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Шановні	учасники	конференції!

Вітаємо Вас на Міжнародній науково-практичній конференції 
молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору 
очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти» в Хар- 
ківському національному економічному університеті ім. Семена 
Кузнеця (ХНЕУ).

Бажаємо Вам гарного настрою та успішної роботи на конфе-
ренції!
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ	КОМІТЕТ

Єрмаченко	 В.Є. – к. е. н., професор, заступник керівника 
(проректор з науково-педагогічної роботи) ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Афанасьєв	 М.	 В. – к. е. н., професор, заступник керівника 
(проректор з науково-педагогічної роботи) ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Зима	О.	Г. – к. е. н., професор, заступник керівника (прорек-
тор з науково-педагогічної роботи) ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Єгоричева	С.Б. – д. е. н, професор, завідувач кафедри фінансів і 
банківської справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет еко-
номіки і торгівлі».

Внукова	Н.	М. – д. е. н., професор, завідувач кафедри управ-
ління фінансовими послугами ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Клебанова	Т.	С.	– д. е. н., професор, завідувач кафедри еконо-
мічної кібернетики ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Гавкалова	Н.	Л.	– д. е. н., професор, завідувач кафедри дер-
жавного управління, публічного адміністрування та регіональної 
економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Назарова	Г.	В. – д. е. н., професор, завідувач кафедри управ-
ління персоналом та економіки праці ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Лепейко	Т.	І. – д. е. н., професор, завідувач кафедри менедж-
менту та бізнесу ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Колбіна	Т.	В.	– д. пед. н., професор, завідувач кафедри іно-
земних мов та перекладу ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Пилипенко	А.	А. – д. е. н., професор, завідувач кафедри бух-
галтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Дікань	Л.	В.	– к. е. н., професор, завідувач кафедри контролю 
і аудиту ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Сасіна	Л.	О. – к. е. н, професор, завідувач кафедри соціології 
та психології управління ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Сергієнко	В.	В. – к. юр. н., професор, завідувач кафедри пра-
вового регулювання економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Маракушин	А.	І.	– к.  наук  з фіз. виховання і спорту, доцент, 
завідувач кафедри фізичного виховання та спорту ХНЕУ ім. С. Куз-
неця.
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Чубай	В.	М. – к. е. н., доцент кафедри обліку та аналізу, Голова 
Ради молодих учених Навчально-наукового інституту економіки 
і менеджменту Національного університету «Львівська політех-
ніка».

Маршалок	Т.	Я. – к. е. н., доцент кафедри податків і фіскальної 
політики, Голова ради молодих учених Тернопільського національ-
ного економічного університету.

Жебчук	Р.	Л. – голова Наукового товариства студентів, аспіран-
тів та молодих вчених Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича.

Фідря	Ю.	О. – к. юр. н., доцент кафедри кримінального права 
і процесу, голова Ради молодих учених та спеціалістів Східноєвро-
пейського національного університету імені Лесі Українки. 

Відповідальний секретар Конференції к. е. н., доцент кафедри 
економічної кібернетики, голова Ради молодих учених ХНЕУ  
ім. С. Кузнеця Чаговець	Л.	О. 
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РЕГЛАМЕНТ	РОБОТИ	КОНФЕРЕНЦІЇ

Доповідь до 20 хв
Виступи до 15 хв.

Участь у дискусіях до 5 хв.

			9
00 –	10

30 – Реєстрація учасників 
  (науково-бібліотечний корпус, фойє)

10
30
	–	12

00
 – Пленарне засідання 

  (науково-бібліотечний корпус, 3-й поверх, ауд. 311)

12
00
	–	13

00
 – Перерва на обід

13
00 –	17

00  – Робота секцій:
Секція	1.	«Проблеми розвитку фінансового сектору 
України та управління його суб’єктами» 
(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 402)
Секція	 2. «Проблеми та перспективи соціально- 
економічного розвитку підприємств» 
(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 311)
Секція	3.	«Сучасні проблеми та перспективи розвит-
ку бухгалтерського обліку, оподаткування та консал-
тингових послуг на європейському просторі» 
(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 309)
Секція	4.	«Математичне моделювання та прогнозу-
вання в управлінні соціально-економічними систе-
мами» 
(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 505)
Секція	5.	«Проблеми економічного розвитку та за-
кордонного співробітництва в умовах європейської 
інтеграції» 
(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 408)
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Секція	6.	«Сучасні проблеми регіональної політики: 
напрямки її реалізації» 
(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 502)
Секція	 7.	 «Розвиток соціально-трудової сфери:  
нагальні питання та перспективи розвитку» 
(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 602)
Секція	8.	«Правові аспекти регулювання економіки» 
(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 708)
Секція	9.	«Життя сучасної молоді: волонтерство, со-
ціальне забезпечення, проблеми працевлаштування» 
(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 707)
Секція	10.	«Проблеми безпечної поведінки студент-
ської молоді в напрямку формування здорового 
способу життя»
(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 701)
Секція	11.	«Соціально-психологічні технології управ-
ління персоналом»
(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 509)
Секція	12.	«Сучасні технології менеджменту: євро-
пейська перспектива»
(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 709)

17
00
	–	17

30
 – Перерва

(буфет науково-бібліотечного корпусу, 1-й поверх)

17
30 –	18

00
 – Підведення підсумків та закриття секцій 

  (науково-бібліотечний корпус, 3-й поверх, ауд. 311)

Місце	 проведення: Харківський національний економічний 
університет ім. С. Кузнеця, м. Харків, 61166, пр-т Науки, 9-А 
(проїзд до станції метро «Наукова»).
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ПЛЕНАРНЕ	ЗАСІДАННЯ

Відкриття	конференції

Вітальне слово голови оргкомітету, д. е. н., професора, за-
служеного діяча науки і техніки України, ректора Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця 
Пономаренка	Володимира	Степановича.

Вітальне слово члена оргкомітету, заступника керівника (про-
ректора з науково-педагогічної роботи), куратора Ради молодих 
учених Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця, к. е. н., доц. Зими	Олександра	Григоровича.

Вітальне слово члена оргкомітету, д. е. н., професора, за-
служеного економіста України, завідувача кафедри управління 
фінансовими послугами, куратора Ради молодих учених Хар-
ківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця Внукової	Наталії	Миколаївни.

ДОПОВІДІ

1. Кайнара	М.	І., 2 року ОС магістр Інституту економіки, управлін-
ня та інформаційних технологій; Буцька	О.	Ю., к.е.н., доцент кафедри 
фінансів та банківської справи, Вищий навчальний заклад Укоопспіл-
ки «Полтавський університет економіки і торгівлі» - «Децентралізація 
як напрям бюджетної політики держави».

2. Ковтун	 В.	 А.,	 4 курс, факультет економіки і права,  
Харківський національний економічний університет імені Семена 
Кузнеця – «Особливості вибору конкурентної стратегії підприємств 
склотарної галузі України».

3. Коваленко	М.	 В., факультет Міжнародних економічних від- 
носини, 3 курс, Харківський національний економічний університет 
імені Семена Кузнеця – «Travel facilitation as a key to tourism 
development».
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4. Худякова	 Т.	 О., студентка 1 курсу факультету менеджмента 
і маркетингу, Харківський національний економічний університет  
імені Семена Кузнеця – «Доходи населення як джерело зростання 
економіки України».

5. Звягінцев	П.	А., факультет Економіки і права, 3 курс, Харків-
ський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
«Особливості управління кадровим потенціалом на підприємствах  
в умовах кризи».

6. Богданова	Я.	 I., студентка 1 курсу магіистратури, факультету 
экономіки і права, Харківський національний економічний універси-
тет імені Семена Кузнеця – «Дослідження природи біржових право-
відносин».

7. Коцюба	О.	В., студентка 4 курсу фінансового факультету, Харків-
ський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 
«Мотивація студентів до науково-дослідної роботи на макроеконо-
мічному рівні».

8. Маракушин	 А.	 І., кандидат наук з фізичного виховання та  
спорту, доцент, Харківський національний економічний університет 
імені Семена Кузнеця – «До питання оновлення змісту фізичного  
виховання на компетентнісній основі».

9. Higuchi Tomohisa, магістр, Харківський національний еконо- 
мічний університет імені Семена Кузнеця — «Inflexible recruitment  
of new college graduates in Japan».
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СЕКЦІЇ	КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція	1.	Проблеми	розвитку	фінансового	сектору	України	
та	управління	його	суб’єктами

(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 402)

Керівник секції – д. е. н., професор, завідувач кафедри управ-
ління фінансовими послугами Внукова Н. М.

Секретар секції –	к.е.н.,	викладач кафедри управління фінан-
совими послугами Остапенко В. М.

Секція	2.	Проблеми	та	перспективи	соціально-економічного	
розвитку	підприємств

(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 311)

Керівник секції – к. е. н., професор, заступник керівника 
(проректор з науково-педагогічної роботи) Афанасьєв М. В.

Секретар секції – к. е. н., доцент кафедри економіки під-
приємства та менеджменту Іпполітова І. Я.

Секція	3.	Сучасні	проблеми	та	перспективи	розвитку	 
бухгалтерського	обліку,	оподаткування	та	консалтингових	

послуг	на	європейському	просторі
(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 309)

Керівник секції – д. е. н., професор, завідувач кафедри бух-
галтерського обліку Пилипенко А. А.

Секретар секції – к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського 
обліку Волошан І. Г.
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Секція	4.	Математичне	моделювання	та	прогнозування	 
в	управлінні	соціально-економічними	системами

(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 505)

Керівник секції – д. е. н., професор, завідувач кафедри еко-
номічної кібернетики Клебанова Т. С. 

Секретар секції – к. е. н., доцент кафедри економічної кібер-
нетики Чаговець Л. О.

Секція	5.	Проблеми	економічного	розвитку	та	закордонного	
співробітництва	в	умовах	європейської	інтеграції

(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 408)

Керівник секції – д. пед. н., професор, завідувач кафедри 
іноземних мов та перекладу Колбіна Т. В. 

Секретар секції – к. філол. н., доцент кафедри іноземних 
мов та перекладу Савицька Л. В.

Секція	6.	Сучасні	проблеми	регіональної	політики:	 
напрямки	її	реалізації

(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 502)

Керівник секції – д.е. н., професор, завідувач  кафедри 
державного управління, публічного адміністрування та регіо-
нальної економіки Гавкалова Н. Л.

Секретар секції – к. е. н., доцент кафедри державного управ-
ління, публічного адміністрування та регіональної економіки 
Шумська Г. М.
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Секція	7.	Розвиток	соціально-трудової	сфери:	 
нагальні	питання	та	перспективи	розвитку

(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 602)

Керівник секції – д. е. н., професор, завідувач кафедри 
управління персоналом та економіки праці Назарова Г. В.

Секретар секції – к. е. н., доцент кафедри управління персо-
налом та економіки праці Маркова Н. С.

Секція	8.	Правові	аспекти	регулювання	економіки
(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 708)

Керівник секції – к. юр. н., професор, завідувач кафедри пра-
вового регулювання економіки Сергієнко В. В.

Секретар секції – к. юр. н., доцент кафедри правового регу-
лювання економіки Силенко Н. М.

Секція	9.	Життя	сучасної	молоді:	волонтерство,	соціальне	
забезпечення,	проблеми	працевлаштування

(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 707)

Керівник секції – к. е. н., професор, заступник керівника 
(проректор з науково–педагогічної роботи) Зима О. Г.

Секретар секції – Голова Наукового товариства студентів, 
аспірантів та докторантів Коцюба О. В.
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Секція	10.	Проблеми	безпечної	поведінки	студентської	
молоді	в	напрямку	формування	здорового	способу	життя

(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 701)

Керівник секції – к. наук з фіз. виховання і спорту, доцент, 
завідувач кафедри фізичного виховання та спорту Маракушин А. І. 

Секретар секції – к. е. н., доцент кафедри фізичного виховання 
та спорту Яковенко Ю. О.

Секція	11.	Соціально-психологічні	технології	управління	
персоналом

(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 509)

Керівник секції – к. е. н., професор, завідувач кафедри 
соціології та психології управління Сасіна Л. О. 

Секретар секції – інженер кафедри соціології та психології 
управління Ракітіна Л. І.

Секція	12.	Сучасні	технології	менеджменту:	європейська	
перспектива

(Науково-бібліотечний корпус, ауд. 709)

Керівник секції – д. е. н., професор, завідувач кафедри 
менеджменту та бізнесу Лепейко Т. І. 

Секретар секції – викладач кафедри менеджменту та 
бізнесу Сорокіна А. С.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК НАПРЯМ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 
ДЕРЖАВИ

УДК 336.153.2    Кайнара	М.	І.,
студентка 1 року ОС магістр

Інституту економіки, управління
та інформаційних технологій

Буцька	О.	Ю.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів та 

банківської справи ПУЕТ

Останнім часом в Україні відбулося падіння виробництва, 
зростання зовнішнього й внутрішнього боргу країни, інфляція та 
інші негативні явища, що призвели до різкого зниження добробу-
ту громадян.

Основною причиною таких потрясінь, на нашу думку, є нере-
формованість системи управління державою та її бюджетного 
сектору, в основі яких збережено, а в багатьох випадках значно 
посилено, раніше існуючий принцип централізації, на відміну від 
вже давно застосовуваної в індустріально розвинутих країнах де-
централізації всіх сфер управлінської, господарської та соціальних 
сфер. 

Децентралізація в широкому розумінні є процес розширення 
і зміцнення прав та повноважень адміністративно-територіальних 
одиниць та їх представницьких органів місцевого самоврядуван-
ня при одночасному звуженні прав та повноважень відповідного 
центру. Виділяється два види децентралізації: адміністративна 
– розширення компетенції місцевих адміністративних органів, 
тобто місцевих державних адміністрацій і територіальних органів 
центральних органів державної виконавчої влади, і демократич-
на – створення розгалуженої системи місцевого самоврядування, 



69

коли місцеві права вирішуються не представниками центрального 
уряду, а особами, обраними населенням [1, с. 26]. 

Таким чином, конституційні положення про гарантування 
права самостійного вирішення органами місцевого самовряду-
вання питань місцевого значення повною мірою залежать від 
законодавчого закріплення на постійній основі за відповідними 
місцевими бюджетами податків і зборів, обсяги надходжень яких 
створювали б реальні умови для виконання їх повноважень, тобто 
рівня децентралізації бюджетних ресурсів.

До засадничих принципів бюджетної децентралізації слід 
віднести:

– принцип автономії – закріплення власних джерел доходів 
за кожним рівнем влади з можливістю визначення напрямків їх 
подальшого використання та недопущення вилучення до бюдже-
тів вищого рівня додатково отриманих доходів, невикористаних 
чи додатково отриманих джерел доходів;

– принцип законодавчого регламентування повноважень 
по витратах між органами влади всіх рівнів, що включає чітке роз-
межування видаткових повноважень між різними рівнями влади 
та відшкодування видатків, які виникли внаслідок рішень, прийня-
тих органами влади вищого рівня;

– принцип забезпечення вертикального і горизонтального 
вирівнювання доходів усіх ланок бюджетної системи;

– принцип самостійності й рівноправності бюджетів складо-
вих бюджетної системи, визначення єдності їх інтересів;

– принцип максимального задоволення потреб населення 
країни та оптимального розподілу функцій між різними рівнями 
влади;

– принцип відповідності фінансових ресурсів, які знаходять-
ся у розпорядженні місцевих органів влади, і функцій управління 
ними;

– принцип консенсусу між різними рівнями влади з питань 
бюджетно-податкової політики [2, с. 212; 3, с. 169; 4, с. 65].

Очевидно, що реалізація означених принципів можлива 
лише за умови проведення реальної і повномасштабної політики 
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бюджетної децентралізації, яка передбачає дотримання чіткого 
алгоритму дій, забезпечивши виконання при цьому таких ос-
новних завдань: 

- по-перше, чітко й обґрунтовано визначити, які завдання 
варто закріпити за тим чи іншим рівнем влади; 

- по-друге, дотримуватися цього розподілу на постійній 
основі; 

- по-третє, відповідно до розподілу завдань вирішити пи-
тання поділу бюджетних видатків між рівнями влади та забезпе-
чення їх здійснення відповідними дохідними джерелами. 

При цьому в процесі запровадження бюджетної децентралі-
зації  основним є питання вибору пріоритетів, а саме: які функції 
держави економічно вигідно виконувати на централізованому 
(національному), а які – на місцевому рівні. Аналіз особливостей 
суспільних благ і послуг показує, що можливості споживання ос-
танніх є територіально обмеженими.

Доречно враховувати, що потреби жителів різних населених 
пунктів в основному є неоднаковими. Це означає, що пропози-
ція суспільних благ і послуг повинна відповідати двом критеріям: 
відповідність видів і обсягів надаваних суспільних благ і послуг 
потребам економічних суб’єктів та економічна ефективність ви-
робництва суспільних благ і послуг. Стає зрозумілим: для того 
щоб визначити, якими благами і яким чином необхідно забезпе-
чувати адміністративно-територіальні одиниці, потрібно, в пер-
шу чергу, розділити потреби регіонів відповідно до властивих їм 
особливостей.  

Таким чином доведено, що доцільним є удосконалення 
бюджетної політики на засадах бюджетної децентралізації. 
Децентралізація є одним із ключових аспектів переходу від 
командної до ринкової економіки, що вимагатиме багатьох 
реформ, в тому числі й у бюджетній сфері країни. Потребує пе-
регляду структура податків, механізм трансфертів, витратних зо-
бов’язань між різними рівнями влади. Загалом, реформи можуть 
бути результативними лише за умови їх комплексності й охо-
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плення всіх сфер життя суспільства – системи і структури влади, 
адміністративного й територіального устрою, умов функціонуван-
ня ринкового середовища, соціальної сфери тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ
ПІДПРИЄМСТВ СКЛОТАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

УДК 658.011.1.0019.2                                 Ковтун	В.	А.,	студент 4 курсу
факультету економіки і права

ХНЕУ ім. Семена Кузнеця,

Ефективне ведення діяльності, а також розвиток підприємства 
потребує постійного підвищення рівня конкурентоспроможності, 
виявлення конкурентних переваг, а це, в свою чергу, передбачає 
необхідність формування конкурентної стратегії підприємства. 
Вибір конкурентної стратегії має відповідати умовам зовнішнього 
середовища та найбільшою мірою відповідати сильним сторонам 
підприємства. 

Дослідження процесу розробки конкурентної стратегії підпри-
ємства стає все більш актуальною проблемою, оскільки це дозво-
ляє сформувати конкурентні переваги, а також визначити основні 
напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств.

У вітчизняній та зарубіжній літературі основні питання роз-
робки, а також особливостей конкурентної стратегії досліджено 
у працях багатьох вчених, таких як: М. Портер [1], Ю. Іванов [2], 
Т. Чечетова-Терашвили [3] та інших. Характеристики товару, що 
створюють конкурентні переваги для виробників досліджено у 
працях, таких вчених, як Ж. Ламбен [4], Б. Райзберг [5]. Однак, 
проблема формування конкурентної стратегії та конкурентних 
переваг потребує додаткового розгляду з урахуванням специфіки 
галузі.

Метою статті є визначення особливостей формування конку-
рентної стратегії підприємств з виробництва склотари України, що 
дозволить підвищити їх конкурентоспроможність в сучасних умо-
вах і жорсткої конкуренції.

Склотара є великою групою скляної упаковки, яку вико-
ристовують як у харчовій галузі, так і в хімічній промисловості, 
сільському господарстві, косметології та фармацевтиці. Склотара 
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відрізняється від інших видів упаковки не тільки матеріалом, але 
і габаритними розмірами, а також призначенням.

Сьогодні обсяги виробництва склотари в Україні скоротились. 
Однією з причин скорочення є витіснення склотари з традиційних 
позицій в деяких товарних сегментах альтернативною упаковкою, 
зокрема ПЕТ-тарою, комбінованою упаковкою на основі картону, 
гнучкою полімерною упаковкою. Отже, постає проблема знижен-
ня конкурентоспроможності підприємств склотари, завдяки появі 
нових конкурентів – товарів-субститутів.

Конкурентоспроможність підприємства – це відносна харак-
теристика, яка виражає ступінь відмінності даного підприємства 
від конкурентів в ринковій сфері задоволення потреб споживачів  
[1, с. 134].

Підвищення конкурентоспроможності підприємства потребує 
формування конкурентної стратегії.

Стратегія – це детальний комплексний план, який розробля-
ється керівництвом, а реалізується на всіх рівнях менеджменту. 
Стратегія розробляється для розвитку всього підприємства на ос-
нові аналізу фактичних даних [2, с. 104].

Майкл Портер у своїй книзі «Стратегія конкуренції» [1] запро-
понував основні конкурентні стратегії, що мають універсальний  
характер для будь-якої галузі виробництва (рис. 1):

1) лідерство в зниженні витрат;
2) лідерство на основі диференціації;
3) фокусування.
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Рис. 1.  Загальні конкурентні стратегії М. Портера

Лідерство в зниженні витрат передбачає утримання витрат на 
більш нижчому рівні, ніж у конкурентів. Для даного виду конку-
рентної стратегії характерним є низький рівень собівартості про-
дукції та орієнтація на завоювання більшої частки ринку [3, с. 51]. 

Основними перевагами конкурентної стратегії лідерства в 
зниженні витрат для підприємств з виробництва склотари є те, що:

1) на ринку з виробництва склотари існує цінова конкурен-
ція, тобто підприємства з мінімальним рівнем витрат мають кра-
щу конкурентну позицію на ринку;

2) низький рівень цін на склотару підвищує попит серед 
підприємств лікеро-горілчаної галузі, для економії собівартості 
горілчаних виробів з причини збільшення акцизного податку на 
алкоголь;

3) зниження витрат для підприємств з виробництва склота-
ри стає бар’єром для входу на ринок привабливих за ціною суб-
ститутів (ПЕТ-тара, упаковка на основі картону, гнучка полімерна 
упаковка).

Лідерство на основі диференціації передбачає прагнення 
підприємства до унікальності характеристик товару, які вважа-
ються важливими серед споживачів. Особливістю цього виду кон-
курентної стратегії є більш високі витрати виробництва продукції. 
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Для забезпечення диференціації компанія повинна бути в змозі 
запропонувати щось у своєму роді унікальне [4, с. 150]. 

Основними перевагами стратегії диференціації для підпри-
ємств галузі виробництва склотари є:

1) можливість виробництва ексклюзивної тари для підпри-
ємств-споживачів з урахуванням їх вимог та креслень;

2) виробництво склотари високої якості, оскільки неякісна 
тара для продукції може призвести до псування продукту для 
якого передбачена склотара, високий рівень якості склотари дає 
змогу встановлювати вищі ціни для виробників;

3) високий рівень цін кінцевої продукції для підприємств га-
лузі дає можливість отримувати більший прибуток і встановити 
зв’язки із надійними постачальниками, обираючи їх за критеріями 
поставок високої якості сировини: соди кальцинованої та кварцо-
вого піску.

Конкурентна стратегія фокусування передбачає зосереджен-
ня уваги підприємств на певній групі покупців, певній частині про-
дукції або на певному географічному ринку. Підприємство в межах 
обраного сегмента намагається досягти лідерства в зниженні ви-
трат, або посилює диференціацію продукції, намагаючись виділи-
тися серед конкурентів галузі. Тобто фокусування спрямовано на 
досягнення конкурентних переваг, концентруючи увагу на окре-
мих сегментах ринку [5, с. 147]. 

Стосовно переваг стратегії фокусування на окремому сегменті 
ринку склотари, слід відмітити, що тут діють ті самі закономірнос-
ті, що й при реалізації основних стратегій: «лідирування у знижен-
ні витрат (цін)» і «лідирування у диференціації продукції», однак 
на вузькому сегменті ринку з його специфічними потребами

Отже автором статті проаналізовано умови доцільності вибо-
ру конкурентної стратегії в залежності від ринкових особливостей, 
які наведено в табл. 1. 



76

Таблиця 1
Умови доцільності вибору конкурентної стратегії в залежності 

від ринкових особливостей

Лідирування

На основі зниження витрат На основі диференціації

1) попит на склотару є 
еластичним за ціною;
2) відсутність способів 
досягнення диференціації 
продукції  відповідно до вимог 
споживачів;
3) більшість покупців схильні 
використовувати товар звичними 
способами;
4) немає необхідності в 
різноманітності продукції.

1) існує багато способів 
диференціації склотари;
2) різноманіття тари 
сприймається споживачами як 
цінність;
3) є можливість використання 
товару різними способами;
4) стратегія диференціації 
використовується невеликою 
кількістю підприємств галузі;
5) підприємство може 
запропонувати щось нове, з чим 
не працюють конкуренти;
6) є можливість конкурувати 
по одному ключовому 
товару, здійснюючи основну 
диференціацію навколо нього.

Фокусування

1) наявність чіткого розмежування різних груп покупців, котрі мають 
специфічні потреби й використовують продукт по різному;
2) відсутність конкурентів, що претендують на обслуговування 
вузького конкретного сегмента;
3) неможливість використання наявних ресурсів підприємства на 
більш широкому сегменті.

Урахування умов дозволяє визначити найбільш доцільний вид 
конкурентної стратегії для підприємств виробників склотари.



77

Таким чином, при формуванні конкурентної стратегії виробникам 
склотари необхідно враховувати особливості, що існують на ринку. 
Основними сегментами ринку склотари є продукція для лікеро-горіл-
чаної та консервної галузі. Склотара для лікеро-горілчаної галузі має 
різноманітний дизайн, форму та навіть колір, на відміну від склотари 
для консервування де переважають установлені параметри до тари. 
Тобто, якщо підприємство займається випуском склотари для ліке-
ро-горілчаної галузі, де існує можливість виробництва ексклюзивної 
пляшки доцільним є вибір конкурентної стратегії на основі диферен-
ціації. Якщо пріоритетом виробництва є тара для консервування, то 
більш доцільна конкурентна стратегія лідерства на основі зниження 
витрат, оскільки для консервування переважно використовують бан-
ку з прозорого скла установленого об’єму. На підставі проведеного 
дослідження можна стверджувати, що підприємствам виробникам 
склотари обирати ту чи іншу конкурентну лінію поведінки необхідно, 
перш за все, від особливостей продукції та потреб ринку, основними 
напрямками є лідирування на основі зниження витрат, диференціа-
ція чи фокусування.

У подальших дослідженнях автор зосередить свою увагу на умо-
вах запровадження запропонованих заходів на підприємствах з ви-
робництва склотари України.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
МАЛОГО БІЗНЕСУ

 
УДК 657.1                    			Будай	О.	І.,	студентка 4 курсу 

Інституту економіки та фінансів ЛКА

Відносини, пов’язані з розвитком малого підприємництва в 
Україні, ґрунтуються на Конституції України і регулюються Госпо-
дарським, Цивільним та Податковим кодексами України, Законом 
України ‘‘Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні’’ та іншими законодавчими актами.

Критеріями визнання юридичних осіб суб’єктами мікропід-
приємництва та малого підприємництва, відповідно до Господар-
ського кодексу, є середня кількість працівників за звітний період 
(календарний рік) та річний дохід від будь-якої діяльності (рис. 1).

Зауважимо, що в Європейській практиці, крім чисельності пра-
цівників та обороту, до критеріїв долучають ще показник підсумку 
балансу. До малих підприємств відносять підприємства з кількістю 
працівників 50 осіб, оборотом 10 млн. євро та підсумком балансу 
10 млн. євро.

Особливості організаційно-правової структури обумовлюють 
специфіку організації облікового процесу на малих підприємствах.

 
Критерії визнання 

Суб'єкт малого підприємництва 

Суб'єкт мікропідприємництва 

річний дохід  
від будь-якої 

діяльності 
(∑, млн. євро) 

середня кількість 
працівників за 
звітний період 

(календарний рік) 

50 

∑ ≤ 2 
 

2 < ∑ ≤ 10 
 

10 

Рис. 1. Визнання суб'єктів малого (мікро) підприємництва відповідно до 
Господарського кодексу України [1] 
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Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтер-
ського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає 
Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні’’. Податковий кодекс України (розділ XIV ‘‘Спеціальні подат-
кові режими’’) встановлює правові засади застосування спрощеної 
системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння 
єдиного податку. Зміст і форму Фінансового звіту регламентує П(С)
БО 25 ‘‘Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва’’.

З набранням чинності Податкового кодексу України, суб’єк-
ти малого підприємництва, крім загальної, можуть застосовувати 
спрощену систему оподаткування. 

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особли-
вий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну 
сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку [6]. 
Юридичні особи - платники єдиного податку, з метою обрахунку 
об’єкта оподаткування, можуть вести спрощений бухгалтерський 
облік доходів та витрат. 

Обліковий процес на підприємствах малого бізнесу можна роз-
ділити  на три стадії: первинний, поточний та підсумковий облік.

Обов’язковою умовою чіткої організації бухгалтерського облі-
ку на малих підприємствах є забезпечення відображення кожної 
господарської операції у відповідних документах. Тільки бухгал-
терський документ є письмовим доказом здійснення господар-
ської операції. Але треба мати на увазі, що громіздкість обліку і 
його трудоємкість зумовлена насамперед величезною кількістю 
первинних документів. Тому на малих  підприємствах первинний 
облік доцільно організовувати з веденням нагромаджувальних до-
кументів, які дозволяють проводити записи однорідних господар-
ських операцій в міру їх здійснення на протязі місяця чи періоду 
виконання робіт.

На етапі організації поточного обліку підприємствами самостій-
но обирається форма бухгалтерського обліку (журнально-ордерна 
(журнальна), книжково-журнальна, меморіальна, автоматизована), 
як певна система регістрів бухгалтерського обліку, порядку і спосо-
бу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням  
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єдиних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особли-
востей своєї діяльності і технології обробки облікових даних. Такі 
регістри бухгалтерського обліку побудовані за кореспонденцією 
рахунків бухгалтерського обліку, що встановлена Планом рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господар-
ських операцій підприємств і організацій (загального плану рахун-
ків).

Малі підприємства узагальнення інформації про господарські 
операції можуть здійснювати також за простою або спрощеною 
формою бухгалтерського обліку (рис. 2), регістри яких побудовані 
на застосуванні Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, ка-
піталу, зобов’язань i господарських операцій суб’єктів малого під-
приємництва (спрощеного плану рахунків).
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Спеціалізовані форми бухгалтерського обліку для малих підприємств 

Проста Спрощена 

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва 
- Баланс (форми № 1-м або № 1-мс) 
- Звіт про фінансові результати (форми № 2-м або 2-мс) 

Рис. 2. Форми бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва [4]  
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Проста форма бухгалтерського обліку передбачає застосування 
Журналу обліку господарських операцій. Для аналітичного обліку 
розрахунків з оплати праці, з дебіторами і кредиторами такі  під-
приємства застосовують Відомість 3-м. Просту форму бухгалтер-
ського обліку можуть застосовувати малі підприємства з незначним 
документооборотом (кількістю господарських операцій), що здій-
снюють діяльність з виконання нематеріаломістких робіт і послуг.

Спрощена форма бухгалтерського обліку передбачає узагаль-
нення інформації про господарські операції у відповідних регістрах 
бухгалтерського обліку, розроблених для обліку за топологічними 
ділянками. 

Зауважимо також, що малі підприємства мають право не тіль-
ки обирати форму ведення бухгалтерського обліку, а і самостійно 
створювати облікові регістри.

На етапі організації підсумкового обліку відбувається вибір 
форм фінансової звітності. Цей процес регламентує Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку № 25 ‘‘Фінансовий звіт суб’єкта 
малого підприємництва’’.

П(С)БО № 25 передбачає складання:
- Фінансового звіту, що охоплює Баланс (ф. № 1-м) і Звіт про 

фінансові результати (ф. № 2-м); 
- Спрощеного фінансового звіту, що охоплює Баланс (ф. № 

1-мс) і Звіт про фінансові результати (ф. № 2-мс). 
Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва 

складається суб’єктами  малого  підприємництва – юридичними 
особами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та 
витрат відповідно до податкового законодавства та суб’єктами 
малого підприємництва – юридичними особами, що відповідають 
критеріям мікропідприємництва.

Суб’єкти  малого  підприємництва – юридичні особи, які ви-
знані такими відповідно до законодавства (крім тих, які складають 
Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва) по-
дають Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

Отже, основним завданням організації облікового процесу на 
підприємствах малого бізнесу є створення такої системи отриман-
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ня інформації, яка б забезпечувала реальне управління суб’єктом 
малого підприємництва та збільшення ефективності його діяльно-
сті. У зв’язку з цим, перспективами майбутніх досліджень у сфері 
бухгалтерського обліку малих підприємств є розробки щодо під-
вищення інформативності обліку та забезпечення прийняття ефек-
тивних управлінських рішень.
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ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ЯК СУЧАСНИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЗАСІБ
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факультету Обліку та організації

 управління персоналом
Харківський інститут фінансів 

УДУФФМТ

За останні десятиріччя з’явились нові інноваційні продукти, 
призначені для здійснення платежів, завдяки  науково-технічний 
прогресу, розвитку фінансового та  банківського ринку тощо.

Тому ринком було запропоновано електронний варіант гро-
шей, який можна було б легко і швидко, навіть поза банківською 
установою переказати на відповідний рахунок свого контраген-
та. Поява нових платіжних засобів є об’єктивним процесом, який 
спричинений незадоволеними потребами споживачів та підвище-
ними вимогами до ефективності й надійності платежів.

Термін «електронні гроші» є відносно новим у науковій літера-
турі і часто використовується до широкого спектра різних платіж-
них інструментів, що ґрунтуються на інноваційних технічних рішен-
нях у сфері роздрібних платежів. 

Механізм електронних грошей такий, що дозволяє, не відхо-
дячи від комп'ютера оплачувати товари, укладати угоди, вести 
комерційну діяльність незалежно від місцезнаходження. Багато 
хто вважає, що електронні гроші це пластикові картки (дебетові чи 
кредитні), що дозволяють замість готівки розплачуватися ними в 
магазинах та інших установах. Однак, пластикові карти на зразок 
широко поширених Visa, MasterCard, Cirrus не є електронними гро-
шима як такими. Це всього лише швидкий засіб доступу до рахун-
ку, відкритому в банку, що емітував дану карту і що є учасником 
будь-якої з названих однойменних систем.

Особливістю платіжних систем, що використовують електрон-
ні гроші, є те, що еквівалент грошової вартості, заздалегідь опла-
чений їх емітенту, зберігається в цифровому вигляді на мікропро-
цесорі картки, на жорсткому диску комп'ютера або на іншому  
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пристрої, яким розпоряджається їх власник, і може використову-
ватися як засіб платежу без безпосередньої участі при трансакції 
банку. Це є їх основною відмінністю від платіжним систем, що ви-
користовують карти з магнітною смугою, де потрібен зв'язок з бан-
ком у режимі online для проведення операцій по рахунку, а також 
від різних систем віддаленого доступу.

Тільки електронні гроші можуть забезпечити мікроплатежі - 
так необхідні для інформаційного бізнесу та продажу публікацій. 
Такі електронні гроші можуть бути помічені для спеціального вико-
ристання, що вельми зручно для контролю грошей.

Вартість транзакції з використанням електронних грошей та їх 
обробка та облік значно дешевше вартості обробки традиційних 
грошей, кредитних карт і чеків та інших засобів платежу. Обробка 
електронних грошей простіше, і їх використання може серйозно 
змінити структуру банків і скоротити персонал.

Електронні гроші, на відміну від чекових і кредитних систем, 
дозволяють підтримувати анонімність транзакцій, так як не ви-
магають при їх використанні посвідчення особи платника і його 
кредитоспроможності. 

За даними сайту НБУ на сьогоднішній день в Україні легалі-
зовані дві системи електронних грошей: «Максі» (емітент – ВАТ 
«ВіЕйБі Банк») та «Monexy» (емітент – ВАТ Банк «Контракт»). 

Поряд з легалізованими Національним Банком України сис- 
темами електронних грошей, в Україні широко використовують-
ся інші системи платежів. Станом на 2015 рік найпопулярнішими  
в українському сегменті мережі інтернет (про це свідчить кількість 
реєстрацій) є такі системи електронних грошей: 

1. Webmoney;
2. Яндекс.деньги;
3. RBK Money;
4. Ukrmoney;
5. Інтернет.гроші;
6. E-Gold;
7. Paypal.



86

Головна відмінність і перевага електронних грошей від платіж-
них карт в тому, що відкрити електронний гаманець і поповнити 
його клієнт може миттєво без відвідування банку. Це дозволяє  
в найкоротші терміни перевести кошти між електронними гаман-
цями, а також оплатити товари та послуги у торговців, які працю-
ють з системою.

Недоліками електронних грошей є достатньо високі комісії за 
поповнення і виведення електронних грошей. В цей же час платіж-
ні карти припускають комісію тільки по одній з даних операцій. 

Разом з цим при здійсненні операцій з електронним грошам 
діють обмеження:

1. за сумою розрахунків у розмірі 35 тис. грн протягом року,
2. по сумі перекладів на гаманці інших користувачів в розмірі 

500 грн в день, 4 тис. грн на місяць,
3. за сумою обміну електронних грошей на готівкові кошти  

в розмірі 500 грн в день, 4 тис. грн в місяць.
Зазначені обмеження також можна віднести до недоліків елек-

тронних грошей.
Отже, можна зазначити, що електронні гроші - це дуже гнуч-

кий  елемент, який дає можливість розширити сферу застосування 
безготівкових розрахунків, підтримувати анонімність проведення 
розрахунків ,так як не потребує при їх проведенні посвідчення осо-
бистості та його кредитоспроможність.

Такий спосіб розрахунків не потребує присутності ні покупця, ні 
постачальника, так як передача може відбуватися дистанційно по 
мережі Інтернет або по телефону.

Література:
1. Офіційний сайт НБУ http://www.bank.gov.ua
2. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів  

в Україні» від 5 квітня 2001 p. № 2346-ІІІ (зі змін, і доп.) // Відомості 
Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.
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ХІФ УДУФМТ

Стрімкий розвиток світової торгівлі в умовах глобалізації, 
інформаційних технологій та потреба в забезпеченні безпеки під 
час переміщення товарів через митні кордони держави ставлять 
нові завдання. Процеси євроінтеграції потребують скорішого 
запровадження світової практики та світового досвіду спрощення 
процедур міжнародної торгівлі із застосуванням інструментів, які 
вже виправдали себе та дали результати. 

Постійне зростання зовнішньоторговельного обороту між 
країнами призводить до збільшення номенктлатури та  кількості 
товарів і транспортних засобів, що переміщується через митний 
кордон країни. У таких умовах виникають складнощі, пов’язані 
з роботою митниці, як контролюючого органу, а також суб’єкта 
зовнішньоекономічної діяльності, якій планує скоріше доставити 
товар до покупця. У будь-якому випадку держава зацікавлена у 
збіру податків, сприянні легальній торгівлі, забезпеченню безпечної 
торгівлі та усунення загроз у ланцюгу глобальних поставок світової 
торгівлі. Ці завдання обумовили пошук нової моделі роботи 
сучасної митниці та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Корисним досвідом спрощення митних процедур можна 
дослідити в організації роботи Шведської митної служби та 
Уповноважених Економічних Операторів на основі концепції 
Stairway. З метою створення безпечного ланцюгу поставок, 
створення нового менеджменту міжнародної торгівлі Митною 
службою Швеції, спільно з державними органами торгівлі та 
промисловості, а також іншими запрошеними сторонами були 
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розроблені та спроектовані митні системи «одна зупинка» та 
«єдине вікно» – Stairway, щоб працювати та управляти ланцюгом 
глобальних поставок та одночасно – швидкісними магістралями 
руху товарів майбутнього. 

Вивчаючи досвід Швеції, слід звернути увагу на той факт, 
що така співпраця має дві частини партнерського зближення: 
по-перше, це програми співробітництва, що спрямовані проти 
злочинності, коли співробітники торгівельних підприємств беруть 
активну участь в мінімізації ризиків та запобігають злочинним 
проявам, порушенням у сфері транскордонного переміщення 
та міжнародної торгівлі. По-друге, митна служба Швеції завдяки 
такому зближенню отримує інформацію не тільки про товари, їх 
переміщення та зберігання, але і іншу інформацію про суб’єктів, які 
задіяні у ланцюгу міжнародної торгівлі. 

Слід зупинитися на основних положеннях Концепції Stairway. 
Системою Stairway у Швеції можуть скористатися всі імпортери, 
експортери, експедитори вантажів незалежно від розміру та 
напрямку бізнесу. 

Для отримання статусу Уповноваженого Економічного 
Оператора у Швеції претендент проходить процес екстенсивної 
акредитації. Сертифікація базується на партнерстві і довірі, а також 
на щоденному контакті між митницею та відповідною компанією 
для попередження мінімізації помилок та ризиків. 

Основною ідеєю Stairway стало вироблення митної системи, 
яка побудована на різних потребах суб’єктів господарювання, 
що задіяні в ланцюгу міжнародної торгівлі, виробленні 
диференційованого підходу та акредитації учасників з низькими 
ризиками.

В Україні згідно Митного кодексу статус уповноваженого 
економічного оператора надається підприємству митницею шляхом 
видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора та 
включення його до Єдиного реєстру уповноважених економічних 
операторів.

Україна зараз виходить на новий рівень за словами очільника 
Міністерства фінансів Н. І. Яресько розроблено законопроект про 
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статус уповноваженого економічного оператора для підприємств, 
що здійснюють експортно-імпортні операції. Законопроект 
визначає критерії надання статусу, встановлює митні спрощення, 
які можуть бути надані, представляє спрощену митну декларацію, 
встановлює процедури визнання аналогічного статусу підприємств 
з інших країн.

Європейський підхід може бути використаний в Україні для 
запровадження нової системи митних спрощень. 

Отже, досвід країн Європейського співтовариства, зокрема 
Швеції, є дуже важливим для формування нової моделі 
взаємовідносин митниці та суб’єктів господарювання в Україні. 
Цей процес має будуватись у рамках певної концепції, яка 
буде включати комплекс європейських стандартів діяльності 
Уповноваженого Економічного Оператора, що передбачатиме 
визнання суб’єктів зі спеціальним статусом в країнах партнерах та 
Європейському співтоваристві. 
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Демографічний прогноз – це науково обґрунтоване передба-
чення основних параметрів руху населення і майбутньої демо-
графічної ситуації: чисельності, статевовікової та сімейної структур 
населення, народжуваності, смертності, міграції, якісних характе-
ристик населення. Демографічний прогноз виступає зазвичай у 
формі перспективного розрахунку населення – розрахунку чисель-
ності і статевовікової структури населення, побудованого на деяких 
гіпотезах щодо майбутньої динаміки тих або інших характеристик 
народжуваності та смертності.

Прогнозування демографічних показників є надзвичайно важ-
ливим. Отримані дані використовуються для визначення перспек-
тивних доходів і видатків держави. Від них залежить формування 
соціальних виплат, пенсій тощо. Населення — головна продуктив-
на сила, а також споживач матеріальних благ. Тому темпи та про-
порції економічного  розвитку  країни,  регіону,  зокрема  обсяги  
виробництва  і  споживання, їхні зміни суттєво залежать від чисель-
ності населення, його вікової, освітньої, професійної та соціальної 
структур, чисельності трудових ресурсів.

Демографічний прогноз слугує основою для розроблення со-
ціально-економічних прогнозів і планів: розвиток соціальної ін-
фраструктури, житлового будівництва, перспектив виробництва та 
споживання товарів.

Вищенаведені аргументи пояснюють важливість прагнення 
покращити якість прогнозування. Демографічні процеси характе-
ризуються значною мірою невизначеності. Дані, на основі яких 
роблять прогноз – народжуваність, смертність, міграція – ма-



92

ють стохастичний характер. Це означає неможливість зробити 
дискретний прогноз, він обов’язково буде побудований з ураху-
ванням певної імовірності, що, в свою чергу, припускає помилку  
у передбаченнях.

Проблеми прогнозування починаються із того, що він є досить 
суб’єктивним. Необхідно обрати вид прогнозування, ким будуть 
користуватися, а також оцінити вплив факторів, що впливають на 
зміни в популяції. Очевидно, це повинні бути обґрунтовані рішен-
ня, підкріплені якомога повнішим аналізом конкретної пробле-
ми. Але навіть найретельніше дослідження не гарантуватиме, що 
прогноз збудеться, а ті, хто використовує демографічні прогнози, 
повинні мати на увазі можливість похибок. Окрім цього, похибки 
можуть виділятися уже в перші роки прогнозу. Причиною цього 
стає чутливість міграційних процесів до таких кон’юнктурних чин-
ників як політична ситуація, юридично-правові норми та рівень 
економічного розвитку територій.

Зараз існує певний набір найбільш вживаних методів прогно-
зування. Кожен із них має як свої переваги, так і свої недоліки. 
Основними виділяють:

1. Трендові методи (графічні та математичні прогнози). 
Перевагою перших є простота їхнього виконання. Вони най-

краще  підходять для областей з незначними змінами в минуло-
му. Використовуються для короткострокових прогнозів. Їхніми 
недоліками є припущення щодо відсутності значних коливань  
в майбутньому та наявністю відносної стабільності в факторах зов-
нішнього впливу. З урахуванням відсутності визначеного тренду  
у факторах впливу останнім часом, не можна вважати їх надійни-
ми. Зараз вони використовуються як методи перевірки даних, от-
риманих іншими методами.

2. Статистичні методи (методи співвідношень).
Ці методи варто застосовувати дуже обережно, оскільки 

співвідношення між даними по регіонах можуть раптово змінити-
ся. Ці методи не варто застосовувати на великих територіях, оскіль-
ки на окремих її частинах можуть знадобитися різні припущення. 
В той же час, ці методи мають певні переваги над трендовими.  
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Тут можна більш чітко візуалізувати фактори впливу, порівняно  
з тим, коли не досліджено зв’язки між окремими частинами. 

3. Компонентний метод (прогнозування окремих складових: 
чистої міграції та народжуваності).

Все частіше робиться наголос на методі компонент для демо-
графічних прогнозів. Для більшості районів і міст він дає кращі про-
нози, ніж попередні два методи, особливо на проміжку не більше 
двадцяти років. Цей метод враховує чисельність населення на по-
чаток прогнозу та наслідки популяції на майбутні роки. Окрім того, 
враховані впливи окремо кожної з трьох компонент чисельності 
населення, оскільки деякі фактори можуть сильно впливати на 
міграцію, але майже не мати жодного впливу на народжуваність 
та смертність. Особливо зручний метод за відсутності (або за міні-
мальної) міграції. Після збору вихідної інформації не складе жод-
них проблем розробити більше, ніж один прогноз, засновані на 
різних припущеннях для народжуваності, смертності та міграції. 
Такі альтернативні ряди є особливо важливі для розуміння наслід-
ків впливу на одну із компонент. 

4. Прогнози, базовані на оцінках майбутньої зайнятості.
Цей метод передбачає, що рівень зайнятості можна прогно-

зувати з більшою точністю без урахування чисельності населен-
ня, ніж спрогнозувати чисельність населення без рівня зайнятості. 
Тобто, створення нових робочих місць вплине на рівень  міграції, 
що дасть можливість краще спрогнозувати чисельність населення. 
Цей метод особливо добре застосовувати до тих регіонів, в яких 
спостерігається безперервна імміграція. 

Жоден із наведених методів не може гарантувати абсолютної 
точності в прогнозуванні демографічних процесів. Причиною цьо-
го є недетерміністичність соціальних і, зокрема, демографічних 
процесів. Вони не можуть бути виражені у вигляді певного закону 
чи функції певного виду. Застосування кореляційно-регресійних 
моделей не гарантує, що встановлені статистичні закономірності 
будуть постійними чи змінюватимуться в майбутньому певним чи-
ном. З іншого боку, демографічний розвиток, не є хаотичним, він 
достатньо послідовний та впорядкований.
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Варто сказати, що основні недоліки прогнозування зараз базо-
вані на присутності невизначеності у методах. Зараз триває робота 
по ймовірнісній оцінці невизначеностей, яка могла б виграти від 
подальших зусиль щодо включення додаткових джерел невизна-
ченості у поточні моделі оцінки параметрів.
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Visa policies are among the most important governmental 
formalities influencing international tourism. The development of 
policies and procedures for visas, as well as for other important travel 
documents such as passports, is closely linked to the development of 
tourism. With the swift growth of international tourism in the last six 
decades, the quality, reliability, and functionality of visas and other 
travel documents has evolved.

The purpose of this article is to describe progress has been made 
in the area of visa facilitation in recent years, study and determine 
benefits of this (these) process (measures).

On the broader international scale, the United Nations World 
Tourism Organization (UNWTO) and the World Travel and Tourism 
Council (WTTC), two of the world’s leading Tourism Organizations 
in seeking to raise awareness of this topic as a priority of global 
significance, have published several studies and reports to evaluate 
the current situation of visa regimes and procedures and the possibility 
to build solutions to advance travel facilitation. The World Tourism 
Organization (UNWTO) has monitored the development of visa policies 
since 1963. Data has been collected on an annual basis since 2008 
and is validated through surveys and communication with its Member 
States [1].

Visas perform several functions and serve [1]:
1) to ensure security; 
2) to control immigration and limit the entry, duration of stay, or 

activities 
of travelers; 
3) to generate revenue and apply measures of reciprocity and 

ensure a destination’s carrying capacity is not exceeded; 
4) to control tourism demand.
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Travelers mainly see visas as a formality that imposes a cost. If the 
cost of obtaining a visa – either the direct monetary cost imposed in 
the form of fees or the indirect costs, which can include distance, time 
spent waiting in lines, and the complexity of the process – exceeds 
a threshold, potential travelers are simply deterred from making a 
particular journey or choose an alternative destination with less hassle.

Globally there is a significant variety in visa policies, from countries 
allowing almost any citizen to enter freely to countries requesting visas 
indiscriminately. Overall, emerging economies tend to be more open 
than advanced ones. South-East Asian, East African, Caribbean and 
Oceania destinations are among the most open regions while Central 
African, North African and North American destinations are the most 
restrictive regions.

According to the statics data in 2014, destinations around the world 
still require on average nearly two thirds of the world’s population to 
obtain a visa prior to departure. Some 19% of the world’s population 
is able to enter a destination without a visa, while another 16% can 
receive a visa on arrival. As stated in the UNWTO’s latest Visa Openness 
Report 62% of the world’s population was required a traditional visa 
prior to departure in 2014, down from 77% in 2008. In the same year, 
19% of the world’s population was able to enter a destination without 
a visa, while 16% could receive a visa on arrival, as compared to 17% 
and 6% in 2008 [1].

The Report also shows that the most prevalent facilitation measure 
implemented has been “visa on arrival”. Over half of all improvements 
made in the last four years were from “visa required” to “visa on arrival”. 
The Government of Mongolia is one of the most recent examples of 
countries advancing travel facilitation by removing visa requirements 
for citizens of 42 countries. 

Travelling in Europe has been simplified with the introduction of the 
so-called Schengen visa, which is comprised of 28 European countries. 
This visa allows a person to travel from one member state to another 
within the Schengen region during the validity of the visa. Internal 
border controls are limited with no or few stops and checks. However 



97

regulatory systems (both immigration and customs procedures) are 
worth considering. Noticeably, for many countries (including Ukraine) 
entry procedures remain a tedious and archaic process. As reported 
by UNWTO Europe’s visa regimes are among the most restrictive in 
the world. What is more, if we take a quick look at estimates made 
by The European Travel Commission (ETC), which exists to market 
Europe as a whole to overseas visitor markets, we can notice that 56% 
of non-European visitors that arrived in European destinations in 2014 
required a visa. These visitors from the largely long-haul source markets 
are amongst the most valuable because they tend to stay longer and 
spend more per day than the average visitor.

 Offering new visa types, such as an e-Visa or visa on arrival, would 
further reduce the burden on travelers and would help fuel stronger 
economic growth in subsequent years. The impact would be 8.5 
million more annual visitor arrivals, a cumulative total of €45 billion in 
additional spending and more than 200.000 additional jobs over the 
period. The largest benefits would flow from a complete visa waiver for 
these markets, in which case 21.8 million additional arrivals per year 
would be expected. Over the period to 2020, this would generate €114 
billion in new export revenue and 615.000 additional jobs, including 
direct, indirect and induced employment [2].

If we take into consideration our country the EU still fears that 
the lifting of visa requirements for Ukrainians for short-term stays will 
result in increased migration flows. Nevertheless, experts do not expect 
that migration flows to the EU will increase sharply afterwards. The 
magnitude of circular migration is likely to climb due to easier access to 
the EU countries. Migration might become younger in age profile due 
to the higher share of Ukrainian youth going to EU countries for study, 
which would open up to them the labor market of other countries. 
The migration stock might grow somewhat after visa liberalization 
due to regularization of labor migrants already working in the EU as 
well as family reunification. At the same time, the migration forecast 
indicates that migration flows will somewhat decline after 2026-2028, 
which might also result in a lower migration stock [3]. This would 
require Ukrainian government to conduct economic and social reforms 
aimed at ensuring sustainable economic development in the country. 
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However, there is a risk that migration flows might increase more than 
expected if political tensions with Russia increase and unrest in Eastern 
Ukraine escalates and spreads to other regions. In this case, one could 
expect a rising number of asylum-seekers. Nevertheless, Russia and the 
EU countries (in this case probably V4 countries, mainly dependent on 
their migration policies) will remain major destinations for Ukrainian 
migrants.
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Здійснюваний в Україні в даний час перехід до ринкових від-
носин пов’язаний з великими труднощами, виникненням багатьох 
соціально-економічних проблем. Однією з них є проблема зайня-
тості, яка нерозривно пов’язана з людьми, їх виробничою діяльніс-
тю.

Безробіття в усі роки незалежності України залишається голов-
ною і центральною проблемою економіки. Високий рівень безро-
біття означає недовикористанність ресурсів, а також низькі доходи 
населення.

З огляду на події, які відбуваються в нашій країні протягом ос-
танніх двох років, можна сказати, що безробіття стало однією з 
найбільш важко вирішуваних проблем. З кожним роком відсоток 
безробіття серед жінок на ринку праці зростає.  Динаміка рівня 
безробіття серед жінок в Україні за 2005 – 2015 рр. представлено 
на рис. 1. 

У структурі населення України жінки займають 54%. Тому на 
рівні зі збільшенням кількості безробітних, зростає і відсоток без-
робіття серед жіночого населення країни. 

Безробіття серед жінок – це різновид безробіття, виділений за 
гендерною ознакою в сукупності з загальними факторами, що по-
роджують безробіття в умовах ринкової економіки, і факторами, 
пов’язаними з особливостями жіночої робочої сили, положенням 
жінок на ринку праці.

Теоретичну базу проблеми зайнятості жінок вивчали наступні 
закордонні науковці : Дж. Анкер, Т. Бек, К. Делфі, В. Андерсон, 
Дж. Скотт, Д. Вулфорд та ін. Серед вітчизняних вчених слід ви-
ділити О. Макарову, В. Сташенко, О. Грішнову, Л. Лібанову та ін. 
Але зауважимо, що розглянута проблема все ще залишається не 
до кінця вивченою та розв’язаною і має високий рівень впливу на 
майбутні перспективи розвитку, що і робить її актуальною.
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Особливістю жіночого безробіття є кількість часу витраченого 
на пошук роботи, частота потрапляння і тривалість перебування в 
цьому статусі. Специфіка жіночого безробіття полягає в тому, що 
сформована структура зайнятості жінок у суспільному виробни-
цтві, специфіка становища жінок, дискримінація в різних сферах 
сьогодні роблять жіночу робочу силу тією, що не користується по-
питом у нових ринкових умовах. 

Рис. 1. Рівень безробіття серед жінок в Україні за 2005 – 2015 
рр., % [1]

Погіршення умов життєдіяльності жінок в економічній, соці-
альній, політичній сферах несе за собою ряд проблем, таких як по-
гіршення здоров’я, втрата кваліфікації та депрофесіоналізація.

Характерним для жіночого безробіття є його масовість, довго-
строковість і хронічний характер. В даний час спостерігається ак-
тивне зниження попиту на жіночу робочу силу.

Причини жіночого безробіття погано досліджені, але серед 
них можна виділити:

патріархальні стереотипи;
нерівномірність втрат робочої сили по галузям народного 

господарства і галузям промисловості;
значне скорочення бюджетного фінансування;
тенденція заміщення жінок чоловіками на робочих місцях, які, 

як правило, вважаються «жіночими»;
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регіональна діфференсація (рівень безробіття в сільській міс-
цевості  вище, ніж у міських поселеннях);

працедавці побоюються брати на роботу жінок, тому що вони 
незабаром можуть піти в декрет і т.п.

Все це призвело до того, що в умовах ринкової економіки «жі-
ночі» професії виявилися найменш конкурентоспроможними.

Згідно з результатами опитування роботодавців України, в їх-
ньому уявленні одна з основних стратегій економічного виживан-
ня пов’язується з проведенням жорсткої кадрової політики [2].

Широко поширена серед працедавців практика, що заважає 
жінкам в повній мірі використовувати рівні з чоловіками можливо-
сті на ринку праці, - дискримінація, що базується на сімейному стані 
та родинних обставинах. Деякі працедавці обумовлюють бажаний 
сімейний стан в оголошеннях про вакансії. Однак частіше за все пра-
цедавці під час співбесіди або в анкетах задають жінкам питання 
про їхній вік, сімейний стан, родинну ситуацію та плани на майбутнє.

Варто зазначити, що багато працедавців дискримінують мо-
лодих жінок в процесі прийому на роботу через реальні або уявні 
родинні обов’язки, проте старші жінки також відчувають значну 
дискримінацію на ринку праці. Але варто зазначити,що вимоги 
щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть встанов-
люватись лише законодавством України. Таким чином, в більшості 
випадків такі вимоги не відповідають закону [3].

За даними Державної служби статистики України кількість за-
йнятих жінок за 2015 рік становила 7,9 млн. осіб, а рівень зайнято-
сті серед жінок склав 51,9% [4].

У структурі зайнятого населення за статусами зайнятості, серед 
жінок: частка працюючих за наймом становила 85,9%, самозайня-
тих – 13,0%, питома вага працедавців серед жінок становила лише 
0,8%, безкоштовно працюючі члени сім’ї – 0,3%.

Кількість безробітних жінок за 2015 рік становила 689,9 тис. 
осіб. Рівень безробіття (визначений за методологією МОП) склав 
8,0%. Протягом 2015 року серед 1435,2 тис. осіб, які мали статус за-
реєстрованого безробітного, незначною мірою переважали жінки, 
частка яких становила 55,3% або 793,7 тис. осіб.
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Жінки частіше зайняті на другорядних роботах. Серед жінок 
кожна четверта отримала роботу у торгівлі та ремонті; у перероб-
ній промисловості – 15,2%; у сільському господарстві – 16,0%[4].

Існують категорії жінок, які менш захищені в соціальному плані 
через не конкурентоспроможність, до них відносять матерів-оди-
начок, багатодітних матерів, жінок передпенсійного віку і т.п. Тяж-
ке становище займають також жінки, які звільнилися за власним 
бажанням, а також молодь, яка закінчила загальноосвітні школи і 
професійно-технічні училища. Ризикують втратити роботу і жінки, 
зайняті в таких сферах виробництва, які засновані на фізичній праці 
і здавна позиціонуються як «чоловічі». Для більшості працюючих 
жінок головною є можливість зберегти робоче місце (навіть ціною 
втрати в заробітку) для того, щоб мати гарантований дохід. 

Частка жінок серед безробітних, що шукають роботу більше 
року, протягом останніх 10 років, завжди була вище, ніж чоловіків. 
Жінок частіше звільняють, чоловіки частіше йдуть за власним ба-
жанням. Серед звільнених за власним бажанням жінок тільки 39%. 
За способами пошуку роботи безробітні чоловіки і жінки також 
відрізняються: наприклад, серед жінок, які звернулися в державну 
службу зайнятості, – 54%, в комерційну –43%, до оголошень – 46%, 
до друзів – 45%, до роботодавців – 42% [5, с. 22 – 25].

Для ліквідації жіночого безробіття на ринку праці України слід:
створити умови для поєднання професійних та сімейних функ-

цій як для жінок, так і для чоловіків;
створювати більше робочих місць з гнучким графіком роботи;
ввести професійні тестові програми для об’єктивного визна-

чення професіоналізму і потенціалу жінок і чоловіків у сфері зайня-
тості;

розробити механізм сприяння професійному та кар’єрному 
зростанню жінок;

створити умови для забезпечення пропорційного представни-
цтва жінок в керівних органах законодавчої, виконавчої, судової 
влади та професійних спілок.
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Отже, проблема жіночого безробіття вимагає негайного втру-
чання, так як веде до таких проблем, як наростання соціальної на-
пруги, провокування конфліктних ситуацій, жіночого алкоголізму, 
зниження народжуваності, позбавлення сім’ї доходу, морального 
ущемлення і т.п. Тільки проведення узгодженої політики сприяння 
зайнятості дозволить подолати проблему хронічної жіночого без-
робіття. Від рівня її успішності залежать показники як життя всього 
суспільства в цілому, так і окремих індивідів.

Науковий	керівник: 
к.е.н., доц.                                              Петряєв О. О.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ КРИЗИ

УДК  331.5                    Звягінцев	П.	А.,	студент 3 курсу
 факультету економіки і права 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця

На сучасному етапі розвитку, велику роль відіграє якісна сто-
рона розвитку персоналу підприємств. Підвищення ефективності 
роботи персоналу було і залишається актуальною проблемою для 
будь-якого підприємства. В умовах нестабільності та кризового 
стану економіки, що склалися на даному етапі розвитку, кадровий 
потенціал для підприємств відіграє велику роль, а саме приховані і 
резервні можливості персоналу. Тобто виникає потреба у виявлен-
ні потенціалу робітників і його подальшого управління і розвитку.

Дослідженням управління і розвитку кадрового потенціалу за-
ймалися такі вчені як Пономаренко В. С., Назарова Г. В., Гриньова 
В. М., Ястремська О. М., Іванісов О. В., Доровський О. Ф., які в своїх 
працях розкривають сутність, роль і важливість розвитку кадрово-
го потенціалу. Вони відокремлюють особливо велику роль прихо-
ваним здібностям і кваліфікаційним навичкам всіх працівників для 
здійснення певних цілей і вимог, що стоять перед ними, що в су-
купності являє собою кадровий потенціал організацій.

Кадровий потенціал може розглядатися в якості тимчасово 
вільних або резервних трудових місць, які потенційно можуть бути 
зайняті фахівцями в результаті їх розвитку та навчання. Управління 
кадровим потенціалом має сприяти упорядкуванню, збереженню 
якісної специфіки, вдосконалення і розвитку персоналу [1].

Виходячи з цього, можливо зазначити, що кадровий потенціал 
це якісна і кількісна сторона розвитку персоналу, що в сукупності є 
можливостю для подальшого їх раціоналізування і використання 
для досягнення поставлених цілей організації.

Зокрема, переваги від розкриття кадрового потенціалу праців-
ників можуть бути наступні: більш високий рівень продуктивності 
і якості праці; скорочення браку; краща адаптованість до нових  
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виробничих методів; менше необхідності жорсткого контролю; 
зниження виробничого травматизму; більш високий рівень задо-
воленості працею, що проявляється у скороченні плинності робо-
чої сили і прогулів [2].

Знайти кваліфікованих співробітників, в тому числі, на високі 
позиції в компанії, стає все складніше. Втрачені можливості, зга-
яний час, високі витрати на пошук і адаптацію нового персоналу 
– все це стимулює керівників створювати систему розвитку кадро-
вого потенціалу. 

Основні переваги, які надає організації система розвитку ка-
дрового потенціалу: кадровий потенціал є внутрішнім джерелом 
кандидатів на ключові позиції; дозволяє утримувати потенційно 
талановитих співробітників; дає можливість підготувати співробіт-
ників до майбутніх складних завдань; прискорює розвиток талано-
витих співробітників [3].

Тобто, для утримання цінних кадрів, зниженню високих темпів 
зростання плинності кадрів та витрат пов’язаних з цим в умовах 
кризового становища економіки, необхідним є розвиток і чітке та 
якісне управління кадровим потенціалом робітників.

          На даному етапі розвитку на підприємствах виникає про-
блема і потреба в управліні, розвитку і відтворенні кадрового по-
тенціалу. Управління кадрами на практиці полягає в формуванні 
системи управління кадрами, визначенні кадрового потенціалу 
підприємства і його потреби в персоналі, а також в виявленні їх 
прихованих трудових можливостей, що в сукупності сприяє гар-
монійному розвитку персоналу та підвищенні продуктивності пра-
ці [5].

В умовах кризового стану економіки підприємства і організа-
ції відчувають необхідність у виявлені потенційних можливостей 
персоналу, а також стикаються з проблемою підвишення плин-
ності кадрів, що в свою чергу, тягне за собою потребу в відтворенні 
персоналу, тим самим збільшують витрати на найм, навчання та 
адаптацію. Вище перелічені чинники штовхають підприємства в 
більш глибокий стан кризи, і так само можут спричинити подальшу 
загибель організації в цілому.
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На основі статистичних даних підприємств міста Харків, на про-
тязі від початку світової кризи 2006 року, простежується те, що вну-
трішнє становище справ на підприємствах погіршилося, виявляєть-
ся негативна тенденція зростання плинності кадрів, недосконала 
вікова структура та зменшення питомої ваги працівників з вищою 
освітою, що в свою чергу негативно відображається на конкуренто-
спроможності підприємств та збільшує їх витрати (Табл. 1 та 2). Така 
тенденція справ може призвести до загибелі багатьох провідних 
підприємств.

Таблиця 1

Динаміка питомої ваги працівників з вищою освітою 
на підприємствах м. Харкова [6]

Рік
Питома вага працівників з вищою освітою по підприємствах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Середнє 
значення

2006 19,4 29,1 25,0 7,4 19,1 39,7 24,6 15,2 25,1 9,0 29,3 22,1

2008 18,4 21,9 6,4 10,4 19,1 43,3 40,0 15,0 23,8 27,8 16,1 22,0

2010 18,2 22,1 20,1 10,7 17,4 38,5 23,1 14,2 21,6 47,6 19,9 23,0

2012 18,1 22,7 18,5 12,9 16,5 40,7 20,6 11,6 20,6 46,2 22,0 22,8

2014 21,6 20,4 15,5 20,8 37,7 46,3 23,3 23,0 26,3 35,1 14,2 25,8

За даними статистики з 2006 по 2014 роки на чотирьох під-
приємствах питома вага працівників з вищою освітою зменшилась, 
коливання в негативну сторону простежується на всіх підприєм-
ствах.
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Таблиця 2

Динаміка коефіцієнта плинності кадрів 
на підприємствах м. Харкова [6]

Рік
Питома вага працівників з вищою освітою по підприємствах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Середнє 
значення

2006 27,3 16,1 29,7 29,0 16,6 34,7 15,3 76,6 15,0 23,7 21,2 27,7

2008 36,2 17,6 31,3 31,2 20,4 38,6 13,5 59,9 17,8 26,3 29,2 29,3

2010 51,3 14,5 30,3 26,4 22,8 34,4 19,8 103,0 44,9 22,2 34,9 36,8

2012 24,3 14,0 17,6 24,5 18,5 45,3 19,8 48,4 27,1 45,3 24,6 28,1

2014 33,7 15,1 50,5 30,4 24,1 49,7 25,9 50,0 21,2 81,3 23,3 36,8

За даними статистики з 2006 по 2014 роки плинність кадрів 
збільшилось на семи підприємствах, загальний рівень плинності 
перевищує природній на всіх.

Така негативна тенденція свідчить про невідповідність систе-
ми управління кадровим потенціалом дійсному обсягу та стра-
тегічному характеру задач, що ставляться перед підприємством. 
Причиною цього є те, що знання керівного складу персоналу під-
приємства застарілі. Недостатній рівень професійно кваліфікацій-
ної підготовки адміністративно-управлінського апарату. Все це не-
гативно впливає на якість розвитку системи управління кадровим 
потенціалом, що в свою чергу, тягне за собою занепад потенціалу 
робітників та підприємства [4].

Рішенням цих проблем є періодичні кoнсультaції фахових 
спеціалістів, перепідготовка, ротація, наймання і навчання персо-
налу. Застосування систем управління персоналом, що враховують 
залежність багатьох чинників та орієнтовані на стратегічне управ-
ління, зокрема системи управління кадровим потенціалом. 

Також необхідним є для підприємств нововведення та інно-
вації, рух у всебічному прогресі. Введення нових навчальних та 
розвиваючих методів, таких як ділові ігри, тренінги або навчання 
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завдяки новим технологіям, що не потребують значних витрат, це 
в свою чергу впливатиме на зростання зацікавленості та всебічного 
розвитку потенціалу персоналу. Наприклад розробка навчальних 
програм, що завантажувалися б на гаджети працівників, які розро-
бляють цікаві навчальні програми саме для мобільних пристроїв. 
Зараз дуже поширені програми «Техніка продажів», «Особиста 
ефективність керівника», «Стратегічний маркетинг», «Фінанси 
для не фінансистів». Програми виглядають як набір інтерактивних 
вправ: пропонуються ситуації і можливі варіанти вирішення. Спів-
робітник повинен вибрати той, який, на його думку, правильний, 
і позначити його, торкнувшись екрану в тому місці, де зображена 
відповідна кнопка.

Розвиток кадрового потенціалу персоналу дозволяє працівни-
ку проходити етап повного пристосування, повністю справлятися зі 
своїми посадовими обов'язками, дає можливість самому намічати 
подальші цільові установки, що в результаті робить його повно-
правним членом колективу. Практичні впровадження даного до-
слідження дозволять підвищити ефективність праці як персоналу, 
так і всього підприємства.
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Сучасний розвиток економічних процесів в Україні неможливо 
уявити без належного правового регулювання окремих видів го-
сподарської діяльності. Не є виключенням й належне правове ре-
гулювання інвестиційної діяльності. На сьогодні нормативно-пра-
вова база, що забезпечує правове регулювання інвестиційної 
діяльності склалася, проте вона має безліч прогалин та внутрішніх 
колізій. 

Базовим нормативно-правовим актом, що регулює інвести-
ційну діяльність є Закон України «Про інвестиційну діяльність» [1], 
який визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інве-
стиційної діяльності на території України.

Актуальність тематики дослідження зумовлено тим, що Закон 
України «Про інвестиційну діяльність» оперує такою категорією як 
«соціальний ефект», проте не надає визначення останньої. Так, 
при визначенні змісту поняття «інвестиція» у ст. 1 Закону України 
«Про інвестиційну діяльність» законодавець визначає всі види 
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 
підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої ство-
рюється прибуток  (доход)  або досягається соціальний ефект. Як 
бачимо з вказаної норми, категорія «соціальний ефект» є однією з 
законодавчо закріплених ознак інвестицій.

Крім того, вказівка на соціальний ефект від інвестиційної діяль-
ності закріплюється у Законі України «Про інвестиційну діяльність» 
і в ст. 3 при визначенні поняття інноваційної діяльності та у ч.3 ст. 2 
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у якій міститься вимога до інвестиційного проекту в якому з поміж 
інших вимог законодавець вказує на наявність прогнозу економіч-
ного та соціального  ефекту  від реалізації інвестиційного проекту.

Варто звернути увагу також і на інші нормативно-правові акти 
регулюючі інвестиційну діяльність у яких також міститься вказівка 
на наявність соціального ефекту у інвестиційній діяльності. Зокре-
ма це ст. 1 Закону України «Про режим іноземного інвестування» 
[2] та ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 
[3], що визначають поняття іноземних інвестицій.

У юридичній науці щодо вивчення категорії «соціальний 
ефект» неодноразово зверталися вчені-правники при дослідженні 
поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Так, на думку Вінник 
О.М., для інвестицій характерною ознакою є наявність соціального 
ефекту. Автор зазначає, що інвестиції визначаються як майнові та 
інтелектуальні цінності, що мають грошову оцінку та вкладаються 
в об’єкти господарської діяльності та інших сфер суспільної діяль-
ності (науку, культуру, охорону здоров’я та ін.) з метою досягнення 
певного соціального економічного ефекту, в тому числі отримання 
прибутку [4, c. 7].

О. Р. Кібенко зауважує, що безперечно, у п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону 
України «Про інвестиційну діяльність» мається на увазі позитивний 
соціальний ефект, що, іншими словами, можна зазначати як су-
спільно-корисну діяльність інвестора. Очевидним прикладом такої 
діяльності, на думку вченої, є благодійна діяльність [5, c. 35-36].

Зважаючи на позицію О. Е. Сімсон, здійснення інвестиційної 
діяльності лише з досягненням соціального ефекту кульгає не тіль-
ки з правової точки зору, але й не відповідає економічному змісту 
інвестування, який полягає в процесі прирощення капіталу. Со-
ціальний ефект може досягатися скоріше не від прямих інвестицій 
в підприємницький оборот, а шляхом збільшення доходів від інве-
стиційної діяльності і відповідних надходжень в державний бюд-
жет, які використовуються  на фінансування соціальних програм [6, 
c.113-114]. 
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Критично сприймаючи вказані наукові підходи, вважаємо, що 
соціальний ефект не може розглядатися а ні як основна мета, а  
ні як додаткова мета здійснення інвестиційної діяльності. Соціаль-
ний ефект – це ознака, що характеризує результат здійснення ін-
вестиційної діяльності порівняно з отриманням прибутку. Існуван-
ня соціального ефекту без отримання прибутку від інвестиційної 
діяльності неможливо.

Враховуючи наукові підходи вчених-правників та норматив-
но-правові акти, що регулюють інвестиційну діяльність, можемо 
прийти до того висновку, що  суттєвим недоліком правового ре-
гулювання інвестиційної діяльності є відсутність у законодавстві 
поняття «соціальний ефект», оскільки дана категорія закріплена у 
законодавстві. 
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В Україні гострою є проблема навчання людей з особливими 
потребами. Більшість таких осіб є асоціальні, але не за власним ба-
жанням, а через те що існуюча система комунікації суспільства, по-
будована таким чином що відбувається їх штучна ізоляція. Так, нині 
інфраструктура міста, громадських місць, навчальних закладів, 
офісних і житлових будинків, транспорту є у більшості випадків не 
пристосована для людей з особливими потребами. А це в свою 
чергу знижує їх мобільність, створює умови для їх ізольованості і 
зменшує їх можливості у введені звичайно способу життя, в якому 
є спорт, повноцінне навчання та працевлаштування. 

У розвинутих країнах світу, зокрема у Німеччині ці проблеми 
успішно вирішуються через захист інтересів людей з особливими 
потребами, і створення умов для їх комфортного перебування у 
інфраструктурі міст, транспорті та громадських місцях. Проте ос-
новна відмінність їх механізму полягає в імплантації людей з осо-
бливими потребами у соціальні групи (шкільний клас, студентська 
група, виробничий підрозділ). Такий підхід є ефективним, бо лю-
дина з особливими потребами із самого малечку стає частиною 
суспільства, що в свою чергу докорінно змінює її життя.

В Україні  важливу роль в соціалізації людей з особливими по-
требами відіграють спеціалізовані інтернати, школи. Більшість з 
них спеціалізуються за певними вадами (для нечуючих, інвалідів 
зору, інвалідів з фізичними, розумовими вадами). Такі структури є 
дуже важливими, бо вони є для людей з особливими потребами 
своєрідним мостиком, який дозволяє отримати необхідні нави-
ки для комунікації між собою та життя в суспільстві. Проте, цього 
є недостатньо, адже людина з особливими потребами та її сім’я  
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залишаються ізольованими.  Нині ця проблема особливо гостро 
засвідчується і воїнами АТО, які отримали інвалідність і зараз не 
мають можливості гармонійно соціалізуватись. Причиною цього 
явища є те, що вони проходять звичним шляхом, в яких суспіль-
ство ніби не помічає їх проблем, відкуповуючись від них мізерною 
пенсією і не значними пільгами, при цьому ігноруючи їх основну 
потребу в можливості реалізації їх як особистостей. 

За цих умов необхідно змінювати суспільні правила, зокрема 
реалізуючи низку нагальних заходів:

1. Інтеграція людей з особливими потребами у суспільне життя.
2. Психологічна підтримка колективів де працюють чи навча-

ються люди з особливими потребами.
3. Створення комфортних умов для перебування людей з осо-

бливими потребами у інфраструктурі міста, навчальний та інших 
установах.

Розглянемо детальніше окреслені заходи. 
1. Для того, щоб люди з особливими потребами були частиною 

суспільства, вони повинні з малечку бути інтегровані у суспільне 
життя. Звичайно, для таких людей є важливим отримати додаткові 
вміння і навики у спеціалізованих структурах, проте їх соціаліза-
ція не може відбуватись за умов їх ізольованості. Комунікація це 
двосторонній процес який дає позитивний ефект і для звичайних 
людей, які вчаться поводитись з людьми з особливими потреба-
ми, адже зазвичай при рідкісних контактах люди губляться, в їх 
поведінці переважає острах, відраза, які порушують комунікацію. 
Крім того така не адекватна поведінка часто ображає людей з осо-
бливими потребами, і негативно впливає на їх самооцінку. Тому, 
важливо, щоб люди з особливими потребами мали можливість на-
вчатись у загальних класах (групах), відвідувати різноманітні гурт-
ки, працювати реально а не номінально на підприємствах.

2. Важливим аспектом соціалізації має стати і психологічна під-
тримка людей з особливими потребами, а також колективів в яких 
вони працюють чи навчаються. Позитивний психологічний клімат 
сприяє підвищенню комунікації, зменшує рівень невизначеності і 
непорозуміння. Крім того дозволяє розробити певні правила гри, 
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які будуть комфортні для всіх учасників колективу. В університетах 
таке завдання може виконуватись на рівні, кафедр з психології та 
педагогіки, які володіючи сучасними інструментами навчання, мо-
жуть у вигляді, гри, тренінгу сформувати разом з студентською гру-
пою правила поведінки, які будуть комфортні для всіх. Такі знання, 
молоді люди згодом використають і у дорослому житті і ця пробле-
ма з кожним роком буде поступово вирішуватись. 

3. Створення інфраструктури для людей з особливими потре-
бами, є важливим, але дуже не простим завданням. Більшість 
будівель, транспорт не були пристосовані для під’їздів на інвалід-
ному візку, тому зараз перепланування потребує зусиль, яке потре-
бує значних фінансових та людських витрат. Прогресивні установи 
охоче роблять такі кроки, крім того практично усі новобудови вже 
створюються із врахуванням таких потреб. Проте й надалі ця про-
блема залишається складною, адже навіть школи чи університети, 
фізично не мають змоги приймати осіб з особливими потребами у 
своїх приміщеннях, які абсолютно не пристосовані для цього. Так 
зокрема, у Львівській політехніці можуть навчатись особи з вадами 
слуху, з фізичними вадами, але які можуть самостійно пересува-
тись.  Але тільки зараз створюються умови для навчання студентів 
з вадами зору, і можливо згодом буде облаштований хоча б один 
навчальний корпус для осіб, що пересуваються в інвалідному візку. 

Загалом, реалізація цих та інших заходів може відбуватись 
лише за умов, що ця проблема знайде відгук у кожному з нас. 
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ДО ПИТАННЯ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ФІЗИЧНОГО  
ВИХОВАННЯ НА КОМПЕТЕНТІСНІЙ ОСНОВІ

УДК 378.14.015.62             Маракушин	А.	І.,	завідувач
 кафедри фізичного виховання та спорту

 ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Відповідно до нової редакції Закону України «Про вищу освіту» 
[1], з урахуванням зміни концептуальної моделі освіти та перене-
сення акценту із стандартизації змісту освіти на стандартизацію ре-
зультатів навчання (Learning Outcomes) [2], в ХНЕУ розробляється 
нове покоління стандартів вищої освіти, нові освітні програми, в 
яких визначаються умови, форми проведення та зміст фізичного 
виховання у ВНЗ. Згідно наказу МОН України всі ці положення по-
винні бути відображені в робочій програмі з дисципліни [3, 4]. У 
зв’язку з вищевикладеним актуальними є систематизація наявного 
масиву інформації про способи організації фізичного виховання, 
розробка рекомендацій з проектування програми практичної ре-
алізації задекларованих положень, опис компетентності та резуль-
татів навчання в сфері фізичного виховання у ВНЗ.

За останні роки в сфері фізичного виховання написана досить 
велика кількість наукових праць. Аналізуючи наукові праці, ми по-
мітили, що значну увагу вчені приділяють питанням розширення 
програм фізичного виховання студентів з формування у них цін-
нісного ставлення до здорового способу життя, фізичного здо-
ров’я (А.І. Бічук, Л.Є. Шестерова, В.П. Семененко, І.М. Масляк, А.П. 
Митчик, І.В. Хмельницька, А.В. Скалій, В.М. Романюк, Н.Л. Носова, 
К.М. Сергієнко, А.І. Альошина), виховання відповідальності і впливу 
знань та умінь на фізичний стан (А.Н. Зварищук, І.М. Чорнобай, Н.Г. 
Долбишева), мотивації до занять спортом, виховання стійкої по-
треби до самостійних занять фізичними вправами на основі оздо-
ровчих технологій (Н.В. Карачевська, В.С. Добринський, В.В. Пантік, 
Л.В. Гнітецький, Е.А. Захарахіна, А.В. Чередніченко). З цією метою 
вивчалася ефективність підвищення рівня фізичної підготовленості 
та інтересу студентів до занять фізичною культурою включенням 
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в програми фізичного виховання вправ атлетичної, оздоровчої та 
ритмічної гімнастики і різних форм аеробіки, настільного тенісу, 
фехтування, плавання та інших видів рухової активності.

Слід виділити роботи, що стосується відношення до дослі-
дження проблем фізичної освіти за кордоном: в Йорданії (А. Алі); 
в Палестині (А. Юсеф, А. Бассам, Ж. Рамзі, А. Найрат); в Китаї (Ма 
Цзіньган); в США (А. Виндюк); в Румунії (І. Арделеан); в Греції (Н. 
Панагіотіс); в Англії (І.Х. Турчик). У них розглядалися чинники, що 
характеризують стан суспільства і як вони впливають на систему 
фізичного виховання:

– рівень політичного, економічного і соціального розвитку 
держави;

– зміст національної доктрини розвитку фізичної культури і 
спорту та пов’язана з нею концепція;

– стан наукового обґрунтування фізичної культури і ефектив-
ність функціонування системи фізичного виховання в державі.

Встановлено, що найбільш специфічними факторами, які без-
посередньо впливають на систему фізичної культури, є:

– потреби суспільства, окремих громадян, пов’язані з біо-
логічним і духовним розвитком, здоров’ям і високопродуктивною 
працею, обороною своєї Батьківщини, захистом від несприятливих 
природних і соціальних факторів;

– особливості кадрового комплектування та організації сис-
теми фізичного виховання у  ВНЗ;

– фізичний стан абітурієнтів;
– характер і ступінь впливу навчальної діяльності на фізич-

ний стан студентів.
Аналіз наукових робіт, власний досвід організації фізичного 

виховання в формі занять за обраним видом рухової активності, 
говорить про те, що існування системи неспеціального фізкультур-
ного освіти вимагає вирішення таких проблем, як кадрове питан-
ня; модернізація спортивно-оздоровчої бази вищого навчального 
закладу, створення належних умов для занять масовим спортом; 
істотне збільшення спортивних, оздоровчих заходів, перегляд  
змісту навчальних програм на базі компетентісного підходу [5].
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За результатом експертної оцінки визначена наступна загальна 
компетентність: здатність підтримувати загальний рівень фізичної 
активності й здоров’я для ведення активної соціальної й професій-
ної діяльності. Вона описується в термінах: знання, уміння, комуні-
кація, автономія та відповідальність.

Знання закономірностей фізичного і духовного вдосконалення 
людини, способів використання факторів, методів, процедур і по-
слуг, які підтримують здоров’я і сприяють добробуту особистості, 
забезпечують формування уміння оцінювати та використовувати 
систему збереження людського життя і здоров’я на підприємстві 
для підвищення професійного довголіття. Здобувач вищої освіти 
повинен презентувати результати планування заходів здорового 
способу життя (комунікація), нести відповідальність за стан персо-
нального (індивідуального) і громадського здоров’я.

Нормативний зміст підготовки потенційного працівника, фор-
мулюється у термінах, результатах навчання (когнітивна, емоційна, 
психомоторна сфера), які корелюються з визначеної вище загаль-
ною компетентністю, що надано у табл.1.

Таблиця 1

Програмні результати навчання

Когнітивна	сфера Оцінити і вибрати сукупність 
факторів, методів, процедур і послуг, 
які підтримують здоров’я і сприяють 
добробуту особистості.

Аналізувати та оцінювати стан 
системи збереження людського 
життя і здоров’я на підприємстві.

Афективна	сфера Доводити власний приклад участі у 
веденні здорового способу життя.Ціннісна орієнтація щодо 

формування і збереження фізичного 
та психічного здоров’я, подальше 
засвоєння нових знань та умінь щодо 
ведення здорового способу життя, 
особистої фізичної культури.
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Психомоторна	сфера Координувати дії 
здоров’язберігаючого і економічного 
спрямування у професійної 
діяльності щодо підвищення 
професійного довголіття.

Поєднання здоров’язберігаючих та 
економічних пріоритетів професійної 
діяльності

Декомпозиція запропонованої компетентності та результатів 
навчання дозволяє визначити їх складові, які стануть основою змі-
сту підготовки здобувачів вищої освіти у сфері фізичного вихован-
ня. Притому результати навчання мають відповідати таким крите-
ріям [2]:

– бути чіткими і однозначними, дозволяючи чітко окреслити 
зміст вимог до здобувача вищої освіти;

– бути діагностичними (тобто результати навчання повинні 
мати об’єктивні ознаки їх досягнення чи недосягнення),

– бути вимірюваними (має існувати спосіб та шкала для ви-
мірювання досягнення результату прямими або непрямими мето-
дами, ступеня досягнення складних результатів).

Висновки.
Запропонована методика наповнення змісту програми дозво-

ляє вже на стадії проектування врахувати вимоги керівних доку-
ментів до організації фізичного виховання у ВНЗ, вносити необхідні 
зміни в склад і зміст модулів для формування умінь, комунікації, 
автономності та відповідальності в сфері фізичної культури.

У контексті останнього, очевидна необхідність проведення до-
сліджень про необхідний і достатній час для засвоєння тематики 
модулів.

Література:
1. Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної 

Ради    (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004) {Із змінами, внесеними згідно 
із Законом № 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40}.

2. Дорожня карта освітньої реформи (2015-2025). Інформа-
ційний бюлетень Міністерства освіти і науки № 2 від 06.10.2015.



120

3. Наказ Міністерства освіти і науки від 26 січня 2015 року № 
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“Львівська політехніка”

Актуальність запровадження інновацій у ресторанному бізне-
сі пов’язана з тим, що кожного року на теренах України з’являєть-
ся все більше закладів ресторанного господарства. Це викликано 
збільшенням потреби людей в харчуванні та проведення дозвілля. 
Не залежно від економічного стану людей заклади харчування ко-
ристуються великим попитом серед місць відпочинку та проведен-
ня різноманітних заходів [1].

Застосувавши закон Парето у ресторанному бізнесі, можна 
побачити, що лише 20 % відвідувачів здатні забезпечити влас-
никам закладу 80 % прибутку. Спираючись на це виникає велика 
конкуренція серед закладів харчування і для того, щоб збільши-
ти кількість відвідувачів, а також втримати постійних клієнтів да-
ним підприємствам потрібно впроваджувати інноваційні методи 
управління та обслуговування.

На сьогоднішній день основні інноваціями, які варто впрова-
джувати в ресторанному бізнесі, – це використання електронних 
та IT-технологій [2]. 

У теперішній час кожен заклад харчування повинен застосову-
вати безкоштовний доступ до Інтернету для своїх відвідувачів.     

Новітнім впровадженням, яке б привернуло уваго багатьох від-
відувачів може стати електронне меню, яке мало б змогу показува-
ти ціну страви, її вигляд, об’єм, а також складники з яких ця страва 
зроблена у 3D форматі. Також воно б дозволило швидко шукати 
потрібне блюдо за певними складниками або їх відсутністю, а ще 
підраховувати калорійність страви. Після складання замовлення 
можна було б побачити відео як готується страва, яку було замов-
лено, або ж почитати новини чи перевірити пошту. 
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Для того, щоб збільшити кількість клієнтів, закладам ресторан-
ного бізнесу потрібно створювати свій сайт, на якому буде розмі-
щено віртуальне меню з можливістю доставки. Також через цей 
сайт можна було б резервувати столик на певну годину і одразу 
складати замовлення для того, щоб не витрачати час на очікування 
в закладі. 

Ще одним нововведенням може бути подарунок на трапезу в 
ресторані. Клієнт робить замовлення на сайті чи безпосередньо в 
закладі і каже номер телефону людини, якій хоче зробити пода-
рунок. На даний номер приходить повідомлення з привітанням і 
запрошення в заклад. Коли гість, якому зробили подарунок, при-
ходить в заклад, то він демонструє офіціанту спеціальний номер 
замовлення, або вводить його в електронному меню, після чого 
йому подають його подарунок у вигляді страв. Таке рішення є до-
волі оригінальним і дозволило б закладу прорекламувати себе. 

QR (quick response)-код – це двовимірний штрих-код, який несе 
в собі інформацію, що може зчитуватися за допомогою телефону з 
вбудованою камерою [3].

Розміщення такого коду на кінцевому чеку дозволило б відвід-
увачам миттєво переходити на сайт закладу і залишати свій відгук 
про нього, а також надавати свої пропозиції.

Завдяки розміщеної в QR-коді інформації про час роботи за-
кладу та контактів, обов’язково збільшиться кількість замовлень в 
офіси і додому. За допомогою QR-коду ресторан може сповіщати 
своїх клієнтів про акції, лотереях, розіграшах, активізувати усіля-
кі програми лояльності, влаштовувати голосування, інтерактивні 
опитування і швидко отримувати відгуки про ресторан від клієнтів. 
Відвідувач, відсканувавши QR-код ресторану і внісши в календар 
свого телефону інформацію про зацікавив подію або призначеної 
зустрічі, вже ніколи про них не забуде [4].

Більше багатообіцяючим напрямком використання web- і теле-
ко- мунікаційних технологій є технології з нарощування потоку спо-
живачів ресторанів і непрямої реклами ресторанних закладів. В да-
ному випадку пробки на дорогах можуть бути звернені на користь 
підприємствам рес- торанного господарства шляхом використання 
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RFID-технологій. Суть технології – в розміщенні поблизу ресторанів 
RFID-міток, які можуть прочитуватися спеціальними портативними 
пристроями за допомогою Wi-Fi, Bluetooth або мобільного зв’яз-
ку. Наприклад, власник смартфона або планшетного комп’ютера, 
який заблукав або стоїть у пробці, отримує можливість перегля-
нути меню розташованого поблизу ресторану, дізнатися про на-
явність вільних місць, систему знижок, бонусів, додаткові послуги 
тощо [5, c. 406-407].

Отже, у зв’язку з тим, що збільшується попит споживачів на 
заклади ресторанного господарства, відкривається все більше 
підприємств даного характеру, тому новим власникам потрібно 
розробляти і продумувати свою діяльність таким чином, щоб утри-
мувати конкуренцію з поміж інших аналогічних закладів. На сьо-
годнішній день потрібно розробляти і впроваджувати в реалізацію 
різні інноваційні методи та технології, які б покращували відвіду-
вання та залучали все більшу кількість потенційних споживачів до 
свого закладу, адже традиційні методи ведення ресторанного біз-
несу стають неактуальними. 
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