи з
факторами зовнішнього впливу. Без цього в умовах невизначеності і мінливості
середовища ефективна адаптація компанії до стратегічних змін неможлива. Стратегія
допомагає підприємству вибрати свій раціональний шлях розвитку і закласти
найважливіші переваги у його функціонуванні: пов’язує його ресурси зі змінами
зовнішнього середовища; готує його до змін у зовнішньому середовищі; координує роботу
різних структурних підрозділів; прояснює проблеми, які виникають; покращує контроль
на підприємстві. Таким чином, для забезпечення ефективного функціонування
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підприємств виникає необхідність наукового обґрунтування сутності поняття «стратегія»
та її місця в діяльності.
Внаслідок змін форм господарювання, удосконалення процесів, що відбуваються в
зовнішньому середовищі діяльності, перед сучасним підприємством постають численні
проблеми. Сьогодні виживання й розвиток компанії в довгостроковій перспективі
залежить від уміння своєчасно передбачити зміни на ринку й відповідно адаптувати свою
діяльність, змінюючи асортимент продукції та послуг, форми обслуговування, збутову
мережу, організаційну структуру, інші елементи внутрішнього потенціалу.
У країнах з розвинутою ринковою економікою спрямованість на організацію
майбутнього стає необхідною складовою стратегічного мислення менеджерів сучасних
підприємств, а стратегічний менеджмент розглядається як обов'язковий елемент загальної
системи управління компанією. За умов конкуренції підприємство самостійно визначає
цілі на майбутнє, добивається конкурентних переваг, здійснює стратегічний вибір і
послідовно втілює його в програму дій. У практиці діяльності сучасних українських
підприємств механізм стратегічного управління перебуває в стадії формування.
В останній час значення стратегічно орієнтованої поведінки, що дає змогу
підприємству виживати в довгостроковій перспективі, для підприємств нашої країни різко
зросло. За умов конкурентного середовища, що формується, сучасне підприємство має не
тільки концентрувати увагу на внутрішньому стані справ, але й розробляти довгострокову
стратегію, яка дала б змогу встигати за змінами, що відбуваються. В минулому більшість
організацій могла успішно функціонувати, звертаючи основну увагу на короткострокову
перспективу, на внутрішні проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності різних
напрямів поточної діяльності.
Нині, хоча й не знімається завдання раціонального використання потенціалу
підприємства в поточній діяльності, винятково важливим стає здійснення такого
управління, яке б забезпечило адаптацію організації до середовища, що швидко
змінюється. Прискорення змін у середовищі діяльності, поступове насичення вітчизняного
ринку, поява нових запитів і зміна позиції споживачів, зростання конкуренції за ресурси,
глобалізація бізнесу, поява нових можливостей для розвитку, пов'язаних з досягненнями
сучасних технологій, розвиток інформаційних мереж – ці чинники привели до зростання
значення розробки та впровадження стратегії в практичній діяльності вітчизняних
організацій.
Слово «стратегія» походить від грецького strategia (стратос – військо, аго – веду),
тобто за походженням це військовий термін. Там він означає військове мистецтво, що
пізнає закономірності та характер війни, теоретичні основи планування, підготовки та
проведення крупних військових операцій із заздалегідь сформульованими стратегічними
завданнями [4, с. 8].
Як економічна категорія поняття «стратегія» увійшло до управлінської термінології
наприкінці 50-х – на початку 60-х рр., коли актуалізувалася проблема своєчасної реакції
на раптові зміни в зовнішньому середовищі. До того ж підприємства здебільшого
використовували довгострокове планування. Це було зумовлено тим, що зовнішнє
середовище, в якому працювали суб’єкти господарювання, характеризувалося відносною
стабільністю, а конкуренція між виробниками схожих товарів була незначною. В
основному конкуренція була ціновою, тому важливе значення мали такі показники роботи
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підприємств, як витрати і собівартість продукції, оптимальні показники яких досягалися
за рахунок ефекту масштабу виробництва.
Товарні ринки були досить великими за обсягом і характеризувалися стабільним
зростанням. Це давало можливість фірмам планувати свою діяльність, спираючись на
екстраполяційні прогнози, які враховували фактори, що сприяли розвитку. Такий підхід у
плануванні відомий як метод «планування від досягнутого». Для цього підходу
характерною є постановка оптимістичних цілей, оскільки вважалося, що ситуація як на
ринку, так і на самому підприємстві, буде покращуватися. Все, що потрібно було робити
плановикам, це, спираючись на екстраполяційні прогнози, спланувати обсяги випуску
продукції та бюджетні витрати, необхідні для забезпечення цих обсягів.
Конкуренція, що зростала, між підприємствами, спонукала їх до пошуку нових
методів у плануванні. В умовах непередбачуваності зовнішнього середовища та жорсткої
конкуренції головним у планувальній діяльності підприємств стає не стільки визначення
необхідних обсягів випуску продукції, скільки потреби споживачів. Акцент планувальної
діяльності зміщується в бік маркетингу, наслідком чого стає диференціація товарних
ринків і розвиток післяпродажного сервісу.
На перший план виходить стратегічне планування як метод, який повинен
забезпечити виживання підприємства в постійно змінюваних умовах зовнішнього
середовища і жорсткої конкуренції.
Першим, хто почав розробку стратегії був І. Ансофф. Він визначає стратегію як
«набір правил для прийняття рішень. якими організація керується у своїй діяльності» [1,
с. 68]. Послідовником Ансоффа був А. Чандлер. За А. Чандлером стратегія є «...
визначенням основних довгострокових цілей підприємства та адаптацією курсів дій і
розміщенням ресурсів, необхідних для досягнення цілей» [5, с. 138]. За думкою Ж.Ж. Ламбена. стратегію можна розглядати як «детальний всебічний комплексний план, що
направлений на здійснення місії і досягнення цілей організації з максимальною
ефективністю» [3, с. 49]. Б. Карлоф визначає стратегію як узагальнену модель дій, які
необхідні ятя координації та розподілу ресурсів компанії [2, с. 18].
Сьогодні термін «стратегія» використовується в багатьох сферах суспільного
життя. Щодо терміну «стратегія підприємства (фірми)», то тут існує чимало визначень. Її
розуміють як:
- обґрунтування перспективних орієнтирів діяльності підприємства на основі
оцінювання його потенційних можливостей і прогнозування розвитку зовнішнього
середовища;
- систему організаційно-економічних заходів для досягнення довгострокових цілей
підприємства;
- генеральний напрямок розвитку підприємства, який забезпечує узгодження його
цілей і можливостей та інтересів усіх суб’єктів;
- сукупність перспективних орієнтирів для роботи підприємства;
- ефективну ділову концепцію досягнення конкурентних переваг підприємством;
- план дій, що визначає пріоритети розв’язання проблем і ресурси для досягнення
основної мети.
На нашу думку, лише в комплексі всі визначення найбільш повно відображають
суть поняття «стратегія підприємства».
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Глибинну суть цього поняття можна зрозуміти, відповівши принаймні на чотири
питання:
1. У якому фінансово-економічному стані і середовищі перебуває підприємство
сьогодні?
2. Який стан підприємства очікують у перспективі: бажаний чи реально можливий?
3. Які альтернативні напрямки розвитку підприємства можливі (з урахуванням його
сильних і слабких сторін, загроз і можливостей середовища)?
4. Якими методами і засобами можна реалізувати вибрану стратегію?
Урахування цього дозволяє запропонувати наступне, найбільш повне визначення
стратегії підприємства.
Стратегія підприємства є систематичним планом його потенційної поведінки в
умовах неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва, що
включає формування місії, довгострокових цілей, а також шляхів і правил прийняття
рішень для найбільш ефективного використання стратегічних ресурсів, сильних сторін і
можливостей, усунення слабких сторін та захист від загроз зовнішнього середовища задля
майбутньої прибутковості.
Основною метою стратегії є швидка і адекватна реакція підприємства на зміну
умов ринку, поведінку конкурентів, задоволення споживачів, розвиток науковотехнічного прогресу та розвиток персоналу фірми, збільшення доходності активів та
капіталу підприємства, реалізація надій власників.
Функціями стратегічного планування є визначення найкращих напрямків і
траєкторій розвитку підприємства, постановка цілей, виявлення, формування й
використання системо утворюючих властивостей потенціалу до саморозвитку при
здійсненні тих заходів, які забезпечують підприємству досягнення конкурентних переваг.
Потенціал підприємства повинен бути «під лаштований» під можливості та
стратегічні завдання для того, щоб на базі розробки цілей і своєчасного їх коригування
забезпечити необхідні позиції підприємства на ринку і щоб поточне та оперативне
планування було продовженням конкретизації стратегічного планування, здійснювалось в
рамках діючих стратегій.
Таким чином, необхідність розробки підприємствами стратегії викликана
нестабільністю ринкового середовища, неповнотою інформації про його майбутній стан і
вплив на підприємство. Саме за таких умов необхідно розглядати стратегічний контекст в
діяльності підприємства, яка здійснюється за двома напрямками:
а) поточна, операційна діяльність, спрямована на поточну прибутковість;
б) стратегічна діяльність, спрямована на майбутню прибутковість.
В умовах ринку, коли зовнішнє середовище достатньо турбулентне, слабо
передбачуване і переважно не залежить від зусиль підприємства, ігнорування ним
стратегічного контексту діяльності може спричинити катастрофічні наслідки. Діяльність
кадрів за принципом «сьогодні – на сьогодні» без заходів, які нині не дадуть віддачі, а
забезпечать успіх підприємства в майбутньому, явно веде до банкрутства.
В даному контексті, про необхідність розробки стратегії підприємства достатньо
влучно висловився один із авторів вчення про стратегічний менеджмент, американський
вчений Ігор Ансофф. Він писав: «...компанії, за відсутності планованої і керованої
стратегії, приречені на вимирання, за винятком хіба що монополій і субсидованих
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компаній. В компаніях, яким вдається вижити, стратегічною поведінкою принаймні
керують».
Підбиваючи підсумки, можна сказати, що стратегія підприємства складається із
запланованих дій (спрямована стратегія) і необхідних поправок у разі виникнення
непередбачених обставин (незаплановані стратегічні рішення). Підприємство повинно
мати добре обґрунтовану стратегію дій, але повинно також бути готовим адаптуватися до
неврахованих обставин, які можуть виникнути у майбутньому. Тенденції сучасного
розвитку економічної ситуації в Україні характеризуються високим динамізмом,
активізацією структурних зрушень на користь сфери послуг, загостренням конкурентної
боротьби. Набувають ознак комплексності, взаємодоповнюваності та взаємопричинності
процеси у зовнішньому середовищі. Ці явища обумовлюють необхідність наукового
пошуку нових механізмів і методів стратегічного управління, стрижнем якого є стратегія
розвитку підприємства яка повинна відповідати перетворенням в національній економіці,
гармонізувати вплив і взаємозв’язки між факторами внутрішнього та зовнішнього
середовища.
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СУЧАСНА УКРАЇНА ТА ЕКОНОМІКА СОЛІДАРНОСТІ
Кристина Сімьонова
студент І курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Криворак А.Д.
Актуальністю дан відомий матеріал обумовлений в необхідності вибору шляху
розвитку економіки України, який може стати шляхом солідарної економіки. Матеріал
необхідно осмислити, структурувати, узагальнити і представити як сукупність знань про
нову систему суспільного виробництва. Метою дослідження полягає у визначенні
української специфіки «Економіки солідарності» і реалізації потенціалу даної моделі в
корпораціях в умовах сучасної України. Завдання дослідження:
– встановити основних суб'єктів «Економіки солідарності»;
– виявити основні суперечності між економічними інтересами власників,
менеджерів і працівників;
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– обґрунтувати потенціал і перспективи розвитку «Економіки солідарності» в
корпораціях.
Предметом дослідження є економічні відносини, що складаються між суб’єктами
«Економіки солідарності» в трансформаційних умовах корпорацій. Об’єктом дослідження
послужила реально складається практика участі працівників в управлінні у корпораціях.
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:
1.Определить суть солідарної економіки.
2.Улучшіть економічні складові України.
3.Рассмотреть альтернативні шляхи вирішення.
Економіка солідарності представляється єдиним способом якісно нового мислення
і перетворення суспільства в більш гуманне і цілісне, а значить – і побудови кращого
життя. Основний принцип або основа економіки солідарності це впровадження вищих
рівнів солідарності в економічну діяльність, в роботу організацій і установ, в бізнесі і в
політиці. Це підвищує мікро- і макроекономічну ефективність, приносячи безліч
соціальних і культурних благ, які сприяють розвитку всього суспільства.
З 1980-х ідея солідарної економіки поширилася і стала центральною категорією
цілого глобального соціального руху. Це рух прагне реорганізувати економічну діяльність
на основі принципів співробітництва, на противагу пануючому сьогодні індивідуалізму і
гонитві за прибутком.
Це рух сьогодні охопило шість континентів і включає в себе сотні тисяч
підприємств по всьому світу – від робочих кооперативів і кредитних спілок до
комунальних валютних систем і екологічних поселень.
Проект створення солідарної економіки, за своєю суттю, є довгостроковим,
оскільки він розвивається природним шляхом, поступово. Для того щоб розвиватися, він
повинен підвищувати свою ефективність, щоб учасники економічної діяльності витрачали
на нього якомога менше зусиль, поки не з'ясується, що він перевершує інші економічні
форми.
Звідки взялася і взагалі що таке сучасна економіка? Вона заснована на тому
соціальному, економічному, політичному і культурному пристрої життя, яке виникло 400
або 500 років тому, і сьогодні практично вичерпало свій потенціал. Ідея економіки
солідарності відсилає нас не до старої європейської, а до якоїсь нової, ще не виникла
цивілізації, яка прийде їй на зміну.
У цьому плані солідарна економіка є «постмодерної», проте не в сенсі тієї
«постсучасності», що стосується певних звичок, поведінки, і які самі стали причиною
нинішніх проблем в картині «занепаду цивілізації». Навпаки, вона є початком цивілізації
нової, більш досконалої, більш розвиненою і просунутої. Тому економіка солідарності
оперує поняттями, що відрізняються від звичних нам сьогодні.
Економіка солідарності – це важливий проект розвитку, реформування та
оптимізації економіки країни.
Сьогодні, коли у багатьох людей виникає все більше серйозних підстав шукати
відповіді на запитання про те, чи припустимо взагалі сподіватися на нескінченний
економічне зростання за нинішніх умов?
Економіка солідарності пропонує новий тип економічного розвитку:
альтернативний, всебічний, стійкий, а в гуманітарному плані – більш відповідає місцевим
потребам.
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Цей новий тип економічного розвитку також передбачає існування нового типу
економіки, яка може бути повністю заснована на принципі солідарності, або, в більш
скромному варіанті, може прийняти економіку солідарності в якості важливого чинника
нової економіки.
Сьогодні, коли капіталістична система здається єдиним вдалим способом
економічної організації, причому, не дивлячись на величезні соціальні і екологічні
витрати; а проекти побудови соціалізму, засновані на державній власності і економічному
плануванні, спіткала невдача »коли ми проходимо через справжню кризу цивілізації,
економіка солідарності представляється єдиним новим способом якісно нового мислення і
перетворення суспільства в більш гуманне і цілісне, а значить – і побудови кращого
життя.
Сьогодні, коли виникла гостра необхідність оптимізації економіки на різних рівнях
– в сфері бізнесу, торгівлі, політики, глобалізації, економіка солідарності пропонує
реальну альтернативу і стає проектом, здатний допомогти провести реформи, знайти
новий погляд на речі, нові критерії, методи і моделі.
Відносини з академічною наукою.
У плані теорії, економіка солідарності пропонує новий концептуальний підхід, що
поважає співпрацю і самоврядування. Після виникнення капіталізму, протягом всієї
історії, йшов пошук альтернативних моделей економічної організації, які отримали різні
назви: кооператівізм, самоврядування, мутуалізмом, соціальна економіка і інші.
Характерною особливістю таких моделей є їх упор на соціоекономічних думка,
заснований на етичних, філософських, або ідеологічних посилках.
Ці ідеї, що допомагають переглянути наш економічний досвід, безсумнівно,
корисні, коли потрібно мотивувати учасників підприємства. У той же час, вони мало в
чому можуть допомогти у прийнятті сміливих і оригінальних управлінських рішень.
Звичайно, всі ці обмеження і недоліки важко подолати без наукової теорії, що
описує альтернативну модель економіки, яку ми тут розглянули.
Теоретичні основи економіки солідарності багато в чому доповнюють і саму
економічну науку, пропонуючи сучасний, оновлений, надихаючий і цікава мова, причому
в сучасному культурному контексті. Крім того, вона дозволяє визнати як частина
альтернативних економічних форм численні нові та оригінальні організації, фірми і
підприємства, що використовують ідеї солідарності та співпраці між людьми.
Література:
1.Дюркгейм Е. Про поділ суспільної праці / Е. Дюркгейм. – М. : Канон, 1996. – 422 с.
2. Ковалевський М. М. Соціологія / М. М. Ковалевський. – СП6., 1997. – 674 с.
3. Грамші А. В’язнічні зошити. Вибрані записи / А. Грамші. – К. : Вид-во Вперед,
2014. – 272 с.

167

АВСТРИЙСКАЯ ШКОЛА МАРЖИНАЛИЗМА
Ирина Стефогло
магистрантка специальности «Деловое администрирование»
Комратский государственный университет
Научный руководитель – д.э.н., проф. Пармакли Д.М.
Австрийская школа – одна из наиболее известных и популярных теоретических
школ мировой экономической мысли, возникших в результате «маржинальной
революции» конца XIX века.
Маржинализм же – это экономическая теория, отводящая первостепенное значение
(во всех процессах производства и обмена товаров (работ или услуг) предельным
экономическим величинам (максимальным или минимальным пределам). В качестве
таких пределов в маржиналистических доктринах чаще всего фигурируют «предельная
полезность», «предельная производительность», «предельные издержки (потери)»,
«предельное плодородие», «редкость», «метод предельных ситуаций» [3].
Основной отличительный признак экономического учения австрийской школы –
предельно субъективная (индивидуалистическая) форма «Теории предельной
полезности», сводящая все экономические процессы к субъективным мнениям индивидов.
Основные положения австрийской школы маржинализма:
• в трудовой теории стоимости внимание этой школы сосредоточено на
потребительной стоимости, полезности;
• представители школы ввели в экономическую науку понятие субъективной
полезности (ценности), определив последнюю как основу ценообразования. Субъективная
полезность – значимость данной вещи для данного человека;
• заменили термины классической политэкономии «стоимость» и «товар» на
«ценность» и «экономическое благо»;
• применяли принцип монизма – единым основанием цены признавалась
полезность.
Негативной стороной этой школы является отсутствие связи теории с практикой
[1].
Основателем австрийской школы маржинализма явиляется профессор кафедры
политической экономии Венского университета К. Менгер, который вместе со своими
единомышленниками и последователями способствовал зарождению и распространению в
экономической науке ценностей так называемого маржинального, то есть предельного,
экономического анализа. Из числа представителей австрийской школы и истинных
поклонников таланта своего учителя особое внимание обращает на себя имя и творческое
наследие профессора этого же Венского университета О. Бем-Баверка.
В разных источниках выделяют от двух до шести этапов (поколений) в истории
австрийской школы:
1 этап (поколение) – основатель школы Карл Менгер (1840-1921);
2 этап (поколение) или «классическая (старая) австрийская школа» – Эйген фон
Бём – Баверк (1851-1914), Фридрих фон Визер (1851-1926), Эйген фон Филиппович фон
Филиппсберг (1858-1917), Джон Бейтс Кларк (1847-1938), Эмиль Закс (1845-1927);
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3 этап (поколение) или «молодая австрийская школа» – Людвиг фон Мизес (18811973), Йозеф Алоиз Шумпетер (1883-1950), Карл Шлезингер (1889-1938), Херманн Майер
(1879-1955), Рихард фон Штригль (1891-1942), Лео Илли (Зенфельд) (1888-1952),
Бенджамин Андерсон (1886-1949), Фрэнк Феттер (1863-1949);
4 этап (поколение) или «популярная австрийская школа» («популяризаторы») –
Фридрих фон Хайек (1899-1992), Оскар Моргенштерн (1902-1977), Фриц Махлуп (19021983), Пауль Розенштейн-Родан (1902-1985), Готфрид фон Хаберлер (1900-1995),Фридрих
Лутц (1901-1975), Феликс Кауфман (1895-1949), Альфред Шютц (1899-1959);
5 этап (поколение) или неолиберальная австрийская школа – Мюррей Ротбард
(1926-1995), Израэль Кирцнер (р. 1930), Людвиг Лахманн (1906-1990), Джордж Шекл
(1903-1992), Эдвард Штрайслер (1908-1965);
6 этап (поколение) или современная австрийская школа – Ганс-Герман
Хоппе, Йорг Гвидо Хюльсман, Хесус Уэрта де Сото, Питер Бёттке, Крис Койне, Стивен
Хорвиц, Питер Лисон, Фредерик Сотэ́, Роджер Гаррисон, Г. Лебедев, Б. Львин, Ю.
Кузнецов, В. Новиков, Я. Романчук.
Обычно 1 и 2 этапы объединяют под именем классической (старой) школы, а 3 и 4
этапы – молодой (младшей) школы. Этапы 5 и 6 зачастую называют «современным
состоянием австрийской школы».
Австрийская школа дала экономической науке много полезных знаний о
человеческих потребностях, а также методику более детального изучении спроса и
предложения, анализа иерархии, структуры и динамики предпочтений потребителей.
Австрийской школе многие благодарны еще и за то, что она
стала«эволюционистским преодолением революционной трудовой теории стоимости
марксизма», считавшего стоимость – «овеществлением общественно-необходимого
труда» и призывавшего насильственно «экспроприировать экспроприаторов прибавочной
стоимости».
Однако зацикленность на субъективных мнениях делает «австрийскую школу»
весьма однобокой доктриной. В рамках этой школы практически невозможно:
- анализировать объективные факторы, навязывающие нам субъективные мнения;
- выявлять закономерности, которые присущи экономике в целом и не сводятся к
сумме действий отдельных потребителей.
Австрийская школа маржинализма в значительной мере отличается от других
течений маржинализма. Подводя итоги, можно сформулировать следующие основные
особенности австрийской школы:
1. Больший акцент по сравнению с другими школами маржинализма на
субъективизме и психологизме.
2. Больший акцент на сфере потребления и большее пренебрежение сферой
производства по сравнению с другими школами маржинализма.
3. Понимание экономической науки как науки, исследующей причинноследственные, а не функциональные связи.
4. Качественный характер экономического анализа. При этом представители
австрийской школы маржинализма отрицательно относились к использованию
графических и алгебраических методов анализа.
5. Трактовка экономических феноменов как результатов спонтанных процессов
(это характерно для К. Менгера).
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6. Отказ от трактовки рыночного хозяйства как равновесной системы [2].
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК
Тетяна Стойловська
студентка IV курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Їзмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викладач Метіль Т.К.
В умовах ринкової економіки досить важливим є планування діяльності
підприємства на майбутнє з метою мінімізації витрат та отримання максимального
прибутку. Іншими словами, запровадження стратегічного менеджменту дає можливість
підприємствам підтримувати їх функціонування не тільки у режимі виживання в
сьогоднішніх кризових умовах, а й уникнути несприятливих умов в майбутньому. Тому
ведення управлінського обліку або використання контролінгу є необхідними та
найважливішими методами для підприємства з метою максимізації прибутку. В
теперішній час ведення управлінського обліку або контролінгу для підприємств не є
обов’язковим, але основним нормативно-правовим документом, що вказує на можливість
їх розвитку та впровадження є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» [1].
Одним із актуальних питань, яке періодично обговорюється вітчизняними
науковцями, є сутність і межі застосування управлінського обліку та контролінгу. Деякі
автори, наприклад, М. Чумаченко, І. Белоусова, Л. Нападовська та ін., обґрунтовують
доцільність і важливість цього виду обліку. Інші фахівці, такі як Ф. Бутинець, Б. Валуєв,
В. Ластовецький, вважають відокремлення управлінського обліку в самостійний вид
обліку штучним і науково необґрунтованим. Крім того, дискусійним питанням є
співвідношення понять «управлінський облік» і «контролінг». З цього приводу також
висловлюються полярні точки зору. Наприклад, М. Пушкар вважає контролінг, разом із
фінансовим і управлінським обліком, складовими бухгалтерського обліку, а Л. Сухарєва
та С. Петренко розглядають управлінський облік як найважливішу складову контролінгу
[2, с. 82].
Слід зауважити, що визначальним при трактуванні понять «управлінський облік»
та «контролінг» є два наукові підходи: англо-американський і континентальний
європейський, репрезентований здебільшого німецькими економістами [3, с. 137].
Німецька система контролінгу наближена до управлінського обліку в США, однак,
на думку М. Чумаченка, їх не слід ототожнювати, тому що підрозділи управлінського та
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фінансового обліку, планування та фінансової служби підприємства існують самостійно і
не входять до складу відділу контролінгу. Дослідження американської та німецької
концепції контролінгу свідчать, що у США контролінг розглядався винятково у
прикладному сенсі, а в Німеччині та інших німецькомовних країнах у 70-х роках
минулого століття почала розвиватися теоретична концепція контролінгу [2, с. 83].
Найавторитетнішими представниками американської школи контролінгу
вважаються Р. Ентоні, Р. Хілтон, Р. Каплан, Ч. Хорнгрен. На відміну від німецьких колег,
у своїх працях вони оперують здебільшого поняттям «управлінський облік» та
«управлінський контроль». Як синоніми до цих термінів інколи вживається також поняття
«контролінг». Р. Ентоні та Д. Янг відстоюють позицію, за якою інформаційне
забезпечення менеджменту, планування і контролю є компетенцією управлінського
обліку. Інший підхід, сформований Ч. Хорнгреном, полягає у тому, що управлінський
облік є складовою системи управлінського контролю. Трактування контролінгу як
системи, орієнтованої на облік, зустрічаємо у працях окремих вітчизняних вчених. Так,
наприклад, професор В. В. Сопко фактично ототожнює контролінг із
внутрішньогосподарським управлінським обліком, завданням якого є розкриття
відповідності витрат бізнес-плановим показникам.
В сучасних умовах управлінський облік – це скоріше підхід до організації
управління підприємством, який орієнтується на внутрішнього користувача, який повинен
отримувати необхідні дані в оперативному режимі. Тому слід звернути увагу на те, що
червоною стрічкою через визначення управлінського обліку проходять облік витрат та
калькулювання собівартості. З цього слідує, що такий облік повинні вести лише ті
підприємства, де визначаються такі показники, а саме, промислові, будівельні,
сільськогосподарські, транспортні. Також однією з умов ведення управлінського обліку є
середньооблікова кількість робітників. Ця умова є досить важливою, бо певна частина
середніх підприємств, які по кількості робітників та обсягу реалізації наближаються до
малих, та малі підприємства, де бухгалтерська служба складає 2-8 чоловік (а іноді облік
веде сам власник або використовує послуги сторонньої бухгалтерської служби), навіть не
можуть мріяти про ведення управлінського обліку, оскільки навіть фінансовий облік вони
часто ведуть лише згідно вимогам податкового законодавства, тобто замінюючи його
податковим обліком.
Таким чином, управлінський облік можливий лише для середніх, які наближаються
до великих, та великих підприємствах.
Крім того, даний облік не регламентований, тому не всі підприємства будуть його
запроваджувати, так як ведення або не ведення управлінського обліку ніякої
відповідальності за собою не передбачає [3, с. 49-52].
Управлінський облік має декілька особливостей:
1. Різні визначення для різної мети.
2. В управлінському обліку можливі приблизні оцінки.
3. Робота з неповними даними.
Можна вивести декілька функцій, які виконує управлінський облік:
- планування витратних та доходних показників;
- залучення фінансових засобів;
- розподіл засобів, які надійшли згідно плану;
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- формування внутрішньої звітності та звітності про отримані та використані
засоби;
- контрольні заходи за усіма цими процесами.
Таким чином, управлінський облік є не тільки джерелом інформації для прийняття
управлінських рішень, але й засобом для оперативного та ефективного управління
підприємством [5, с. 300-301].
Контролінг – це функціонально відокремлений напрям економічної роботи на
підприємстві, пов’язаний з реалізацією фінансово-економічної функції менеджмента для
прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень.
Залежно від функціональних та організаційних особливостей, цілей і завдань
контролінгу в науково-практичній літературі виділяють три його основні концепції:
1. Контролінг, зорієнтований на функцію контролю. У працях американських
економістів Е. Еткінсона, Р. Каплана, Р. Хілтона обґрунтовується концепція, яка
сконцентрована переважно на функції контролю. Контроль розглядається ними як одне з
багатьох завдань контролінгу.
2. Контролінг як інформаційна функція. За Т. Райцхманном, Ч. Хорнгреном,
Р. Ентоні система контролінгу має бути зорієнтована передусім на інформаційну
підтримку процесу планування і контролю. Зміст концепції полягає в тому, що контролінг
є елементом системи інформаційного забезпечення підприємства і зорієнтований на збір,
обробку і перевірку інформації для прийняття управлінських рішень.
3. Контролінг як функція координації. Найпоширенішою є концепція контролінгу,
згідно якої пріоритет надається функції координації різних підсистем управління, зокрема
планування, контролю та інформаційного забезпечення (Й. Вебер, Г. Кюппер, П. Хорвач).
На основі вище зазначеного можна зробити наступні висновки:
1. Існує дві концепції контролінгу: американська та німецька, перша з яких ширша
та охоплює податки та фінансовий облік, друга концепція німецького контролінгу є
тотожною управлінському обліку.
2. Підприємства України самостійно можуть обирати як концепцію управлінського
обліку, так і концепцію контролінгу в залежності від індивідуальних особливостей,
інтересів та досвіду.
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АЛБАНЦІ БЕССАРАБІЇ: ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, КУЛЬТУРА
Лариса Терентьева
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – д.і.н., проф. Циганенко Л.Ф.
Історія формування сучасної етнічної мозаїки півдня України відноситься до XVIII
– XIX ст., коли після низки успішних для Росії російсько-турецьких війн царський уряд
почав залучати іноземних колоністів для заселення новопридбаних територій. Центральне
місце в цьому процесі зайняло «болгарське оселення», під яким розуміється процес
масового переселення болгарського, грецького, сербського, албанського та іншого
християнського населення з Балкан на територію підросійської Бессарабії [2, с. 23-25].
Питання албанців в Україні – можна вважати «білою плямою» в історії, воно є
майже не дослідженим. Першим, хто систематизував відомості про дане питання, був
М.С. Узун. Албанська колонізація в контексті історії етнічних меншостей Одещини
розглядалась в радянській історіографії. Заселення албанцями території Бессарабії
висвітлюється в роботах сучасних російських та українських науковців, зокрема
А. К. Дерментлі [2], А. А. Новика [4], В. Г. Кушніра [3].
Звертаючи увагу на досить незначний науковий доробок у дослідженні албанців, як
етнічної меншини Південної Бессарабії, багато аспектів цієї проблеми потребують
подальшого вивчення, а саме: питання про причини переселення албанців в Україну, їх
чисельність, а також сучасний стан розвитку етносу. Тому метою даної статті є
висвітлення історії заселення албанцями території Бессарабії наприкінці ХVІІІ – у першій
половині ХІХ ст., особливостей їх культури та традицій.
Албанці (самоназва – Shqiptar що албанською мовою означає «гірський орел») –
балканський народ, потомки іллірійців, основне населення Албанії та деяких суміжних
територій ( Косово, північний Епір, північно-західні райони Македонії). Назва албанці
походить від лат. Alba – «білі» [2, с. 6-7].
Як самостійна етнічна група, албанці виокремились наприкінці XVIII ст. на
території північно-східної Болгарії. Переселення албанських колоністів на
південноукраїнські землі відбувалося одночасно з міграцією інших вихідців з Балкан, які
тікали від ісламізації і турецького гноблення, починаючи з середини XVIII ст. – до другої
пол. XIX ст. 1811 р. на території Південної Бессарабії албанцями було засновано с.
Каракурт (нині Жовтневе Болградського району Одеської області) – перше албанське село
в Російській імперії. У 1862 р. частина албанців переселилась з цього села до Приазов’я.
Де на території сучасного Приазовського району Запорізької області було засновано села
Тюшки (нині Георгіївка), Джандран (нині Гамівка) і Таз (нині Дівненське) [4, с. 104-105;
1, с. 171].
Албанці, як і греки, входили до складу так званого Албанського війська, яке було
утворено із переселенців-колоністів після російсько-турецької війни 1768-1774 рр. і
підписання Яського мирного договору. У 1784 р. до Криму прибула велика група албанців
із Молдавії, яких мали включити до складу Албанського війська. Однак схильності до
військової служби албанці не виявили і були розселені в межах Таврійського півострова.
У 1795 р. вони поселилися неподалік від Одеси [2, с. 32-60].
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Під час Російсько-турецької війни 1806 – 1812 рр. російський уряд пообіцяв всім
колоністам спеціальні привілеї. Звільняли від сплати податків всіх, хто раніше входив до
складу Усть-Дунайського і Бузького козацьких військ. Після розпуску цих загонів
командуючий молдавською армією М. И. Кутузов у квітні 1811 р. обіцяв свободу
переселенцям, котрі будуть складати «особливе суспільство». Так була заснована колонія
Каракурт на правому березі озера Ялпуг. Назва села походить від нагайського роду. До
приходу албанців на цьому місті було татарське селище. Назва «Каракурт» в перекладі з
турецької буквально «чорний черв’як» [2, с. 42-45; 1, с. 175-176].
Одночасно близько 300 албанських родин були направлені до татарського села
Чумай, звідки у 60-х роках XIX ст. разом із болгарськими колоністами вони переселилися
на узбережжя Азовського моря, утворивши там албанські колонії. Достеменно назвати
чисельність албанців, що на зламі століть мешкали в Україні, важко, адже під час
Всеросійського перепису населення 1897 р. їх записували як татар чи турків. А місцеві ще
довго називали їх арнаутами, що турецькою означає албанець [3, с. 185; 5, с. 123].
Етнографічні особливості албанців схожі до болгарських. Для обох етносів
характерні однакові знаряддя праці й технологія обробки землі. Албанці й болгари мали
однакові житла, застосовували однакову техніку їх спорудження. Спочатку вони жили в
напівзаглиблених у землю бурдеях, а потім почали ставити глиняні хати – землянки, що
складалися з сіней і двох кімнат. Одна кімната слугувала спальнею, інша – призначалась
для святкових подій [3, с. 186].
Одяг албанців мало чим відрізнявся від болгарського і гагаузького. Теплої пори
року жінки носили сукні без рукавів (чукман), а також з рукавами (врахам) та спідниці.
Чоловіки мали штани, сорочки (пишліше) і куртку (кофте). Схожа до болгарської була й
обрядовість албанців. В наш час матеріальна і духовна культура албанців поступово
втрачає свої етнографічні особливості [3, с. 186-187]. Албанці, сучасні мешканці України,
є нащадками переселенців, що на даний момент проживають у кількох етнічно змішаних
селах. Крім албанської мови, що відрізняється від літературної албанської, володіють
російською і українською мовами. З мовним питанням пов’язане питання
самоідентифікації етнічної групи. Згідно останнього перепису населення у Радянському
Союзі в Україні проживало близько 5 тис. албанців. Відсутність графи «національність» у
нових паспортах ускладнює виявлення етнічної приналежності населення. Єдиним
джерелом, яке дозволяє до сих пір визначати чисельність тієї чи іншої етнічної групи,
залишались господарські книги сільських рад, які до 2000 р. зберігали графу
«національність». Працюючи з ними можна не лише підрахувати чисельність албанського
населення за роками, а й прослідкувати ступінь престижності вибору тієї чи іншої
етнічної ідентичності. Чисто албанських сімей, як кажуть і самі жителі, вже не збереглось.
Кількість албанців у сучасній Україні має тенденцію до зменшення, як результат процесу
асиміляції. Станом на 1979 р. населення села Каракурт складало 2 730 чоловіків та жінок,
з них 65% – албанців, 22% – болгари, 13% – гагаузи, у 1989 р. процент албанців
зменшився, а процент інших меншин – навпаки [4, с. 105-106; 2, с. 226].
Отже, висвітлюючи історію албанського населення Бессарабії, та його культурних
особливостей, можна дійти таких висновків: албанська колонізація II пол. XVIII – сер.
XIX ст. набула масового характеру. Хвилі переселення албанців були викликані
російсько-турецькими війнами. Албанській колонізації сприяв російський уряд, який
надав переселенцям статус іноземних колоністів, значні пільги та земельні ділянки для
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ведення власного господарства. В результаті албанські переселенці розселилися на
території Бессарабії і на території теперішнього Приазовського району Запорізької
області, здійснивши зміни в етнічному складі регіонів. Культурні традиції албанців схожі
з болгарськими та гагаузькими, але є певні специфічні особливості, які ще чекають на
своїх дослідників.
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ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Кристина Ткач
магістрантка факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викладач Степанова Н.О.
Перехід від планової економіки до ринкової є складним макро- і мікроекономічним
процесом, який супроводжується появою і загостренням багатьох проблем. Виникає ринок
праці, змінюється динаміка витрат на оплату праці, перетворюються соціально-культурні
відносини і система цінностей, трансформуються правова, фінансова та страхова системи.
Наслідком змін, що відбуваються, повинен стати перехід від «кадрової роботи», що
дає збої в нових умовах господарювання, до «управління персоналом». Це передбачає
новий, ринковий зміст науки і практики роботи з персоналом. Необхідне впровадження
сучасних принципів і функцій в роботу служб управління персоналом на підприємствах,
гнучкості та індивідуалізація.
Поняття
«управління
персоналом»
включає
в
себе
три
аспекти: функціональний, організаційний, освітній. У функціональному відношенні під
управлінням персоналом розуміють всі завдання і рішення, пов’язані з діяльністю
підприємства в сфері роботи з персоналом (наприклад, залучення, використання, розвиток
і вивільнення персоналу).
В організаційному відношенні управління персоналом охоплює всіх посадових
осіб, і всі служби підприємства несуть відповідальність за роботу з персоналом
(наприклад, лінійних керівників-менеджерів, службу управління персоналом і т.д.).
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Як освітній аспект (як навчальна та наукова дисципліна) управління персоналом є
однією з важливих складових частин економічної науки, навчань про організацію та
управління виробництвом і т.д. Воно охоплює:
- рамкові умови праці та управління персоналом, суспільно-культурні цінності,
організаційно-технічні питання та ін.;
- політику підприємства в ринкових умовах;
- весь інструментарій управління персоналом (заміщення посад, організацію та
оплату праці, систему інформації про персонал);
- організацію керівництва персоналом і співробітництва (наукові основи поведінки в
організації, теорії та моделі керівництва персоналом).
Побудова системи виробничого управління персоналом базується на різниці сфер і
рівнів управління персоналом. Основними вихідними принципами до формування
системи управління персоналом на підприємстві є професіоналізм її діяльності та всебічна
прийнятність використовуваних нею методів і моделей [2, с. 48-54].
Сучасна теорія управління персоналом має безліч різних методичних підходів до
дослідження свого предмета, головними з яких є:
1) Маркетинг персоналу (у вузькому сенсі займається залученням персоналу,
підвищенням іміджу фірми на ринку праці, в широкому сенсі охоплює також і персонал,
вже зайнятий на фірмі);
2) Системно-кібернетичний підхід (орієнтований на питання визначення структур і
функцій управління персоналом. Поряд з встановленням відносин принципів керівництва
і підлеглості тут досліджуються комплексні зв’язку різних функцій управління
персоналом між собою і зовнішнім середовищем, їх взаємні впливи і доповнення, що
утворюють в сукупності цілісну систему управління персоналом);
3) Ситуаційний підхід (знайшов застосування в області керівництва персоналом,
при цьому використання конкретного інструментарію керівництва залежить від ситуації,
що склалася);
4) Поведінковий підхід (його основою служать різні мотиваційні теорії, наприклад,
теорія «стимул-вклад» розглядає поведінку співробітника через призму його потреб і
очікувань щодо їх задоволення. Розвиваються також теорії, що розглядають аспекти
групової поведінки, наприклад, теорія коаліцій і конфліктів) ;
5) Соціально-технічний підхід (методично прирівнює технічні і соціальні
компоненти праці. Так, наприклад, управління персоналом, аналогічно іншим видам
виробничих ресурсів, представляється системою моделей:
-входу (здібності, знання, очікування співробітників і т.д.);
-перетворення персоналу (заходи з управління персоналом);
-виходу (мотивація персоналу, набутий досвід і т.д.).
Соціально-технічний підхід враховує, з одного боку, мотивацію співробітників, з
іншого – вимоги до «людського ресурсу».
6) Менеджмент персоналу відрізняється широким охопленням дисциплін і
орієнтацією на практичну діяльність.
Безумовно, дана спрощена і скорочена класифікація дає лише загальне уявлення
про розмаїття наукових теорій управління персоналом.
Пропонована концепція виробничого управління персоналом інтегрує зазначені
підходи і має практичну спрямованість. Форма інтеграції запозичена з менеджменту
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персоналу. Науковий фундамент і структура концепції спираються на системнокібернетичний підхід, який доповнюється поведінковими теоріями. У центрі виробничого
управління персоналом стоїть питання створення відповідної інформаційної бази. Вона
повинна забезпечувати інформаційну підтримку управління персоналом на підприємстві,
містити правові та нормативно-методичні матеріали, вихідні дані для кількісного і
якісного планування персоналу, керівництва персоналом, аналізу ситуацій, що виникають.
Ефективне управління персоналом вимагає ясності щодо завдань, які повинні їм
вирішуватися. Першим кроком тут є уточнення його основних понять.
Виробниче управління персоналом має безліч функцій. Вони простягаються від
визначення і покриття потреби в персоналі до використання персоналу та поліпшення
умов праці. Співробітник є одночасно кінцевою метою і істотним чинником процесу
управління персоналом на підприємстві.
Первинні функції управління персоналом випливають безпосередньо з економічної
мети використання персоналу. До них відносяться планування, керівництво (регулювання
персоналу) і організація.
«Планування» – уявне передбачення подій – стосується як цілей, так і заходів.
«Керівництво» включає установку цілей і контроль їх здійснення. «Організація»
стосується питань практичної реалізації планування.
Вторинні функції управління персоналом призначені для реалізації первинних
функцій. Це відноситься, по-перше, до «комп’ютеризації» технічної підтримки вирішення
завдань управління персоналом засобами електронної обробки даних, і, по-друге, до
«адміністрування» і «соціального обслуговування» персоналу.
Адміністрування персоналу має забезпечувати виконання цілого ряду завдань, без
яких ефективне управління персоналом на підприємстві просто немислимо. До
найважливіших з них відносяться:
- складання і ведення особистих справ, масивів даних про співробітників;
- здійснення найму, переведення та звільнення працівників;
- розрахунок оплати праці;
- складання статистичної звітності про персонал.
Вся ця діяльність значною мірою визначена законом або іншими нормативнометодичними документами, що обмежує можливості щодо вдосконалення її організації.
Підрозділи управління персоналом істотно завантажені адміністративними завданнями
щодо подання звітності в різні зовнішні установи: фінансові, соціального страхування та
ін. Законодавче регулювання надмірно стандартизує ці процеси, стимулюючи в той же час
широке застосування ЕОМ в області адміністрування персоналу.
Соціальне обслуговування займає особливе місце в управлінні персоналом. Воно,
поряд з адмініструванням персоналу, відігравало важливу роль і в колишньої «кадрової
роботи», що в багатьох випадках приводило до утворення на підприємствах «соціальнопобутових відділів». Навпаки, слідуючи сучасному розумінню управління персоналом, в
соціальному обслуговуванні персоналу проявляється обов'язок кожного керівника щодо
кожного окремого працівника [3, с. 218-221].
Важливим питанням, що визначає функціональний розподіл праці в галузі
управління персоналом, є виділення його основних функціональних сфер. Разом з їх
короткими визначеннями, представленими нижче, в табл.1 дана їх характеристика в формі
питань.
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«Аналіз наявного складу персоналу» створює інформаційну базу для планування
персоналу. Його мета полягає у встановленні кількісних і якісних показників існуючого
кадрового потенціалу та прогнозуванні складу персоналу в майбутньому на підставі
передбачуваних змін.
На одному рівні ієрархії з аналізом складу персоналу знаходиться «визначення
потреби в персоналі», що представляє собою встановлення необхідного складу персоналу,
відповідного певним запланованим обставинам. Цю потребу диференціюють за періодами
планування, кваліфікаційних групах або робочих місць.
Якщо потреба в персоналі кількісно перевищує його наявність, і цю різницю
необхідно компенсувати, то звертаються до «залученню персоналу». Його метою є
приведення у відповідність наявного складу персоналу з оновленою потребою в ньому
шляхом зовнішнього найму або поповнення за рахунок внутрішніх джерел.
Якщо потреба в персоналі має інші якісні показники, ніж наявний склад, то, в
залежності від конкретної ситуації, приведення кваліфікації співробітників у відповідність
з висунутими вимогами здійснюється або за допомогою комбінації вивільнення і
залучення персоналу, або (найчастіше) через «розвиток персоналу».
Якщо потреба в персоналі характеризується більш низькими, ніж у наявного
складу, якісними або кількісними показниками, то це означає зайву кваліфікацію
співробітників або їх надлишкову чисельність на підприємстві, що може привести
(особливо в останньому випадку) до «вивільненню» персоналу. Вивільнення може
здійснюватися у формі звільнення, однак існують і інші форми його реалізації.
Об’єднання і узгодження планів по залученню, розвитку і вивільненню персоналу
проводиться в рамках «управління зміною персоналу». Тут головна увага приділяється
координації та встановлення пріоритетів.
«Управління використанням персоналу» займається організацією та оптимізацією
робочих місць, робочого часу, процесу праці та розстановкою наявних співробітників за
сформованими робочих місць і посад. При цьому враховуються кваліфікація, здібності
(уміння і навички) співробітників, а також необхідні вимоги по заміщаються посад і
робочих місць.
У той час як «управління використанням персоналу» концентрує свою увагу на
питаннях формальної узгодженості з одного боку вимог за посадою, а з іншого умінь і
навичок конкретних співробітників, «керівництво персоналом» переважно стосується
співробітників, які вже займають певні посади. З урахуванням цих посад, керівництво
персоналом конкретизує відносини між начальником і підлеглим в руслі інтеграції цілей
підприємства і індивідуальних цілей.
«Управління витратами на персонал» пов'язує управління персоналом з іншими
видами планування на підприємстві і, перш за все, з фінансовим і бюджетним
плануванням. В управлінні витратами на персонал відображаються три групи первинних
факторів, що викликають витрати: наявний склад персоналу, заходи щодо зміни
персоналу і саме планування персоналу, яке при інтенсивному проведенні в життя також є
причиною витрат.
«Управління інформацією про персонал» охоплює комп’ютеризовану обробку
інформації про персонал підприємства і пов'язаних з персоналом заходах. Сюди відносять
не тільки обробку конкретних даних про співробітників (профілів здібностей) і посадах
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(профілів вимог), але і розробку довгострокової та ефективної стратегії поводження даних
про персонал на підприємстві в найширшому сенсі [1, с. 80-83].
Таблиця 1.
Центральні питання функціональних сфер управління персоналом
Сфери
управління
персоналом
Аналіз
готівкового
складу
персоналу
Визначення
потреби
в персоналі:
Залучення
персоналу
Розвиток
персоналу:
Вивільнення
персоналу:
Зміна
персоналу:
Використання
персоналу:
Керівництво
персоналом:
Управління
витратами
на персонал:
Управління
інформацією
про персонал:

Центральні питання

Скільки співробітників, якої кваліфікації є зараз в наявності або, відповідно,
буде в наявності на підставі вже встановлених змін і до якого моменту часу?
Скільки співробітників, якої кваліфікації будуть потрібні для реалізації
конкретних поставлених завдань і до якого моменту часу?
Як можна і як слід в даній конкретній ситуації для одержання додаткового
співробітників на зовнішньому і внутрішньому ринку праці?
Як можуть і як повинні в даній конкретній ситуації підвищуватися вміння і
навички співробітників з урахуванням існуючих і, відповідно, майбутніх вимог
до якісних показників персоналу?
Як можна і як слід в даній конкретній ситуації скоротити надмірну кількість
персоналу з підрозділів підприємства без соціальних потрясінь?
Як слід приймати рішення по альтернативним можливостям зміни персоналу
(залучення, розвиток, вивільнення)?
Що являють собою рамкові умови для ефективної праці, як можна і як слід в
даній конкретній ситуації використовувати співробітників відповідно до їх
здібностей і конкретних виробничих завдань?
Як можна і як слід в даній конкретній ситуації будувати відносини між
начальником і підлеглим в руслі далекосяжної інтеграції цілей підприємства і
індивідуальних цілей?
Які витрати в сьогоденні і майбутньому викликаються: фактичним і,
відповідно, майбутнім складом персоналу; фактичними і запланованими
заходами, пов'язаними з персоналом; самим планування персоналу?
Яка інформація про зайнятих на підприємстві працівників повинна збиратися і
оброблятися, і яким чином?

Розглянуті сфери управління персоналом розкривають зміст завдань, які повинні
виконуватися в рамках виробничого управління персоналом. Однак ці завдання не мають
на увазі їх безпосереднє закріплення за окремим, спеціально призначеним співробітником.
Як правило, виконання кожної з них має всебічно забезпечуватись різними посадовими
особами.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ СУПРОВІД МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯКОСТІ
ОСВІТИ
Маргарита Топалова
магістрантка факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викладач Яковенко О.І.
На сьогоднішній день, національна доктрина розвитку освіти визначила стратегічні
напрямки для себе. Одним із головних завдань її реалізації є розбудова сільської школи,
як важливої умови соціального і культурного розвитку села та збереження традицій
українського народу. В цих умовах на першому плані постає проблема забезпечення
рівного доступу до якісної освіти всіх сільських дітей. І найголовнішою проблемою, яку
вирішує освіта на сучасному етапі, є проблема якості освіти.
Зауважимо, що держава постійно здійснює моніторинг якості освіти, забезпечує
його прозорість, сприяє розвитку громадського контролю. Відстежувати досягнення цього
критерію полягає у всебічному моніторингу навчально-виховного процесу, який дає змогу
оперативно розв’язувати поточні проблеми, не чекаючи їх можливого розвитку.
За нашою думкою, моніторингом якості загальної середньої освіти називається
спеціальна система збирання інформації про стан освіти, прогнозування на підставі
об'єктивних даних динаміки й основних тенденцій її розвитку, розробка науково
обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення
якості освіти та функціонування освітньої галузі.
Якщо розглядати якість освіти на рівні окремої школи, то це так звана інституційна
якість, де аналіз здійснюється за такими індикаторами:
• якість підготовки випускників;
• якість змісту освіти;
• склад та характеристика кадрового потенціалу;
• матеріально-технічна база;
• показники здоров’я тощо.
Основними завданнями освітнього моніторингу є:
• вивчення зв’язку між успішністю учнів і соціальними умовами їхнього життя;
• оцінювання кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного,
лабораторного забезпечення навчального закладу;
• оцінювання впливу на навчальний процес державних стандартів, навчальних
програм, методичного й технічного обладнання.
Досвід показує, що функціональними завданнями моніторингу є не тільки
визначення якості освітнього процесу (якості знань, умінь і навичок учнів, оволодіння
творчими навичками, вихованості учнів, розвитку особистості), а й корекція навчально180

виховної роботи, яка базується на визначенні шляхів удосконалення діяльності
навчального закладу, класу, окремого учня чи навчально-виховного процесу в цілому.
що полягає у збиранні, накопичуванні, систематизації, поширенні інформації;
Моніторинг якості освіти в навчальному закладі здійснюється під керівництвом
його адміністрації. Безпосереднє проведення робіт зі збору, систематизації й узагальнення
інформації, написання звітів в основному покладається на заступників директора, але
можна підключати до цієї роботи керівників шкільних методичних об’єднань, творчих
вчителів, класних керівників і навіть учнів та батьків.
Зазначимо, що учасникам моніторингових досліджень на рівні школи доводиться
самостійно обирати напрямки моніторингових досліджень, розробляти критерії та
показники, опрацьовувати і аналізувати отриману інформацію та приймати управлінські
рішення. Однак слід визнати, що далеко не кожний учитель і навіть навчально-виховний
заклад здатний самостійно впоратися з даною задачею. І практика доказує, що шкільний
моніторинг переважно зосереджений на обробці отриманої інформації і практично не
досягає своєї домінуючої функції – управлінської, тобто коригування та прогнозування
результатів.
Моніторинг формується як багаторівнева система повторюваних діагностичних
процедур, проведених з використанням кількісних методик, що максимально об'єктивно
відслідковує якісні показники навчальних досягнень учнів.
Іноді проведені процедури стають зайвим тягарем для педагогічного колективу,
тому що не ясна мета проведених вимірів і немає необхідності в одержуваній інформації.
Тому для моніторингу надзвичайного значення набуває функція корисності інформації,
що має дві складові: корисності з погляду потреб управління та корисності з погляду
споживачів інформації, у першу чергу вчителів.
Доцільно зауважити, що перевага моніторингу перед традиційними методами збору
інформації полягає в оптимізації діяльності адміністрації. Наприклад, практично в кожній
школі проводять адміністративні контрольні роботи, за якими неможливо перевірити
якість роботи педагога, виявити рівень навченості учнів, оцінити ступінь оволодіння
учнями навчальними програмами. Подекуди такі роботи проводяться з метою
демонстрації педагогам та учням, що їхня діяльність знаходиться на контролі в
адміністрації. Контроль проводиться заради контролю, а не заради розвитку установи та
підвищення якості освіти. Продуктивніше замінити адміністративні контрольні роботи на
тести навченості, що можуть проводитись по закінченні вивчення теми, курсу, можуть
бути орієнтовані на виявлення залишкових знань (тест по закінченні початкової школи,
при вступі до 10-го класу чи за рік навчання). Періодичність збору інформації змінюється,
а її корисність зростає, тому що дає реальне представлення рівня навченості учнів і
визначає напрямок його підвищення.
Отже, проведення освітнього моніторингу стимулює позитивні перетворення та
вмотивовує учасників навчально-виховного процесу до якісних змін. Внаслідок цього
відбувається:
• коригування та координація діяльності всіх учасників процесу;
• удосконалення всіх планів школи щодо організації і здійснення навчального
процесу з метою підвищення його якості;
• підвищення рівня вдосконалення, самовдосконалення й самоорганізації учасників
навчально-виховного процесу;
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• удосконалення взаємовпливу та взаєморозуміння на рівнях: батьки - учень учитель - адміністрація; адміністрація – учитель – учень;
• динамічний розвиток мотивації учасників навчально-виховного процесу до
підвищення якості знань тощо.
Підсумовуючи сказане, варто наголосити, що моніторинг в освіті – це сучасний
механізм управління якістю освіти. За його допомогою можна відстежувати та своєчасно
коригувати будь-який процес в освіті. Але при цьому слід пам’ятати, що тільки той учень,
який чітко уявляє мету свого навчання, може бути вмотивований до свідомих дій,
спрямованих на позитивну динаміку якісного зростання, а той вчитель, який зацікавлений
в результаті, буде постійно працювати над своїм професійним рівнем, буде
самоудосконалюватись, запроваджуватиме ефективні методики навчання та виховання, і
тільки тоді він надаватиме такі послуги учням, які б задовольнили б потреби сьогодення.
На мою думку, це і є обов’язкова умова забезпечення якісного освіти в умовах
загальноосвітньої школи.
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ДИНАМІКА ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Сергій Узун
студент V курсу факультету транспортних технологій і економіки
Ізмаїльський інститут водного транспорту
Науковий керівник – ст. викладач Кавалерова З.Д.
В сучасних умовах ринкових реформувань в Україні виникає потреба у
забезпеченні ефективного управління бюджетними видатками. Система управління
видатками державного бюджету Україні є недосконалою, про це свідчать: збільшення
витрат на обслуговування державного зовнішнього та внутрішнього боргу, невиконання
намічених стратегічних і тактичних завдань, зниження рівня та якості життя населення.
Процес управління видатками бюджету ускладнюють: політична нестабільність, загроза
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суверенітету і територіальної цілісності країни, дисбаланси фінансової системи,
відсутність зростання реального ВВП та ін.
Метою статі є дослідження теоретичних основ та обґрунтування практичних
рекомендацій щодо підвищення ефективності управління видатками державного бюджету
в Україні. Виклад основного матеріалу дослідження. У Бюджетному кодексі України
визначено, що видатки бюджету – це кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів,
передбачених відповідним бюджетом, до яких не належать: погашення боргу; надання
кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних
паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів та інших
доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування [1]. Система видатків
бюджету являє собою сукупність певних напрямків видатків (програм), їх структура, а
також відносини між відповідними органами в процесі планування і виконання видатків,
складання звітності та контролю за виконанням видаткової частини бюджету [2]. Видатки
бюджету відображаються функції і завдання держави, рівень і напрям суспільного
розвитку, взаємозалежність між економікою і фінансами країни, відносини даної країни з
іншими країнами. Саме склад і структура видатків бюджету окремих держав дозволяють
зробити висновки та узагальнення з приводу економічного, соціального і політичного
стану розвитку на певний час. Відповідно до функціональної класифікації видатки
бюджету групуються залежно від напрямів використання бюджетних коштів державою на
виконання основних функцій: економічної; соціальної; оборонної; управлінської тощо.
Протягом останніх років видатки державного бюджету зросли з 287 608 млн. грн. у 2013 р.
до 488 246 млн. грн. у 2016 р., або на 70 %. (табл. 1).
Таблиця 1
Структура та динаміка видатків державного бюджету за функціональною
класифікацією за 2013-2016 рр., млн. грн.
Показники
Загальнодержавні
функції
Оборона
Громадський
порядок, безпека
та судова влада
Економічна
діяльність
Охорона
навколишнього
природного
середовища
Житловокомунальне
господарство
Охорона здоров’я
Духовний
та
фізичний розвиток
Освіта
Соціальний захист

Питома
вага, %

План
на
2016
рік

Питома
вага, %

103 117

26

124175

25

9

52 005

13

60263

12

44 619

15

54 643

14

60029

12

14

34411

11

37135

9

36496

7

4595

2

2597

1

4053

1

3680

1

97

0

112

0

21

0

39

0

12879

4

10581

4

11450

3

12039

2

5112

2

4872

2

6619

2

4496

1

30943
88547

11
31

28678
80558

10
27

30186
10701

7
26

32835
154194

7
32

Виконано
за
2013
рік

Питома
вага, %

Виконано
за
2014
рік

Питома
вага, %

Виконано
за
2015
рік

50101

17

65 826

22

14843

5

27 363

39191

14

41300
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та
соціальне
забезпечення
РАЗОМ

287608

100

299617

100

402931

100

488246

100

За досліджуваний період видатки на оборону збільшились у 4 рази. Такі значні
зміни пов’язані зі зростанням видатків для фінансування заходів із забезпечення
обороноздатності держави у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході
України. Також зросли видатки на загальнодержавні функції – в 2,5 рази, на соціальний
захист та соціальне забезпечення – в 1,7 разів, на громадський порядок, безпеку та судову
владу – в 1,5 разів. Протилежна тенденція спостерігалася із видатками на економічну
діяльність, їх частка зменшилась вдвічі. Також скоротились видатки на житловокомунальне господарство в 2, 5 рази та охорону навколишнього природного середовища –
в ¼ рази. Майже без змін залишились такі статті витрат, як охорона здоров’я, освіта та
духовний і фізичний розвиток. Найвищі показники виконання річного плану мають
видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 99,3 %, громадський порядок,
безпека та судова влада – 97, 8 %, загальнодержавні функції – 97,2 %, а також
міжбюджетні трансферти – 98, 6 % та видатки на оборону – 95, 3 %. Низький рівень
виконання спостерігається за видатками на житлово- комунальне господарство – 4,4 % [5].
Аналіз інформації про бюджетні видатки за 2013 – 2016 роки дає підстави
стверджувати, що у їх структурі в останні роки відбулися певні зміни. Спостерігається
зростання частки видатків на виконання загальнодержавних функцій та на потреби
оборони. На сьогоднішній день видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення
значно перевищують видатки на економічну діяльність, що, на нашу думку, і є причиною
гальмування економічного розвитку країни. До основних проблем системи видатків
державного бюджету також можна віднести:
– недовиконання по всім статтям видатків, що загострює питання їх оптимізації;
– неузгодженість бюджетної резолюції з завданнями стимулювання економічного
зростання.
Протягом багатьох років обсяг централізованих капітальних вкладень залишається
недостатнім, коли пріоритетними вважаються державні програми у соціальній сфері –
розвиток освіти, охорони здоров’я, оборони та соціально-культурної інфраструктури
регіонів. Така «соціальна» спрямованість бюджетних інвестицій залишає невирішеною
проблему оновлення основних фондів, рівень зносу яких є критичним і загрожує
техногенній безпеці країни; – прояви соціальної незахищеності та бідності працівників
бюджетної сфери. Незважаючи на те, що видатки на соціальне забезпечення (оплата праці,
соціальні допомоги) займають значну частку державного бюджету, їх рівень зростав
повільніше, аніж ціни на товари і послуги, а також темп інфляції.
Відповідно до порогу бідності, затвердженого Світовим Банком, понад 10
мільйонів українців вважаються офіційними злидарями – проблеми з наповненням
державного бюджету, які з початку року стабільно посилюються, підштовхують уряд до
скасування податкових пільг, посилення жорсткості фіскальних обмежень для
підприємств та скорочення бюджетних видатків. Як наслідок, уповільнюється
виробництво і в свою чергу знижуються податкові надходження; радикальне зниження
податкових ставок призводить до невизначеної тривалості періоду недонадходжень до
бюджету і, відповідно, касового дефіциту. Джерелом фінансування цього розриву часто
стають кредити Нацбанку, які потребують додаткової відкритої грошової емісії,
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припустимість якої в термінах політики макроекономічної стабілізації сьогодні навіть не
розглядається. Наявність перелічених проблем потребує пошуку напрямів оптимізації
системи видатків бюджету. Тому основними завданнями мають бути наступні:
- зменшення до оптимального рівня видатків на утримання органів державно влади
і управління, судів і прокуратури, а також упорядкування структури названих органів;
- збільшення до оптимального рівня видатків державним підприємствам для
підтримання їх рівня розвитку та сприяння їх стабілізації.
Серед цих видатків першочерговому фінансуванню підлягають сільське
господарство, паливно-енергетичний комплекс та обробна промисловість;
- раціоналізація видатків на соціальну сферу (перегляд пільг, поширення платних
послуг, перегляд рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму);
- оптимізація видатків бюджету без скорочення пільг за рахунок послідовного
впровадження
госпрозрахункових
форм
фінансування
установ,
зокрема
самофінансування;
- оптимізація мережі виконавців бюджетних програм для того, щоб на одне
завдання припадала мінімальна їх кількість;
- узгодженість бюджетного і податкового законодавства стосовно тих норм, які
забезпечують збалансованість дохідної та видаткової частин та мінімізують кількість
внесених змін до діючих законів протягом бюджетного періоду.
Висновки. В умовах обмеженості бюджетних ресурсів Урядом проводилася
виважена політика видатків, спрямована в першу чергу на підвищення обороноздатності
держави, своєчасних виплат за борговими зобов’язаннями, фінансування відповідно до
планових показників усіх соціальних виплат та допомог, а також забезпечення жорсткої
економії бюджетних коштів. Удосконалення системи бюджетних видатків повинно
здійснюватись у сфері управління, економічної діяльності, а також у соціальній сфері.
Одними із пріоритетних її напрямків є аполітизація бюджету, вдосконалення державного
контролю, бюджетного та податкового законодавства, мережі виконавців, перехід від
бюджетного планування до бюджетного прогнозування та інші.
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ПОРІВНЯННЯ МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Наталія Чепой
студентка Придунайської філії «Міжрегіональної академії управління персоналом»
Науковий керівник – викладач Мурашко І.С.
У світовому співтоваристві при сучасному зростанні ділової міжнародної
активності й обсягів іноземних інвестицій проблема порівняння бухгалтерських
стандартів набуває великого значення. Розмаїття стандартів може скоротити
інтернаціональні потоки капіталу й у такий спосіб зашкодити економічному розвитку.
Україна не повинна стояти осторонь від тих тенденцій, які обу мовлюють сьогодні
розвиток ринку капіталів. У жодній країні світу фінансовий ринок не може розвиватися у
відриві від ринку міжнародного. У першу чергу це стосується країн із перехідною
економікою, у яких ринки капіталу споконвічно створювалися багато в чому завдяки
іноземним інвестиціям. Умови інвестування, у тому числі засоби й механізми розкриття
фінансової інформації, відповідали міжнародним нормам.
Незважаючи на те, що всі національні Положення (стандарти) бухгалтерського
обліку України (П(С)БО) значною мірою ґрунтуються на міжнарод них стандартах
бухгалтерського обліку (МСБО), вони не тотожні.
Вирішенню цієї проблеми приділяють увагу вітчизняні вчені та практики:
Ф. Бутинець, С. Голов, О. Губачова, В. Костюченко, Ю. Кузьмінський, В. Пархоменко,
В. Сопко, В. Швець та інші. Серед найбільш відомих зарубіжних дослідників слід назвати
Р. Антоні, А. Афанасьєва, Дж. Блейка, Я. Вільямса, Г. Герно- на, Ж. Дішара, В. Ковальова,
Д. Мітчела, Б. Нідлза, Я. Соколова. Однак ряд важливих питань методології й організації
бухгалтерського обліку в сучасних умо- вах залишаються дотепер не вирішеними. Це
стосується насамперед гармонізації бухгалтерського обліку й фінансової звітності, а також
визначення основних шляхів удосконалення бухгалтерського обліку в Україні на основі
міжнародного досвіду.
Метою статті є проведення порівняльної характеристики міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку з національними стандартами, а також обґрунтування
доцільності користування МСБО в Україні.
Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні» [2] П(С)БО – це нормативно-правовий акт, що визначає принципи й методи
ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності, які не суперечать
міжнародним стандартам.
Сьогодні міжнародні стандарти не тільки узагальнюють накопичений досвід різних
країн, але й активно впливають на розвиток національних систем бухгалтерського обліку
й звітності. Ці причини вплинули на вибір МСБО як орієнтира для реформування системи
бухгалтерського обліку й звітності України. Аналіз змісту національних П(С)БО свідчить
про їх недосконалість, а саме:
- прийняті національні стандарти містять багато невизначених термінів і понять;
- неузгодженість П(С)БО з податковим законодавством. Це, у свою чергу, призвело
до того, що підприємства змушені вести два обліки (фінансовий за національними П(С)БО
і податковий);
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- регламентація управлінського обліку наведена лише в частині обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції (П(С)БО № 16 «Витрати»)
З метою усунення вищевказаних недоліків, на нашу думку, при розробці
національних стандартів слід виходити з таких вимог:
1) визначити поняття фінансового обліку, які формують мову науки та практики;
2) урахувати соціально-економічні фактори, історичні традиції, набутий досвід
обліку тощо. При цьому специфіка національного законодавства не повинна впливати на
процес розробки правил фінансового обліку й фінансової звітності. Для віддзеркалення
специфіки економіки України слід розробляти не стандарти бухгалтерського обліку, а
додаткові методичні рекомендації, що регулюють тільки ті питання, які не розглядаються
в МСБО;
3) розкривати принципи, методи та процедури фінансового обліку, застосування
яких є найбільш ефективним у тій чи іншій ситуації;
4) уніфікувати структуру стандартів, які повинні включати загальні положення,
основний зміст та розкриття інформації;
5) стандарт повинен бути коротким і зрозумілим, але з достатньою повнотою
описувати вимоги, що стосуються об’єкта стандарту;
6) уніфікувати стилістику викладення змісту стандарту. У зв’язку з тим, що МСБО
постійно змінюються, усе більше спостерігається розбіжностей між ними й П(С)БО.
Оскільки згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні» П(С)БО не можуть суперечити міжнародним стандартам, у майбутньому слід
очікувати внесення відповідних змін в існуючі, а також створення нових стандартів.
На законодавчому рівні слід установити передбачені Директивами ЄС мінімальні
вимоги до складу фінансової звітності суб’єктів господарювання, які не зобов’язані
оприлюднювати фінансову звітність згідно з МСБО.
Крім того, необхідно сприяти кадровому забезпеченню практичного застосування
результатів реформи бухгалтерського обліку й фінансової звітності в Україні, тобто
підготовці й підвищенню кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку шляхом
проведення атестації професійних бухгалтерів.
Таблиця 1.
Концептуальні відмінності між П(С)БО та МСБО
Принципи
припущення

та

МСБО

П(С)БО

1
Безперервність

2
Припускається, що в підприємства немає ні
наміру, ні необхідності припиняти або
істотно скорочувати свою діяльність у
недалекому майбутньому

Стабільність
облікової
політики

Облікова політика підприємства не зазнає
будь-яких змін без явної необхідності

3
Не всі підприємства реально
використовують
принцип
безперервності
при
підготовці
фінансових звітів: частина з них —
на межі банкрутства, інші не можуть
гарантувати стабільності діяльності
підприємства в майбутньому. Крім
того, негативна фінансова картина
свідомо
створюється
через
«особливості» оподаткування
Звітність ведеться відповідно до
чинних законодавчих положень та
норм, які постійно змінюються
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Метод
вання

нараху-

Доходи (витрати) підприємства відносяться
на той період, у якому вони були фактично
отримані (понесені)

У звітність включаються тільки ті облікові
позиції, які можуть вплинути на прийняття
рішень

Суттєвість

сутфор-

Результати операцій та угод відображаються
відповідно до реального стану речей

Обачність (консервативність)

Вживаються всі необхідні заходи для зняття
невизначеності, аби уникнути завищення
активів чи доходів або заниження зобов'язань
та витрат

Перевага
ності над
мою

Доходи та витрати підприємства не
завжди відносяться на ті періоди, у
яких вони реально мали місце.
Наприклад, П(С)БО не дозволяє
оцінювати витрати, не підтверджені
документально, незважаючи на те,
що економічні вигоди, пов'язані з
такими
витратами,
було
вже
отримано
Перелік
статей
звітності
визначається Міністерством фінансів України. Процедури обліку
деяких несуттєвих елементів є
складними та обтяжливими для
системи бухгалтерського обліку
Відображення операцій та угод
підпорядковується
нормативним
вимогам, таким чином, форма
переважає над змістом
Принцип
обачності
використовується
не
завжди.
Наприклад, принцип оцінки за
найменшою із собівартості або
ринкової вартості дуже рідко
використовується в українській
практиці
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ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ДОМІНУЮЧА ТЕНДЕНЦІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Наталя Черногор
студентка V курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.е.н., доц. Сорока Л.М.
Поділ праці на міжнародному рівні, розвиток інтеграційних процесів у світі
призводять до інтернаціоналізації процесу відтворення та стають підґрунтям до
транснаціоналізації світового господарства.
Транснаціоналізація – процес посилення світової інтеграції у результаті здійснення
глобальних операцій транснаціонаціональними корпораціями (ТНК), це якісно новий етап
інтернаціоналізації господарського життя, який характеризується різким зростанням ролі
зовнішніх факторів розвитку всіх держав і створення транснаціонального капіталу.
Сучасні міжнародні корпорації – гігантські промислово-фінансові об’єднання,
побудовані за принципом централізованого управління й інтернаціональні за сферою своєї
діяльності. Вони беруть активну участь у процесах світової торгівлі, інвестування
капіталу, обміну технологіями, виробничого і науково-технічного співробітництва,
міграції робочої сили і тим самим посилюють процес інтернаціоналізації світу, активно
використовують об’єктивні тенденції міжнародного поділу праці і сприяють
встановленню нових схем у всесвітньому поділі праці.
Як форма міжнародного бізнесу, ТНК мають низку незаперечних переваг перед
національними компаніями, їх зарубіжні філії відіграють винятково важливу роль у
забезпеченні доступу фірми до іноземних ринків, зниженні витрат виробництва,
підвищенні прибутку. Розширення за рахунок іноземних філій сфери обігу та виробництва
і зростання їх ефективності сприяє посиленню фінансової стійкості ТНК і допомагає їм
пережити періоди економічних криз.
Переваги корпорації, що пов'язані з транснаціоналізацією, є водночас причинами
активного розвитку ТНК. Основними серед причин-переваг є:
1. Можливості підвищення ефективності та конкурентоспроможності. В цілому
такі можливості є загальними для всіх великих промислових фірм, що інтегрують у своїй
структурі постачальницькі, виробничі, науково-дослідні, розподільчі та збутові
підприємства. Однак найяскравіше ці можливості виявляються у фірмах, капітал яких є
транснаціональним. Світове економічне середовище, в якому функціонують ТНК, –
додатковий чинник підвищення ефективності компанії та зміцнення її позицій на світових
ринках.
2. Недосконалість ринкового механізму в реалізації власності на технології,
виробничий досвід та інші «невідчутні» активи, насамперед управлінський і
маркетинговий досвід. Недосконалість ринкового механізму, змушує фірму прагнути до
збереження контролю за використанням своїх «невідчутних» активів. У рамках ТНК такі
активи стають мобільними, здатними до перенесення в інші країни, і зовнішні ефекти
використання цих активів не виходять за межі ТНК.
3. Додаткові можливості підвищення ефективності та конкурентоспроможності
через доступ до ресурсів іноземних держав. Вони реалізуються у процесі використання
189

дешевої або більш кваліфікованої робочої сили, сировинних ресурсів, науково-дослідного
потенціалу, виробничих можливостей і фінансових ресурсів приймаючої країни.
4. Близькість до споживачів продукції іноземної філії фірми і можливість
отримання інформації про перспективи ринків і конкурентний потенціал фірм приймаючої
країни. Філії ТНК отримують важливі переваги перед фірмами приймаючої країни
внаслідок використання науково-технічного і управлінського потенціалу материнської
фірми.
5. Можливість використання у власних інтересах особливостей державної, зокрема
податкової, політики в різних країнах, різниці в курсах валют та ін. Така можливість
реалізується, як правило, у зменшенні трансакційних витрат, що безпосередньо впливають
на ефективність господарської діяльності ТНК.
6. Здатність продовжувати життєвий цикл своїх технологій і продукції.
Забезпечується завдяки тому, що з’являється можливість «скидати» застарілі технології і
продукти в зарубіжні філії та зосереджувати зусилля і ресурси підрозділів на розробці
нових технологій і виробів у країні базування.
7. За допомогою прямих іноземних інвестицій фірма дістає можливість уникати
бар'єрів при входженні на ринок певної країни через експорт товарів та/або послуг.
Стимул для прямих зарубіжних інвестицій часто створюють національні тарифні бар’єри.
Так, у 60-х роках XX ст. великий потік інвестицій із США до Європи був породжений
тарифами, встановленими Європейським Економічним Співтовариством. Замість експорту
готової продукції ТНК створили в країнах ЄС виробничі структури, обійшовши таким
чином торговельні тарифи.
У цілому ефективність зовнішньоекономічної експансії як засобу пом’якшення
кон’юнктурних коливань оцінюється високо і вважається більшою, ніж та, яку
забезпечують суто національні засоби зниження економічного ризику. На основі
численних досліджень вчені-економісти дійшли висновку, що наявність філій у багатьох
країнах надійніше гарантує стабільність отримання прибутків, ніж такі важливі чинники,
як великий абсолютний розмір компанії та міра диверсифікованості її виробничої
програми всередині країни. Вільно маневрувати розмірами виробництва корпорація може
лише тоді, коли вона здатна отримувати прибуток навіть за невеликого розміру
виробництва.
Широка мережа виробничих філій, розміщених у різних країнах, дає змогу ТНК
збільшувати виробництво там, де його можна здійснювати з максимальною вигодою, і
обмежувати там, де воно збиткове. Фірми, що входять у міжнародну компанію і
опинилися у важкому становищі, здатні різко скорочувати збиткове виробництво. Більш
рішучі дії ТНК порівняно з національними фірмами пояснюються тим, що домогтися
покриття постійних витрат вони, на відміну від своїх суто внутрішніх конкурентів,
можуть не лише збереженням збиткового, виробництва, а й за рахунок прибутків,
отримуваних в інших країнах.
Сьогодні в цілому ТНК забезпечують близько 50% світового промислового
виробництва. На ТНК припадає понад 70% світової торгівлі. 40% світової торгівлі
відбувається усередині ТНК, яка здійснюється не за ринковими, а за трансфертними
цінами. З 100 найбільших економік у світі 52 складають ТНК, 48 припадає на національні
економіки. Відчувається істотний вплив ТНК в усіх регіонах світу за рахунок наявних
фінансових важелів, політичного лобі, а також через зв’язки з громадськістю.
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Саме ТНК і є тим основним фактором, що прискорюють глобалізацію світового
господарства.
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Аліна Чікрізова
студентка V курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Яковенко О.І.
В економіці України поряд із процесами економічного росту і деякої стабілізації,
був здійснений істотний перелом у сфері керування персоналом. Державні, приватні,
корпоративні підприємства на практиці зрозуміли, що розвиток і успіх ринкових відносин
стає неможливим без пошуку та впровадження нових сучасних форм мотивації персоналу
і стимулювання праці, які вже використовують закордонні компанії. Нині у багатьох
розвинутих країнах Західної Європи, США і Японії аспекти мотивації управління
персоналом набули великого значення, і ці методи і досвід мотивації можуть бути з
успіхом перенесені на підприємства України.
У ході дослідження, ми визначили, що мотивацію розглядають як процес
спонукання, стимулювання себе чи інших (окремої людини або групи людей) до
цілеспрямованої поведінки або виконання певних дій, спрямованих на досягнення власної
мети або мети організації. [2, с. 83]
Зауважимо, що мотивація – це готовність людей докласти максимальних зусиль з
метою досягнення організаційних цілей, що зумовлена здатністю цих зусиль задовольняти
певну індивідуальну потребу. Із таким тлумаченням пов'язано запровадження трьох
ключових понять: зусилля, організаційні цілі та індивідуальна потреба. [4, с. 345]
Проте слід зазначити, що в умовах нестабільності економічного стану країни в
цілому, а тому і підприємств, доцільно дослідити саме нематеріальні аспекти мотивації
персоналу.
Більш того, згідно з пірамідою потреб людини Маслоу, одразу за базовими(
фізичними) потребами, в ієрархії виділяють необхідність належності до певної суспільної
групи та любові, прагнення поваги, пізнання, естетичні потреби та, зрештою, необхідність
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самоактуалізації. Саме за умови задоволення цих потреб працівників, керівник
підприємства може отримати більш привабливий фінансовий результат, внаслідок
покращення працездатності персоналу.
Тому є доцільним дослідити закордонний досвід мотиваційного управління
персоналом, з метою виявлення і впровадження найбільш результативних методів у
вітчизняних підприємствах.
Аналіз наукових джерел показав, що мотиваційна система США відрізняється
цілеспрямованим характером формування мотивів трудової діяльності. В пріоритеті
розвитку стратегічної політики підприємства при цьому є постійне вдосконалення
мотиваційного механізму. В цьому випадку особливу увагу приділяють поліпшенню
матеріального стимулювання, виявленню різноманітних видів стимулів, з метою
найповнішого задоволення потреб працівників підприємства. Наголосимо, що на
підприємствах американського типу практикується підвищення розмірів оплати праці при
наданні переважного значення кваліфікаційному рівню працівника, що відображає
характер освіти, кількість освоєних спеціальностей. Також при цьому приділяється велика
увага персональній відповідності працюючих.
Слід зазначити, що американські фірми функціонують у соціальній атмосфері, що
заохочує рівноправність. Внасідок цього робітники на підприємстві стають більш
мобільними, легко змінюють місце своєї роботи в пошуках кращих індивідуальних
можливостей. У такому положенні роль керуючих ненадійна і повинна постійно
підтверджуватись шляхом інституціоналізації ієрархічної інформаційної структури у
середині фірми, і погроза звільнення є важливою дисциплінарною мірою для керівника.
Зауважимо, що існують компанії, які дозволяють інженерам користуватися
запасними деталями для домашнього конструювання, що, зокрема, сприяє активізації
творчої думки. Також застосовуються такі форми заохочення, як разові премії до річниць
або відпустки, безкоштовна або за малу плату юридична допомога, організація дитячих
дошкільних установ, встановлення стипендії та грошова допомога дітям співробітників
для продовження освіти, колективна страховка легкового автотранспорту, надання
вільного дня серед тижня, робота в літню пору для студентів і аспірантів, допомога і
консультування людей до пенсійного віку.
Дослідивши досвід Японії в цьому напрямку, ми виявили, що там прийнято свою
власну модель мотивації трудової активності робітників, з урахуванням національного
характеру. Ключовим компонентом динамічного розвитку виступає людський фактор.
Основою мотивації працюючих є гармонізація між працею і капіталом. Японський стиль
управління базується на переконанні, а не на примусі робітників. Керівник не виділяє себе
з маси підлеглих, його завдання – не керувати роботою, яку виконують інші, а сприяти
взаємодії співробітників, надавати їм необхідну підтримку і допомогу, формувати
гармонійні міжособистісні відносин.. Такий феномен визначає ряд аспектів трудової
мотивації в Японії.
Доцільно відмітити , що кожна японська фірма має власну корпоративну
філософію, акцент в якій наголошується на таких поняттях, як щирість, гармонія,
співробітництво з суміжниками і клієнтами, внесок до поліпшення життя товариства.
Слід зазначити, що відповідно до корпоративної філософії, керівник і робітник
(постійний) однаковою мірою є членами фірми, і взаємовідносини між ними будуються як
між членами родини. Трудове життя в суспільній свідомості рівноцінно особистому;
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індивідуальному виживанню і розвитку людини, що залежить від виживання і розвитку
підприємства. За цих умов робітник зіставляє себе зі своєю фірмою і згоден розділити її
долю.
Дослідження показало, що основними складовими мотивації праці в Японії та
США є: неформальні міжособистісні стосунки співробітників; колективізм у роботі;
ротація кадрів; корпоративна філософія; трудова мораль. Усі складові елементи діють у
комплексі, що посилює загальну трудову активність людини, що є позитивним досвідом у
світовій практиці. Акцентуємо увагу на тому, що зазначені фактори можуть бути
використані і на українських підприємствах, проте кожний з них вимагає специфічної
попередньої підготовки, як людини, так і зовнішнього середовища, в якому вона працює.
Слід зазначити, що особливе значення має облаштування робочого місця,
створення виробничої атмосфери, гуманізація умов праці (чергування видів роботи, зміна
фізичних і психологічних навантажень, ергономіка).
Отже, в ході дослідження ми дійшли висновку, що мотивація праці є центральним
завданням розвитку стратегічного управління персоналом. Здійснювані в Україні реформи
не можуть бути ефективно реалізовані без створення стимулів до праці й заповзятливості
в сполученні з дисципліною та організованістю. У сучасних умовах економічного
зростання держави гостро постають питання щодо мотивації праці. Відсутність
вітчизняної теоретичної основи щодо цього процесу викликає певні непорозуміння та
призводить до запозичення зарубіжного досвіду.
Підприємствам нашої держави необхідно формувати культуру праці і певну
систему цінностей, яка з часом може стати фундаментом створення національної моделі
управління. Існуючі сучасні методи мотивації, які використовуються в Україні, не
відповідають зазначеним вимогам, а в більшості випадків навіть суперечить їм .
Простота, логічність і доступність форм і систем мотивації праці, широка
інформованість працівників про суть систем мотивації праці. Стимул стає стимулом лише
у тому випадку, коли у працівників є про нього інформація, і вона зрозуміла їм, як
неспеціалістам у галузі економіки праці. Виконавці повинні чітко уявляти, у результаті
яких саме їхніх дій розмір заробітної плати, тобто рівень їхнього матеріального
добробуту, буде підвищуватися.
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НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ДЛЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК
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Глобалізація світової економіки вирізняється суперечливим впливом на весь
перебіг сучасного світового господарського розвитку та на національні економіки. З
одного боку, глобалізація начебто розширює можливості окремих країн щодо
використання та оптимальної комбінації різноманітних ресурсів, їхньої більш глибокої і
всебічної участі в системі міжнародного поділу праці, з іншого – глобальні процеси
значно загострюють конкурентну боротьбу, спричиняють маніпулювання величезними
фінансовими й інвестиційними ресурсами, що становить реальну загрозу для країн з
низьким та середнім рівнем розвитку.
Процеси глобалізації світового господарства характеризуються дуалістичним
впливом на суб’єкти світової економіки, тобто, поряд з позитивними аспектами
проявляються негативи. Більше того, в залежності від рівня економічного розвитку
наслідки глобалізації проявляються для окремих країн по різному. Тому розглянемо
наслідки глобалізацій них процесів в контексті двох груп країн: більш та менш
розвинутих.
Соціально-економічні наслідки глобалізації світової економіки для більш
розвинутих країн.
Для цієї групи країн в більшій мірі проявляються позитивні аспекти:
1) Зростання обсягів зовнішньої торгівлі в результаті поглиблення спеціалізації
країн. Оскільки національні корпорації промислово-розвинених країн володіють
сучасними технологіями та ефективним менеджментом, лібералізація торгівлі сприяє
розширенню ринків збуту і як наслідок обсягів зовнішньої торгівлі країн.
2) Експансія національного капіталу на закордонні ринки. Ринки капіталу
розвинених країн як правило характеризуються надлишком капіталу та низькою
дохідністю його використання в той час, коли в менш розвинених країнах спостерігається
дефіцит капіталу та відповідно висока дохідність його використання. Лібералізація
інвестиційних режимів, що супроводжує процеси глобалізації дає можливості для
національного капіталу промислово-розвинених країн розширити сфери діяльності за
рахунок інших країн і підвищити ефективність використання капіталу.
3) Доступ до ресурсів інших країн. Лібералізація ринків ресурсів, що супроводжує
процеси глобалізації, дає змогу ТНК промислово-розвинених країн отримати доступ до
більш дешевих та більш дефіцитних ресурсів, насамперед, природних, людських, науковотехнічних та інших.
4) Використання переваг міжнародного поділу праці та в результаті цього
оптимізація виробничо-господарських комплексів національних ТНК і, як наслідок,
підвищення їх конкурентоспроможності.
В той же час поряд з позитивними, можна виділити ряд негативних
наслідків глобалізацій них процесів для розвинутих країн,а саме:
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1) Неконтрольований приплив дешевої некваліфікованої робочої сили. На
сьогоднішній день кількість іммігрантів в промислово-розвинених країнах світу сягнула
тієї межі, коли вони починають створювати суттєві фінансові, соціальні, політичні та інші
проблеми. Тому, незважаючи на посилення процесів глобалізації у світі, сучасний ринок
праці характеризується обмеженням режиму в’їзду громадян з боку розвинених країн.
2) Зменшення податкових надходжень та рівня керованості фінансовим сектором.
ТНК, активно використовуючи офшорні зони цілком легально мінімізують рівень
оподаткування в країнах базуванням, акумулюючи фінансові ресурси в податкових
гаванях. Високий рівень ліквідності та прозорості фінансових ринків сприяє швидкому
перетіканню капіталу під впливом спекулятивних очікувань, що негативним чином може
відбитися на фінансовій системі тієї чи іншої країни.
3) Поширення тероризму, транснаціональної злочинності. Відкритість ринків та
інтенсифікація міграційних процесів створюють терористичні та кримінальні загрози для
окремих країн.
Загалом глобалізаційні процеси несуть переважно позитивні наслідки для
промислово-розвинених країн, що в значній мірі визначається їх значним виробничотехнічним та фінансово-економічним потенціалом. В той же час соціально-економічні
наслідки для менш розвинених країн доволі суперечливі і в більшій мірі проявляються
негативні аспекти.
Розглянемо соціально-економічні наслідки глобалізації світового господарства для
менш розвинених країн світу.
Позитивні аспекти:
1) Зростання ринків збуту продукції національних підприємств. Хоча це переважно
сировинні ресурси та напівфабрикати, однак це дає змогу в результаті спеціалізації
збільшити доходи місцевих підприємств.
2) Залучення інвестицій. Менш розвинені країни в основному характеризуються
дефіцитом інвестиційних ресурсів. Глобалізація сприяє залученню прямих іноземних
інвестицій і, як наслідок, збільшення обсягів національного виробництва, кількості
робочих місць, податкових надходжень.
3) Долучення до новітніх технологій. Характерною особливістю країн, що
розвиваються є низький науково-технічний рівень їх розвитку. Вкладання прямих
іноземних інвестицій сприяє долученню цих країн до сучасних науково-технічних
розробок, якими володіють ТНК.
4) Доступ до дефіцитних ресурсів з інших країн. Глобалізація сприяє більш
рівномірному розподілу ресурсів в межах світового господарства та кращому
забезпеченню дефіцитними ресурсами та капітальними товарами за рахунок їх імпорту з
інших країн.
5) Зростання конкуренції, що сприяє підвищенню ефективності національних
виробників, покращення якості товарів та послуг, розширенню асортименту, зниженню
цін на продукцію.
В той же час можна виділити ряд негативних аспектів, а саме:
1) Банкрутство окремих неконкурентоспроможних виробниківі навіть галузей
промисловості в результаті високого рівня спрацювання основних фондів, низького
науково-технічного потенціалу, неефективного менеджменту і, як наслідок, зростання
безробіття, соціальної напруги та податкових надходжень.
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2) Вилучення ресурсів з країни. В результаті використання механізмів
трансфертного ціноутворення ТНК вилучають з приймаючих країн природні ресурси за
заниженими цінами. Вилученню такого підлягають інтелектуальні та фінансові ресурси
менш розвинених країн.
3) Високий рівень залежності економіки країни від зовнішньоекономічної
кон’юнктури та неспроможність уряду ефективно впливати на динаміку
макроекономічних показників.
4) Нівелювання національних звичаїв та традицій. В умовах поглиблення
інтеграційних процесів створюється глобальний інформаційний простір, в якому
починають домінувати мова, культура, шоу-бізнес, кінематограф найбільш економічно
розвинених націй планети. В результаті цього, менш економічно розвинені нації
поступово втрачають свою культурну та національну самобутність шляхом доручення до
загальносвітової культури, а по суті до культурних надбань найбільш розвинених країн.
Загалом для менш розвинених країн світу позитивні аспекти глобалізації
проявляються в меншій мірі, а негативні в більшій порівняно з найбільш розвиненими
націями планети.
Таким чином, за незаперечних переваг слід враховувати неоднозначність,
різноспрямованість впливу глобалізації на розвиток різних груп країн та галузей
сучасного виробництва. В процесі глобальних структурних трансформацій, що поступово
поширюються на світовий економічний простір, перевагу отримують галузі обробної
промисловості та сфери послуг. Сюди ж здійснюється перелив капіталу і кваліфікованої
робочої сили. Водночас інші галузі відчувають гострий дефіцит факторів виробництва.
В епоху глобалізації світової економіки жодна компанія не в змозі ефективно
конкурувати в усіх галузях економіки. Якщо визначальною ознакою транснаціонального
бізнесу середини XX століття була диверсифікація господарської діяльності, то
посилення глобальної конкуренції в кінці XX – на початку XXI століть змусило компанії
зосереджувати свою діяльність на одному з двох найбільш профільних напрямках
діяльності, де компанія володіє найбільшою кількістю невидимих активів. Тобто,
глобалізація світової економіки вимагає як від окремих компаній так і від цілих країн
поглиблення спеціалізації.
У глобалізованій міжнародній економіці залишається все менше місця для
національних економічних автономій, тобто, національні уряди поступово втрачають
контроль над господарським розвитком країни. Це, насамперед, зумовлено:
1) Зменшенням ефективності основного інструменту економічної політики уряду
фіскальної політики. Позитивний ефект стимулюючої бюджетно-податкової політики
нівелюється високою інтегрованістю країни у світові ринки та часткою імпорту в
структурі ВВП і, як наслідок, стимулюванням іноземних товаровиробників. Окрім того,
проблеми фіскальної політики доповнюються мінімізацією податкових платежів з
використанням офшорних зон.
2) Послабленням впливу монетарної політики, оскільки регулювання процентних
ставок може спонукати масовий відплив фінансового капіталу з країни і в результаті
спричинити фінансову кризу в країні.
3) Високим рівнем залежності динаміки національних макроекономічних
показників від стану зовнішньоекономічної кон’юнктури, на яку уряд не в змозі впливати.
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Тобто, на початку XXI тисячоліття світ перетворився у глобальну економічну
систему, в якій практично не залишилось можливостей для сповідування стихійних
ринкових відносин між державами. Виник глобально-функціонуючий, світовий,
виробничо-господарський механізм, складовими якого стали окремі національні
економіки
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