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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 
В РОЗВИТОК ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
В.В. Бевз
Національний університет харчових технологій

Проблема залучення інвестицій в економіку України на даний мо
мент вирішується в умовах складної економічної ситуації у світі, коли 
попит на інвестиції значно перевиш;ує їх пропозицію, а при практично 
повній відсутності власних засобів дедалі гостріше постає питання не
стачі інвестиційних ресурсів для розвитку провідних ланок економіки. 
Розвиток сучасної економіки України неможливий без активізації інве
стиційної діяльності. Залучення надійних інвестицій, розміш;ених їх на 
довгострокові терміни, забезпечать стабільний розвиток важливих ла
нок господарства, сприяють впровадженню нових технологій, викорис
танню передового зарубіжного досвіду, розвитку малого і середнього 
бізнесу, зростанню інвестиційного потенціалу.

Висока енергоємність промисловості, значно впливає на конкуренто- 
здатність і собівартість виробленої продукції. Низька енергоефективність 
економіки України зумовлена, перш за все, відсутністю пріоритету капі
таловкладення в енергозбереження порівняно з іншими видами інвести
цій, станом основних фондів підприємств, галузевою структурою економі
ки, рівнем її тінізації та багатьма іншими факторами [1, с. 8; 2, с. 25].

Аналізуючи проблему енергозбереження в Україні за сферами економі
ки, слід відмітити, ш;о найбільшим споживачем енергії у виробничій сфері 
є промисловість. Згідно загальної національної програми енергозбережен
ня, потенціал енергоефективності промисловості складає 58 % від загаль
ного потенціалу енергоефективності країни. Згідно оцінки Глобальної 
Стратегії Енергозбереження для України, за програмою ЕП/ТАСІЗ, поте
нціал енергоефективності проектів для промислових підприємств малого 
бізнесу складає близько 19% та середнього бізнесу — 15% [5].
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Основу інвестиційної діяльності будь-якої держави визначають за обся
гом прямих іноземних інвестицій та за інвестиціями в основний капітал.

Одним із основних джерел фінансування реалізації політики енерго
збереження визначено загальнодержавний позабюджетний фонд енер
гозбереження. Поруч з власними коштами підприємств, вітчизняних та 
іноземних інвесторів цей Фонд повинен відігравати свою роль в забез
печенні заходів енергозбереження в бюджетній сфері і для впрова
дження енергозберігаючих проектів, ш;о мають міжгалузевий характер.

Досліджуючи тенденції останніх років, можна стверджувати, ш;о об
сяг залучених іноземних інвестицій в Україну залишається незначним. 
У 2012 р. в іноземними інвесторами вкладено 6013,1 мли. дол. СІЛА 
прямих інвестицій, а їх загальний обсяг на кінець грудня 2012 року 
становив 54462,4 млн. дол. СІЛА, ш;о на 8,2 % більше обсягів інвести
цій на початок року.

Станом на 31.12.2012 року найбільша частка прямих іноземних інвес
тицій зосереджена у промисловості — 17166.7 млн.дол. (31,52 %), фінан
совій діяльності — 16105.6 млн. дол. (29,57 %) та операціях з нерухомим 
майном, орендою, інжинірингу та надання послуг підприємцям — 
9058.5 млн. дол. (16,63 %). збільшення обсягів прямих іноземних інвес
тицій для промисловості в основному забезпечили такі її підгалузі, як ви
робництво харчових продуктів напоїв та тютюнових виробів з показником 
приросту в 818.0 млн. дол., (+36,82 %)і склали за 2012 рік 3039,9млн.дол 
СІЛА (21,59 % від загальної об’єму інвестицій в Україну). Обсяг внесених 
з початку інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2013 року склав 56,6 млрд. доларів, 
ш;о на 2,3 % більше обсягів інвестицій на початок 2013 року, і в розрахун
ку на душу населення становить 1245,6 доларів.[6]

Беручи до уваги розміщення капіталів за напрямками, бачимо що в 
Україні інвестиційний потенціал сфери енергозбереження майже не вико
ристовують. Особливо, це стосується підприємств харчової промисловості.

Здебільшого гроші на зменшення енергозатрат надаються міжнарод
ними організаціями або використовуються власні кошти підприємств.

Інвестор прийде, коли буде впевнений у поверненні власних коштів. 
Окрім того, бар’єром для бізнесу є складна дозвільна процедура та бю
джетне законодавство, яке не дає гарантій. Не бажають інвестувати в 
енергоощадні проекти часто і через їх тривалу окупність. Промисловим 
підприємствам потрібно залучати інвестиції ще й для модернізації вже 
існуючих потужностей, адже саме після модернізації підприємство стає 
більш стійким до фінансових коливань.

Існує велика кількість обґрунтованих причин, через які Україну 
розглядають за кордоном як зону підвищеного ризику для довгостроко
вих інвестицій. Основними причинами зниження активності інвести
ційної діяльності в Україні є: несприятливий інвестиційний клімат; 
недосконала законодавча база; неналежна підготовка інвестиційних 
проектів та програм та їх недієвість; нерозвиненість інвестиційних ін
струментів та інвестиційного ринку.

Суттєву роль при вирішенні питань формування та проведення інве
стиційної діяльності в сфері енергозбереження відіграє координація
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вимог до порядку формування та проходження документів з енергетич
но ефективних інвестиційних проектів з боку вітчизняних та іноземних 
фінансових установ, інших організацій і приведення їх до рівня вимог 
світових та європейських банків. Це насамперед стосується методик 
визначення економічної ефективності енергозберігаючих заходів і ме
ханізму інвестування.

На противагу несприятливим факторам, Україна володіє низкою 
стратегічних переваг, які за умови проведення ефективної економічної 
та правової політики можуть зробити її однією з найбільш конкуренто
спроможних країн регіону. Серед них: низький курс національної ва
люти; значний природно-ресурсний потенціал; високий рівень промис
лового виробництва, стратегічно вигідне географічне розташування, що 
обумовлює величезний експортний і транзитний потенціал держави, 
наявність готових незадіяних виробничих потужностей, кваліфіковані і 
відносно дешеві трудові ресурси, об’ємний внутрішній ринок, тощо
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ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ 
СТАНДАРТІВ АУДИТУ В ПРАКТИЧНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ
Н.І. Беренда, канд. екон. наук, доцент 
Національний університет харчових технологій

Роль аудитора була відома ще багато століть тому. Мають місце дре- 
вньоєгипетські та древньоримські письмові згадки про те, що існували 
особи, яких наймали для перевірки роботи збирачів податків та розпо
рядників нерухомого майна. У середньовіччі у Великобританії феодали 
наймали незалежних контролерів-аудиторів, щоб мати гарантію того,
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що отримані від робітників-фермерів прибуток правдиво відобра- 
жебний в обліку.

Сучасний аудит почав формуватися в кінці 19-го сторіччя з моменту 
виникнення поняття про компанію як самостійну юридичну особу. Це 
призвело до розподілу прав власності та функцій управління, внаслідок 
чого виникла необхідність захисту інтересів власників ( акціонерів), 
які не приймали участі в щоденному процесі прийняття управлінських 
рішень. Тому значно зростає потреба в послугах незалежних професій
них аудиторів.

З часом зростають вимоги до компаній з питань складання та подан
ня фінансової звітності. Це суттєво збільшує вимоги до освіти, етичних 
норм та професійного навчання самих аудиторів.

В багатьох країнах до аудиторів висуваються наступні вимоги:
♦ членство у відповідних професійних організаціях;
♦ відповідна академічна і професійна підготовка, коли практичні і 

теоретичні екзамени провадять або професійні організації або відповід
ні урядові департаменти;

♦ достатній стаж практичної роботи за економічним, юридичним фахом;
♦ »незаплямований імідж», тобто за аудиторами не повинні рахува

тися кримінальні злочини, особливо такі, що пов’язані з фінансовими 
махінаціями.

В англомовних країнах, з притаманними їм традиціями загального 
права, таких як США, Австралія, основна увага надається не законо
давству, а стандартам, що розробляються та затверджуються професій
ними організаціями, як наприклад Рада по стандартах фінансового об
ліку в США.

В країнах континентальної Європи та в країнах з системами бухгал
терського обліку за європейськими принципами з традиціями грома
дянського права основна увага надається законодавству та фіскальним 
вимогам. Так директиви європейського законодавства про компанії до 
певного ступеню гармонізують контроль аудиту і бухгалтерського облі
ку серед держав-членів Євроспілки: вони встановлюють форми звітів, 
вирішують питання консолідації та питання подання аудиторських зві
тів та аудиторських висновків. Директиви містять мінімальні вимоги, 
що за що виходять за межі цих директив, однак не можуть пом’якшити 
вимоги, передбачені директивами.

Таким чином, на практиці між вимогами різних держав-членів Єв
роспілки спостерігаються значні відмінності, на них впливають також 
культурні і історичні цінності різних країн. Так в Німеччині в серед
ньому достатня професійна підготовка досягається аудитором ближче 
до сорока років, тоді як у Великобританії — ближче до тридцяти. Різні 
вимоги до аудиту призводять до відмінностей в різних країнах стосовно 
обов’язковості аудиторських перевірок та кількості аудиторів. Так в 
Німеччині аудит проводиться лише за необхідністю і приблизна кіль
кість аудиторів становить 7500 чол.; у Великобританії аудит є 
обов’язковим і кількість аудиторів становить понад 160000 чол. В 
США, де аудит є обов’язковим лише для компаній, включених до спис
ку Комісії з цінних паперів і біржових операцій (SEC), нараховується
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понад 300000 аудиторів. Для порівняння в Україні, де аудит законода
вчо є обов’язковим майже для всіх господарських товариств, окрім ТОВ 
з 10-ма та меншою кількістю учасників, станом на 01.01.2013 р. кіль
кість сертифікованих аудиторів становила 3139 чол., кількість ауди
торських фірм — 1306 та 366 одноособових аудиторів.

Але не дивлячись на відмінності, ш;о мають місце в країнах, з тих 
або інших питань беззаперечною умовою ефективної роботи аудиторів 
різних держав є дотримання (врахування) міжнародних стандартів ау
диту (MCA) або національних стандартів (норм, нормативів), розробле
них основі MCA.

Міжнародні стандарти аудиту розроблені Радою з міжнародних ста
ндартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) Міжнародної феде
рації бухгалтерів (МФБ).

Міжнародна федерація бухгалтерів — це всесвітня організація бух- 
галтерів-професіоналів, заснована у 1977 році. Її мета — служіння ін
тересам суспільства, вдосконалення бухгалтерської професії на міжна
родному рівні та розвиток сильної міжнародної економіки за допомо
гою впровадження та додержання високоякісних професійних стандар
тів, міжнародного зближення національних стандартів та висловлю
вання своїх думок в питаннях, ш;о викликають широкий суспільний 
інтерес, де її професійні знання найбільш вагомі.[ 1, с. 12 ] МФБ скла
дається зі 159 організацій-членів з усього світу, ш;о представляють по
над 2,5 мільйона професійних бухгалтерів-практиків, ш;о працюють в 
промисловості, торгівлі, державному секторі та у сфері освіти. МФБ з 
самого початку визнала необхідність гармонізованої в міжнародному 
масштабі концептуальної бази, ш;об могла відповідати на постійно зрос
таючі вимоги до професійних бухгалтерів з боку бізнесу, державного 
сектору чи сфери освіти.[1, с. 12] Одним із основних компонентів цієї 
концептуальної основи є Міжнародні стандарти аудиту (MCA), розроб
лені та впроваджені РМСАНБ.

У відповідності до MCA 200 «Мета та загальні принципи аудиторсь
кої перевірки фінансових звітів» метою аудиту фінансової звітності є 
надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи 
складені фінансові звіти у всіх суттєвих аспектах згідно з визначеною 
концептуальною основою фінансової звітності.[1, с. 128 ]

Необхідність проведення аудиту ґрунтується на вимогах користува
чів фінансової звітності. Фінансова звітність надає ш;орічно акціонерам 
та/або Раді директорів інформацію про управління активами, зо
бов’язаннями і власним капіталом компанії директорами та менеджме
нтом. Існує також велика кількість інших користувачів, яким фінансо
ва звітність потрібна в якості основи для прийняття управлінських рі
шень.[2, с. 59] Банкіри, кредитори та потенційні інвестори також ма
ють зацікавленість до фінансових справ компанії.

Бимоги міжнародних стандартів аудиту дають можливість гаранту
вати, ш;о фінансова звітність компанії, перевірена аудиторською фір
мою, повна, об’єктивна і достовірна, не містить суттєвих перекручень, 
шахрайства і відповідає вимогам користувачів.
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ДОХОДІВ 
ВИТРАТ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ
М.О. Бляхарчук, здобувай
Луцький національний технічний університет

Фінансовий результат підприємства формують доходи, витрати та 
зобов’язання. Метою обліку та складання фінансової звітності є надан
ня користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупере- 
дженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух 
грошових коштів підприємства.

Облікова політика є важливим засобом формування якісної, ефектив
ної та інформативної системи обліку та складання фінансової звітності.

Доходи — збільшення економічних вигод у вигляді надходження 
активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання влас
ного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків вла
сників) [1].

Дохід як плюсова частина прибутку є метою діяльності хлібопекар
ського підприємства. За даними Держкомстату у 2010 році 58,8 % під
приємств по виробництву хліба та хлібобулочних виробів отримали чи
стий прибуток, у 2011 — 61,1%, а в 2012 — 59,3% [2]. Як бачимо при
бутковість галузі не є високою, тому є важливим підвиш;увати доходи 
хлібопекарських підприємств.

Одним із засобів підвиїцення доходності є достатня інформативність 
обліку, ш;о досягається через вміло сформовану облікову політику.

В обліковій політиці хлібопекарського підприємства стосовно дохо
дів доцільно відобразити метод оцінки ступеня завершеності операції з 
надання послуг. Хлібопекарські підприємства можуть надавати транс
портні, фінансові та інші послуги.

Згідно П(С)БО 15 «Дохід», оцінка ступеня завершеності операції з 
надання послуг проводиться:

♦ вивченням виконаної роботи;
♦ визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у 

загальному обсязі послуг, які мають бути надані;
♦ визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у 

зв’язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. 
Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які 
відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату.
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Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій 
(операцій) за визначений період часу, то дохід визначається шляхом 
рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли ін
ший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг). [3].

Проведене дослідження двадцяти хлібопекарських підприємств по
казало, що дане питання в обліковій політиці не розкривається, нато
мість наводяться законодавчі норми, стосовно яких немає альтернатив і 
прописування яких в наказі про облікову політику є недоцільним.

Витрати — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів 
або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного ка
піталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення 
або розподілення власниками) (1].

Метою будь-якого хлібопекарського підприємства є мінімізація ви
трат, для цього потрібно здійснити їх оцінку. Джерелом інформації для 
аналізу витрат є обліково-аналітичні дані, якісно сформувати які допо
магає облікова політика.

Відображення в наказі про облікову політику потребують методи, пе
релік і склад статей калькулювання виробничої собівартості. Згідно 
П(С)БО 16 «Витрати» перелік і склад статей калькулювання виробничої 
собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством 
[4]. Згідно з ПКУ є обмеження щодо переліку і складу статей калькулю
вання виробничої собівартості [5]. Отже, в наказі про облікову політику 
слід вказати обрані методи, перелік і склад калькулювання виробничої 
собівартості продукції. Особливістю хлібопекарських підприємств є те, 
що собівартість продукції калькулюється на основі рецептур.

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат та
кож потребує відображення в наказі про облікову політику. П(С)БО 16 
«Витрати» передбачає, що перелік і склад змінних і постійних загаль
новиробничих витрат установлюються підприємством [4]. Згідно з ПКУ 
також є обмеження щодо переліку і складу змінних і постійних загаль
новиробничих витрат.

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. База 
розподілу загальновиробничих витрат повинна бути вказана в наказі 
про облікову політику підприємства.

Згідно П(С)БО 16 «Витрати», змінні загальновиробничі витрати роз
поділяються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу 
(годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), 
виходячи з фактичної потужності звітного періоду. Постійні загально- 
виробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з викорис
танням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльнос
ті, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. [4]

База розподілу за годинами праці використовується якщо підприєм
ство виробляє диференційовану продукцію і більшу частину собівартос
ті складає заробітна плата. Заробітну плату використовують тоді, коли 
вона становить переважну частину собівартості. Обсяг діяльності доці
льно використовувати як базу розподілу при виробництві однорідної 
продукції. Хлібопекарські підприємства найчастіше за базу розподілу 
беруть прямі витрати, оскільки цей метод є найточнішим, і є ефектив
ним для диференційованої продукції.
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Хлібопекарські підприємства в свої діяльності часто стикаються з 
необхідністю створення забезпечень, тобто зобов’язань з невизначени- 
ми сумами або часом погашення на дату балансу

За П(С)БО 11 «Зобов’язання», забезпечення створюються для від
шкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на:

♦ виплату відпусток працівникам;
♦ додаткове пенсійне забезпечення;
♦ виконання гарантійних зобов’язань;
♦ реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності;
♦ виконання зобов’язань іцодо обтяжливих контрактів тош;о. [6].
Забезпечення на виплату відпусток гарантує уникнення одночасних

значних витрат, оскільки є ризик виходу у відпустку багатьох праців
ників в один час, наприклад, літом чи в період новорічних святкувань.

Забезпечення на додаткові виплати пенсій формують для покраіцен- 
ня соціального захисту працівників підприємства. Особливістю цього 
виду забезпечення є те, іцо воно може створюватися і за рахунок під
приємства, і за рахунок добровільних внесків працівників.

Забезпечення на виконання гарантійних забезпечень використову
ють для гарантії зобов’язань за реалізованою продукцією. Величина 
таких забезпечень визначається на основі аналізу ш;одо витрат на гара
нтійні зобов’язання в минулому.

Забезпечення на реструктуризацію формують у випадку якш;о під
приємство потребує реструктуризації і вже прораховано суму та строки 
витрат на неї.

Забезпечення на виконання зобов’язань ш;одо обтяжливих контрак
тів потрібно для мінімізації витрат, пов’язаних з підписанням збитко
вих угод.

Отже, в наказі про облікову політику вказують, які види забезпечень 
на підприємстві формуються.

На хлібопекарських підприємствах, як правило, створюють забезпе
чення для виплату відпусток працівникам; додаткове пенсійне забезпе
чення; виконання гарантійних зобов’язань.

Отже, відображення в наказі про облікову політику хлібопекарсько
го підприємства методів, принципів та процедур ш;одо обліку доходів, 
витрат та зобов’язань стосовно яких вітчизняне законодавство пропо
нує альтернативи дозволить сформувати таку облікову систему, яка бу
де інформативною, якісною та ефективною.
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НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА 
В УКРАЇНІ
Л.М. Духновська, канд. екон. наук, доцент 
Національний університет харчових технологій

Стан зернового ринку країни є важливим показником якості економі
чних реформ, що проводяться в країні, реалізації агропродовольчої полі
тики. З урахуванням масштабів і повноти елементів економічних стосу
нків зерновий ринок може служити в якості своєрідної моделі розвитку 
для інших ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продово
льства. Але існує питань стосовно напрямків удосконалення механізмів 
державного регулювання ринку зерна, визначення найбільш дієвих та 
результативних інструментів державного регулювання цього сектора 
економіки в сучасних умовах залишаються недостатньо дослідженими.

Питанням державного регулювання ринку зерна присвячено значну 
кількість досліджень вчених-економістів та дослідників-практиків. На 
зазначеному напрямку дослідження працюють такі українські вчені, 
як Саблук П.Т., Шпичак О.М., Бойко В.І., Лобас М.Г. та інші.

Виробництво зерна в Україні покриває внутрішнє споживання, як у 
продовольчому, так і в кормовому зерні. Це і створює можливість для 
експорту, обсяги якого залежать від залишків виробництва з урахуван
ням перехідних запасів. Протягом останніх 5 років обсяги експорту зе
рнових коливаються в межах 12 -  23 млн т.

За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, 
експорт зерна з початку 2013/2014 маркетингового року станом на 13 
січня 2014 року сягнув 20,05млн т. Лідером з експорту зернових та 
олійних культур з України за перші п’ять місяців 2013/2014 маркетин
гового року (липень-червень) стала компанія «Нібулон» з показником 
майже 2,44 млн т. Зокрема, «Нібулон» поставив на зовнішні ринки 
1,123 млн т кукурудзи (20 % ринку), 0,624 млн т пшениці (10 %), 0,226 
млн т ячменю (13 %), 0,394 млн т ріпаку (21 %). Запаси зернових та
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насіння соняшнику в аграрних підприємствах (крім малих) і підприєм
ствах, ш;о займаються його зберіганням і переробкою, до 1 грудня 
2013року склали 27,5 мли т, що на 28,8 % більше у порівнянні з анало
гічною датою 2012 року [2].

В сучасних умовах на зерновий ринок України на глобальному рівні 
впливають такі головні фактори: демографічний; енергетичний; транс
національний .

Державне регулювання ринку зерна в Україні в сучасних умовах не 
відіграє стимуляційної ролі щодо зерновиробництва і поки не здатне 
ефективно реагувати на виклики глобальної економіки. Тому на дер
жавному рівні доцільно сформувати та задіяти ефективні механізми 
регулювання ринку зерна.

Політика державної підтримки нарощування зерновиробництва 
здійснюється Міністерством аграрної політики та продовольства Украї
ни за такими основними напрямами:

♦ збільшення обсягів фінансування державних цільових програм;
♦ запровадження нових механізмів кредитування;
♦ посилення ролі Аграрного фонду у фінансуванні виробництва через
♦ механізми заготівлі майбутнього урожаю (строкові контракти);
♦ стимулювання залучення коштів на вітчизняних та закордонних 

(ІРО) фондових ринках;
♦ стимулювання приватних інвестицій (акціонування);
♦ податкове стимулювання;
♦ розвиток агрострахування [3].
З боку Уряду надається підтримка сільськогосподарським товарови

робникам на виплату часткової компенсації витрат із посіву озимих 
культур, ярої пшениці, закупівлі мінеральних добрив вітчизняного ви
робництва. Однак реалізація існуючих положень нормативно-правових 
документів досить часто знаходиться не на належному рівні, а недостат
ня системність та неузгодженість законодавства України, а також його 
вибіркове виконання, має негативний вплив на зерновиробництво і по
требує вдосконалення механізмів державного регулювання ринку зерна.

Механізми державного регулювання ринку зерна мають реалізовува
тись на таких основних напрямах:

♦ створення системи моніторингу та прогнозування ринку;
♦ пошук та просування зерна на зовнішні ринки;
♦ стимулювання ринкового попиту на зерно як на внутрішньому,

так і зовнішньому ринку;
♦ формування і розвиток інфраструктури зернового ринку, включа

ючи інформаційно-аналітичну систему, товарні біржі й оптові ринки, 
сільськогосподарські заготівельно-збутові та обслуговуючі кооперати
ви, агроторгові доми, ф’ючерсна торгівля тощо;

♦ захист інтересів вітчизняних виробників зерна на внутрішньому 
ринку та при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

♦ науково-технічне та інноваційне забезпечення розвитку ринку зерна;
♦ формування необхідної законодавчої та нормативно-правової бази 

та її гармонізація з вимогами Світової організації торгівлі.
20



Економічно-фінансовий механізм державного регулювання ринку 
зерна має спрямовуватись на узгодження цінової, бюджетної, податко
вої, кредитної політики, розвиток страхування в АПК.

Вітчизняним виробникам зерна важко конкурувати із закордонними 
через наявність значної різниці у вартості кредитних ресурсів для аграр
ного сектора. Так, кредити в ЄС, які надаються аграрному сектору, копі- 
тують від 2 до 4 %, у СІЛА — 0 % , в Україні — до 25 -  ЗО % річних [3].

Безумовно, простіше і менш ризиковано купити зерно, привезти його 
в порт, занурити в корабель і вивезти. Тут ризики мінімальні, порівняно 
з виробництвом, переробкою або тваринництвом, в якому інвестиції по
вертаються мінімум через 2-3 роки. Але, з іншого боку, в тваринництві 
створюється більше робочих місць, продукція тваринництва дорожче і 
може бути диверсифіковані, ніж зерно. Хто повинен бути в цьому заці
кавлений? Звичайно ж, великий бізнес і, в першу чергу, держава.

Державна політика на зерновому ринку в найближчій перспективі 
повинна будуватися з урахуванням впливу виш;енаведених глобальних 
факторів, тим більше, іцо на сьогодні зерновиробництво в Україні пере
буває в надзвичайно вигідному стартовому становиш;і, особливо в умо
вах глобальної продовольчої кризи. І держава може отримати значний 
зиск від збільшення виробництва зерна, ш;о, безумовно, допоможе ви
рішити проблеми розвитку економіки в цілому (у тому числі соціальні 
та екологічні). Важливою умовою забезпечення стабільності ринку зер
на має стати застосування дієвих механізмів державного регулювання, 
суть яких полягає в забезпеченні збалансованості кількісних та якісних 
параметрів попиту і пропозиції на продукцію, ш;о й буде предметом по
дальших наукових досліджень.
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СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
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ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА
Г.Ф. Ємцева, ст. викл.
Національний університет харчових технологій

Правильне розуміння причин виникнення та ролі глобалізації в про
цесах суспільного економічного відтворення важливе тому, іцо воно 
сприятиме обґрунтованому підходу іцодо вибору та розробки моделей 
розвитку економіки, раціональній побудові механізмів їх реалізації,
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включаючи ринкові механізми управління на всіх ієрархічних рівнях, 
а також оптимізації на цій основі організації бухгалтерського обліку.

Процеси глобалізації економіки створюють також нові, набагато 
складніші умови управління фізичним, фінансовим та людським капіта
лом, соціально-трудовими, екологічними, економічними та правовими 
відносинами. При цьому основним об’єктом господарювання стає під
приємство із складною структурою виробництва, яке є закінченою сис
темою, іцо має внутрішні і зовнішні цілі. Значення обліку і контролю 
витрат на виробництво зростає, що вимагає відповідального їх ведення в 
місцях виникнення витрат (центрів витрат), виявлення вкладу кожного 
підрозділу або колективу у формування загальних господарських ре
зультатів. Вони визначають склад і зміст економічної інформації, яка 
формується і обробляється на підприємстві. Такі умови є результатом 
об’єктивних процесів розвитку продуктивних сил суспільства і роблять 
забезпечення ефективнішої реалізації науково-пізнавальної, соціальної, 
інформаційної, регулюючої, контрольної та прогностичної функцій сис
темного бухгалтерського обліку першочерговою і актуальною пробле
мою. Це випливає з наступних особливостей бухгалтерського обліку:

♦ перша — в бухгалтерському обліку бізнес відображається як сис
тема різнорідних, але взаємообумовлених об’єктів — майна (активів), 
джерел їх утворення (пасивів) та змін внаслідок господарювання. Уза
гальнення здійснюється в єдиному вимірнику шляхом безперервного 
спостереження та вимірювання об’єктів.

♦ друга — бухгалтерський облік чітко документований, тобто кож
ний запис здійснюється тільки на підставі правильно складених та 
оформлених документів. Це забезпечує юридичну повноцінність та до
стовірність інформації бухгалтерського обліку та її суспільне визнання.

♦ третя — бухгалтерська інформація дає суцільну, без будь-яких 
пропусків, картину бізнесу і, відповідно, володіє найбільшою повнотою 
в порівнянні з дискретними (перервними) оперативними і статистич
ними даними. Така повнота інформації забезпечує підприємству свобо
ду у прийнятті управлінських рішень [2, 3].

В умовах стрімкої зміни ринкової кон’юнктури, багатотоварного ви
робництва, прискорення темпів науково-технічного прогресу, появи 
товарів-субститутів, проривних технологій тощо, дуже важко вибрати 
спосіб найкращого використання наявних ресурсів. При цьому необ
хідно пригадати фундаментальну особливість прийняття рішень будь- 
яким суб’єктом економічних відносин: рішення приймаються в умовах 
обмеженості всіх видів ресурсів і наявності альтернативних способів їх 
використання. В той же час ніколи не можна бути впевненим до кінця, 
що прийняте рішення буде найкращим. Дослідження показують, що 
багато безперспективних проектів існують лише тому, що в них вже 
було вкладено багато коштів Саме тому дуже важливим є забезпечення 
належної якості інформації, яка має бути правдивою і неупередженою.

Такий підхід до прийняття управлінських рішень підвищує необхід
ність удосконалення та посилення поточного контролю за господарсь
кими операціями, оформлення їх первинними документами, тобто по
кращення організації бухгалтерського обліку на підприємстві та здійс-
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пенні його контрольних функцій. Це цілком виправдано, оскільки го
ловним завданням бухгалтерії є відбиття саме фактичних витрат на ви
робництво продукції ресурсів й оцінка на їх основі можливих наслідків 
прийняття тих або інпіих управлінських рішень.

В сучасних умовах система менеджменту і методологія бухгалтерсько
го обліку в основному зорієнтовані на забезпечення збереження капіталу, 
отримання максимальних прибутків та відображення їх показників у 
стандартизованій фінансовій звітності. Інші завдання і цілі управління 
процесами суспільного економічного відтворення та обліково- 
аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень залишають
ся другорядними, іцо підтверджує недостатньо обґрунтоване формування 
якісної, повної, достовірної і своєчасної інформації про фінансову і госпо
дарську діяльність підприємства, необхідної для управління розвитком 
підприємства, для підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських 
рішень ш;одо визначення поведінки підприємства на ринку тош;о.

В цих умовах також особливі вимоги пред’являються до фахівців з 
обліку, цінність яких визначається не стільки чітким дотриманням ін
струкцій і положень, скільки умінням швидко і безпомилково зорієн
туватися в господарській обстановці, правильно оцінити економічну 
ситуацію, запропонувати керівництву ті або інші варіанти рішень.
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Існує багато підходів до прогнозування фінансової неспроможності 
суб’єктів господарювання. Будь-яка методика оцінювання кредитоспро
можності є, по суті, методикою прогнозування банкрутства. У зарубіжній 
практиці для оцінки вірогідності банкрутства підприємства використову
ються дискримінантні факторні моделі Альтмана; Ліса; чотири факторна 
модель британських учених Таффлера і Тішоу; Спрінгейта та інші. Най- 
пошириніші дві моделі — Альтмана та Спрінгейта [1]. Але всі ці моделі 
недостатньо адаптовані до сучасної вітчизняної інформаційної бази.

Встановити факт наявності деструктивних зрушень можливо на під
ставі проведення традиційного аналізу фінансового стану підприємства, 
який найчастіше використовується для оперативного антикризового
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моніторингу. Методика аналізу фінансового стану підприємства доста
тньо розроблена згідно з положенням Міністерства фінансів України, і 
має визначені загальні підходи, показники рівня фінансового стану та 
їх нормативне значення [2, 3].

Якщо підприємство є прибутковим (коефіцієнт рентабельності діяльно
сті більший від 0,01) або показники (коефіцієнти) його фінансового стану 
ліквідності, платоспроможності, ділової активності відповідають норма
тивним вимогам, фінансовий стан підприємства визнається задовільним. 
Якщо коефіцієнт рентабельності діяльності підприємства має низькі зна
чення (дорівнює або менший від 0,01) або за останній період підприємство 
отримало чистий збиток, але показники ліквідності, платоспроможності 
відповідають нормативним вимогам, то фінансовий стан підприємства ви
значається задовільним, однак рекомендується звернути особливу увагу 
на майновий стан підприємства. Якщо підприємство є збитковим протя
гом періоду, який аналізується, більшість показників фінансового стану 
підприємства не відповідають нормативним вимогам, існує тенденція до їх 
погіршення, то фінансовий стан підприємства визначається незадовіль
ним і робиться висновок про доцільність реструктуризації зазначеного 
підприємства. До вищезазначеного вважаємо доцільним додати, що зале
жно від того, на якому етапі життєвого циклу конкурентної переваги 
(ЖУКПП) знаходиться підприємство, більшу увагу необхідно приділяти 
тим чи іншим групам показників його фінансового стану.

Так, на етапі зародження підприємства особливу увагу необхідно 
приділяти показникам ліквідності та фінансової стійкості. На даному 
етапі підприємство може ще не працювати на повну потужність, тому 
робити будь-які висновки за показниками рентабельності чи обіговос
ті ще рано. На етапі зародження важливо, щоб підприємство мало га
рні показники ліквідності та фінансової стійкості; необхідно домогти
ся їх стабільності. Якщо вони не стабілізувались на попередньому 
етапі, це свідчить, що підприємство не досягло необхідного ступеня 
конкурентної переваги та стоїть на межі банкрутства. На етапі при
скорення важливим стає спостереження за показниками обіговості. 
Чим вищі показники обіговості, тим кращі справи у підприємства. 
Показники обіговості на етапі прискорення росту ЖЦКПП повинні 
постійно зростати. Зменшення одного з показників обіговості повинно 
ретельно аналізуватися з метою прийняття відповідних заходів. Мета 
аналізу коефіцієнтів обіговості на етапі прискорення росту полягає в 
досягненні стабільних показників обіговості.

При уповільненні росту конкурентних переваг до аналізу показників 
обіговості додається ретельний аналіз показників рентабельності про
даж. На даному етапі важливо щоб до стабільних показників обіговості 
додались ще і стабільні показники рентабельності продажу. На попере
дніх етапах рентабельність могла бути не дуже високою тому, що вироб
ництво ще тільки налагоджувалось, але якщо підприємство досягло ета
пу росту конкурентних переваг, це засвідчує, що були подолані достат
ньо великі перешкоди, підприємство вийшло на стабільний рівень робо
ти і зараз йому потрібно закріпити ці досягнення. Одним з показників 
стабільного успіху є стабілізація показника рентабельності продажу.
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При досягненні зрілості конкурентних переваг додається ще один по
казник, що потребує особливої уваги. Це показники рентабельності капі
талу. Маючи стабільні показники рентабельності продажу, необхідно 
домагатися стабільно високого рівня показника рентабельності капіталу. 
На етапі зрілості важливо відслідковувати інвестиційну діяльність під
приємства, що і дозволяє аналіз показника рентабельності капіталу.

На етапі спаду виникає дестабілізація всіх показників економічної 
та ділової активності. Необхідно слідкувати за усіма показниками, але 
не всі з них можуть сигналізувати про ускладнення однаковою мірою. 
Найбільш суттєвими показниками є показники ліквідності та рентабе
льності. На підставі аналізу показників різних видів рентабельності 
можна зробити висновок про можливості чи не можливості продовжен
ня діяльності підприємства в обраному напрямку.
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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ ЦУКРОЗАМІННИКІВ 
ТА ПІДСОЛОДЖУВАЧІВ 
У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
І.Й. Кравченко
Національний університет харчових технологій

Здоров’я населення на 70 % залежить від способу життя, найважли
вішим чинником якого є харчування. Останніми роками в Україні різ
ко збільшується кількість соціально зумовлених хвороб: ожиріння, цу
кровий діабет та інші. Ця проблема потребує розроблення харчових 
продуктів функціонального призначення та визначення шляхів поліп
шення структури харчування.

Цукор — харчовий продукт першої необхідності, який є високоефек
тивним джерелом енергії для організму людини. Калорійність 100 г 
цукру становить 398 ккал, і при цьому виконує роль наповнювача маси 
у харчових продуктах. Він займає значну частку серед основних проду
ктів населення. Економічна доцільність використання цукру в науково 
обґрунтованих кількостях доведена ще у 1950 році даними професора 
Гарвардського університету Д. Старе: з 1 га цукрових буряків чи трос
тини одержують близько 15 млн. калорій, з 1 га картоплі — 5 млн., з 
1 га кукурудзи — 2,8 млн. Цукор у складі вуглеводів є основним дже
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релом енергії для організму людини. А відомо, іцо 60% енергії забезпе
чують саме вуглеводи[1].

Добова потреба у цукрі становить ЗО -  50 грамів. Однак його спожи
вання часто значно перевиїцує фізіологічні потреби людини. Загально
світова статистика свідчить про те, що середньорічне споживання цук- 
РУ У розрахунку на 1 людину становить 40 -  50 кг, тобто 100 -  150 г на 
добу, що у З -  4 рази перевищує фізіологічну потребу. Але не потрібно 
плутати поняття «шкідливість цукру» і «шкідливість надмірного вжи
вання цукру». Здоровим людям не слід різко обмежувати кількість цу
кру або вживати його замінники, важливо лише попередити його над
мірне вживання. Довготривала нестача цукру в крові призводить до рі
зноманітних розладів в організмі людини в наслідок чого послаблюєть
ся розумова і фізична діяльність. Доведено, що надмірне споживання 
цукру є вагомим чинником ризику виникнення багатьох захворювань, 
таких як цукровий діабет, надмірна маса тіла та ін. Тому не дивно, що 
його ще називають «білою смертю» і розглядають як небезпечний про
дукт, негативний вплив якого, значно перевищує позитивний. Це при
звело до значної антицукрової пропаганди, причиною виникнення якої 
є жорстка конкуренція на світовому ринку продовольчих товарів з боку 
виробників замінників цукру.

З кожним роком світовий ринок цукрозамінників зростає приблизно 
на 20 %, що, звичайно, впливає і на Україну. За останні роки на тери
торії нашої держави почала імпортуватися значна кількість харчових 
добавок, які використовуються як замінники цукру і підсолоджувані, 
що активно додаються у харчовій промисловості при виробництві різ
них видів продуктів. Ввезення та використання замінників замість бі
лого цукру у харчовій промисловості не тільки створює проблеми для 
цукрової галузі України, але є великою загрозою для здоров’я спожи
вачів продуктів, особливо безалкогольних напоїв.

Кондитерська галузь споживає чимраз менше натурального цукру, а 
більше штучних цукрозамінників. За словами міністра аграрної полі
тики та продовольства Миколи Присяжнюка: «...Це здешевлює вироб
ництво, але негативно впливає на здоров’я людей...»

Існують натуральні (фруктоза, сорбіт, ксиліт та ін.) і синтетичні (ас- 
партам, сахарин та ін.) замінники цукру. Зараз досить високе місце в 
світі посідають вироби, отримані з натуральних цукрозамінників. На 
думку багатьох дослідників, перспективною і доступною рослиною для 
отримання природних підсолоджувачів є солодка. Корінь цієї багаторі
чної рослини містить цінні біологічно активні речовини, їх використо
вують у багатьох галузях народного господарства. Продукти з кореня 
солодки успішно використовують у медицині та харчовій промисловос
ті, а лікарські препарати з кореня мають корисні властивості, які роб
лять їх надзвичайно перспективними [2].

Особливо популярні серед замінників цукру є інтенсивні штучні під- 
солоджувачі, що пояснюється значною економічною вигодою за рахунок 
низьких витрат і простотою їх використання. В умовах жорсткої конку
ренції виробники харчових продуктів і напоїв, аби втриматись на ринку, 
здешевлюють свою продукцію шляхом зміни цукру даними продуктами.
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При цьому вони керуються лише очевидною вигодою, нерідко за рахунок 
якості готової продукції та її безпеки для здоров’я людини. Світове річне 
споживання синтетичних підсолоджувачів становить близько 72 тис. 
тонн і їх ш;орічне споживання збільшується на 2 %. В Україні спожи
вання синтетичних підсолоджувачів є можливим лише з дозволу МОЗ і 
не рекомендуються дітям віком до 7 років. Вживання замінників з метою 
економії цукру неприпустимо з гігієнічних міркувань, оскільки це супе
речить принципам раціонального харчування.

Так, наприклад, у Японії, де середня тривалість життя найдовша, 
використання синтетичних замінників цукру у виробництві харчових 
продуктів карається законом. В інших країнах обмежене використання 
цукрозамінників при виробництві певних продуктів. Заборонені й ути
лізовані у Європі цукрозамінники осідають у нашій країні. Ще близько 
десяти років тому на українському ринку їх практично не було. А після 
того, як Європа заборонила надмірне використання цукрозамінників, 
вони почали активно завойовувати Україну. Адже «...наше законодав
ство дозволяє використовувати цукрозамінники, імпорт яких постійно 
зростає. Обсяг споживання цукру скорочується...»[3].

І тому, в майбутньому, Україна може перетворитися на один із най
більших у Європі ринків споживання даних харчових добавок і стати 
місцем для утилізації цих небезпечних речовин, що заборонені в інших 
країнах. У нашій державі ще й досі чітко не регламентовано точну кі
лькість та вид цукрозамінників, що може бути використано в кожному 
конкретному кілограмі кондитерського виробу чи будь-якого іншого 
продукту. А ці питання повинні контролюватися, і на державному рівні 
необхідно прийняти нормативно-законодавчі акти про регулювання та 
порядок використання синтетичних добавок у харчовій промисловос
ті. Виробники цукру в Україні схвально ставляться до таких кроків та 
повністю підтримують регламентацію у законодавстві на використання 
цукрозамінників у харчових продуктах. За останні роки вітчизняні цу
кровари, виробляючи солодкий продукт, значною мірою перевищують 
потреби внутрішнього ринку і саме тому зникає необхідність викорис
тання синтетичних підсолоджувачів. Тому Мінагрополітики підтрима
ло позицію виробників цукру, щодо необхідності обмеження викорис
тання цукрозамінників в харчовій і переробній промисловості, за умо
ви, що в Україні цукрозамінники та підсолоджувані використовувати
муться, в основному, для виробництва дієтичних і діабетичних продук
тів харчування та у фармацевтичній промисловості, а також поставля
лись на ринок з метою продажу для індивідуального використання.

На сьогодні існують різні думки про користь, безпеку й можливість 
вживання різних синтетичних замінників цукру. Досвід інших країн 
свідчить про необхідність ретельного вивчення впливу цих продуктів 
на організм людини з точки зору їх походження, хімічного складу, по
живних критеріїв та ступеня шкідливості.
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ 
ПОТЕНЦІАЛУ В ЕКОНОМІЧНОМУ 
РОЗВИТКУ
О.В. Михайленко, канд. екон. наук, доцент 
Національний університет харчових технологій

Довгострокова перспектива економічного розвитку підприємств 
промисловості на сучасному етапі визначає необхідність переходу до 
інноваційної економіки. Але такий перехід обмежений недостатністю 
теоретичного обґрунтування щодо вибору шляхів та способів активіза
цій інноваційно-інвестиційних процесів, ускладнений недосконалістю 
методологічного апарату для оцінки та визначення ступеня ефективно
сті управління інноваційними проектами.

Успішний розвиток підприємств на інноваційній основі залежить 
від багатьох зовнішніх та внутрішніх чинників ефективного господа
рювання (рис). При цьому спостерігається тісний взаємозв’язок між 
наукою, економікою, державою та ринком, населенням, суспільством 
та освітою, бізнесом та безпекою країни та правоохоронною системою.

--------N
--------✓ Стан науки на сучасному етапі

й 'й
§  іо 3 » о

___ N Стан зовнішнього середовища та його вплив на розвиток
--------✓ виробництва, економіки та науки

--------N Наявність взаємозв’язку інтересів підприємства, галузі та
>.;3 к м

--------✓ економіки в цілому в активізації інноваційного процесу
М «Я
п 5ео сбо п о

--------N
--------1/ Стан, наявність та якість наукової інфраструктури

Наявність та стан відповідної нормативноправової бази для
--------N
--------✓ ефективного взаємозв’язку між виробництвом, економічними

° й Процесами та наукою
сб

0 --------N Взаємозалежність та взаємовідносини між інститутами держави,
--------✓ науки та виробництва

Рис. Фактори впливу на розвиток економіки в цілому та промисловість, 
як основну її складову, на інноваційній основі

При дослідженні шляхів активізації інноваційної діяльності особливу 
увагу необхідно приділяти процесам модернізації, як складним, регуля
рно діючим механізмам покращання технологій, виробничих потужнос
тей при удосконаленні та оптимізації організаційних, виробничих та
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управлінських відносин між суб’єктами господарювання на макро-, ме- 
30- та мікрорівнях. Вивчення структури механізму модернізації, взаємо
зв’язку та взаємовпливу його складових, дозволило зробити висновок, 
що певні вагомі елементи є недостатньо розвиненими [1,2]. Це, в першу 
чергу, стосується інноваційної інфраструктури, інжинірингових та про
гностичних центрів, технопарків та малих інноваційних підприємств.

Сучасний складний стан економіки в цілому, недостатній рівень під
приємницької діяльності та конкурентоспроможності підприємств, га
лузей, оновлення наукових кадрів, неефективний розподіл бюджетних 
коштів, що спрямовуються на розвиток наукових досліджень, недоско
налість нормативно-законодавчої бази і, як наслідок неефективність 
державного управління, відсутність або розрив господарських та інтег
раційних зв’язків, неузгодженість або протиріччя інтересів різноманіт
них суб’єктів господарювання обумовили недостатній рівень розвитку 
інноваційних процесів в країні.

Тому вивчення інноваційного потенціалу, як вагомої складової еко
номічного потенціалу, досить важливо для економіки в цілому та кож
ного окремого підприємства, як суб’єкта виробничо-господарської дія
льності. Ця складова визначається величиною витрат на НДДКР в ці
лому та по провідним підрозділам підприємства, кількістю та розмі
щенням дослідницьких центрів та лабораторій, кількісний та якісний 
склад працівників, що в них працюють, основні напрямки та пріорите
тні види розробок, загальна кількість патентів, що належать підприєм
ству та рівень їх використання.

Методологічною основою дослідження інноваційних процесів на да
ний момент є методи науково-технологічного прогнозування, системно
го аналізу, інформаційно-логічного моделювання, теорії сітьового 
управління, економіко-математичного моделювання та програмування, 
теорії ймовірностей, методи експертних оцінок та прийняття рішень, 
які базуються на застосування різноманітних форм звітності підпри
ємств, узагальненої інформації, що відображена в статистичних збір
никах України [2].

Вагомими передумовами, що пов’язані із інноваційним забезпеченням 
економічного розвитку суб’єктів господарювання, є реалізація інвестицій
ного розвитку на основі інновацій (через глибокі зміни техніки та техноло
гії виробництва), перехід на більш високий ступінь інноваційного розвитку 
через використання базисних інновацій (тобто застосування нового поко
ління техніки та технології) та відповідний рівень методологічного обґрун
тування оцінки інноваційних можливостей для визначення спрямованості 
та інструментів стратегії інноваційного розвитку економіки.

Все це дозволяє розглядати інноваційний потенціал суб’єктів госпо
дарювання як елемент впливу на формування господарського механіз
му відповідно рівню розвитку виробничих сил суспільства, тобто його 
можна вважати вимірювачем бази, темпів та спрямованості економіч
ного розвитку [3].

Отже, інноваційний потенціал є фундаментальною основою існування 
та розвитку сучасних економічних систем від підприємства до країни.
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ
Л.В. Момот
Національний університет харчових технологій

В Україні Стратегія модернізації обліку законодавчо закріплена По
становою Кабінету Міністрів України «Про затвердження стратегії моде
рнізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 -  
2015 роки» від 16 січня 2007 року Х» 34, [1] яка містить основні напрям
ки та положення реформування обліку відповідно до сучасних вимог.

Основними напрямами реалізації Стратегії є:
удосконалення системи бухгалтерського обліку:
♦ розподіл між суб’єктами бухгалтерського обліку повноважень іцо- 

до ведення обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат;
♦ розроблення та запровадження національних положень (стандар

тів) бухгалтерського обліку та плану рахунків бухгалтерського обліку в 
державному секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією;

удосконалення системи фінансової звітності та звітності про 
виконання бюджетів шляхом:

♦ удосконалення методології складення форм звітності та їх удоско
налення;

♦ розроблення та запровадження нових форм фінансової звітності та 
звітності про виконання бюджетів;

♦ удосконалення методів складення та консолідації фінансової звіт
ності та звітності про виконання бюджетів з використанням сучасних 
інформаційних технологій;

створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової 
системи, ш,о передбачатиме:

♦ модернізацію фінансово-бухгалтерських служб;
♦ забезпечення казначейського обслуговування усіх суб’єктів дер

жавного сектору;
♦ адаптацію бюджетної системи, створеної на засадах програмно- 

цільового методу, до нових методологічних принципів системи бухгал
терського обліку;
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♦ посилення контролю з боку органів Казначейства за дотриманням 
правил ведення бухгалтерського обліку і складення звітності;

♦ удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів фі
нансово-бухгалтерських служб;

♦ уніфікацію програмного забезпечення, що використовується 
суб’єктами державного сектору, з метою забезпечення обміну інформа
цією між Мінфіном, органами Казначейства і суб’єктами державного 
сектору з використанням баз даних та інформаційних систем

Реалізація зазначених напрямів модернізації обліку у бюджетній 
сфері України відбувається дуже повільно.

Відповідно до Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку 
в державному секторі пропонується розробити та затвердити 24 націо
нальних положень (стандарти)бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах. На даний момент розроблено і прийнято 19 Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку для державного сектору.

Введення національних стандартів в державному секторі було за
плановано на 2013 рік, проте згідно із прийнятими законодавчими ак
тами, введення в дію цих стандартів перенесено на 2015 рік.

Суттєвого удосконалення потребує і меморіально-ордерна форма об
ліку, яка застосовується в бюджетних установах.

В 2013 році був прийнятий план рахунків [2] та розроблені типові 
кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку для відображення ос
новних операцій бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового 
державного соціального і пенсійного страхування та операцій щодо ви
конання державного та місцевих бюджетів.

Терміни впровадження основних напрямів модернізації бухгалтер
ського обліку, передбачені Стратегією, не дотримані і перенесені на 
більш пізні строки.

Так, на 2015 рік заплановано ввести в дію новий план рахунків, нову 
фінансову та бюджетну звітність, яка буде відповідати нормам та вимо
гам національним та міжнародним стандартам ведення бухгалтерсько
го обліку.

Запропоновані Стратегією шляхи удосконалення бухгалтерського 
обліку дозволять забезпечити реальність планових показників бюджету 
та їх виконання, визначити основні напрями бюджетного фінансуван
ня, забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів та збе
реження коштів загального та спеціального фондів.
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РАНЖУВАННЯ ОБЛАСТЕЙ 
УКРАЇНИ ЗА ІНДЕКСОМ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
С.М. Ніколаєнко
Національний університет харчових технологій

Вчені все більше уваги приділяють вивченню конкурентоспромож
ності та її складових. Один з таких методів побудований на розрахунку 
індексу глобальної конкурентоспроможності (англ. The Global Competi
tiveness Index) — який являє собою глобальне дослідження і супрово
джуючий його рейтинг країн світу за показником економічної 
конкурентоспроможності.

Розрахований за методикою Всесвітнього економічного форуму 
(ВЕФ), заснованій на комбінації загальнодоступних статистичних да
них і результатів глобального опитування керівників компаній — ве
ликого іцорічного дослідження, яке проводиться ВЕФ разом з мережею 
партнерських організацій — провідних дослідницьких інститутів і ор
ганізацій у країнах, аналізованих у звіті. Дослідження цього показни
ка проводиться з 2004 року і на сьогодні представляє найповніший 
комплекс показників конкурентоспроможності по різних країнах світу.

Ранжування областей України за індексом конкурентоспроможності 
та складовою «фактори розвитку та інноваційний потенціал» за 2012 — 
2013 роки дозволило зробити наступні висновки. В 2012 році лідерами 
конкурентоспроможності в Україні були Київ, Харківська, Дніпропет
ровська, Донецька та Київська області. Найменший рейтинг серед регіо
нів України належить Херсонській, Кіровоградській та Житомирській 
областям

В 2013 році лідируючі позиції утримали Київ, Харківська область. 
На три позиції піднялася Одеська область, четверте та п’яте місця за
йняли Донецька та Дніпропетровська області відповідно. Слід відзна
чити, іцо показник факторів розвитку та інноваційного потенціалу зро
сли на 4 пункти. Аутсайдери минулого року зберегли свої позиції.

Значно піднялися в національному рейтингу АРК (з 19 на Іімісце), 
Івано-Франківська область (з 21 на 15) та Хмельницька область (з 22 на 
13). Слід відмітити, іцо дані області значно піднялися в рейтингу регіо
нів за такою складовою конкурентоспроможності, як «рівень розвитку 
кластерів». Так АРК додала 1 пункт, Івано-Франківська область З пун
кти, Хмельницька область 4 пункти.

В рейтингу національної конкурентоспроможності значно втратили 
свої позиції Чернівецька область ( з 16 на 22) та Закарпатська область (з 
17 на 20), одночасно втративши в «рівні розвитку кластерів» З позиції 
та 2 відповідно

За рейтингами, які побудовані на основі індексу глобальної конку
рентоспроможності за 2012 та 2013 роки Україна знаходиться на стадії 
орієнтації на ефективність, залишилось зробити два кроки до стадії 
орієнтації на інновації. Для досягнення цієї стадії потрібно, щоб були 
добре розвинута група факторів розвитку та інноваційного потенціалу.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ 
ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
ЯКІ УТРИМУЮТЬ до ПОГАШЕННЯ 
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В.М. Небильцова
Національний університет харчових технологій

Інвестиції можуть здійснюватися інвестором з метою отримання по
стійного доходу від їх утримання у вигляді відсотків піляхом придбан
ня боргових цінних паперів (облігацій, векселів), які відповідно до 
принципу нарахування визнаються доходами того звітного періоду, до 
якого вони належать.

МСБО 39 визначає інвестиції, які утримуються до погашення як 
непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, а 
також фіксованим строком погашення.

Вони мають:
♦ встановлений номінал, за яким буде здійснюватись їх погашення;
♦ визначений кінцевий термін погашення (анулювання або конвертації);
♦ встановлений розмір відсотків, які будуть сплачуватися, виходячи 

з номінальної вартості облігацій та дату їх нарахування (сплати).
Звичайно, ціна придбання таких інвестицій залежить від співвідно

шення відсотків, які передбачені за певними цінними паперами, та від
сотками, які пропонують інші емітенти за подібними цінними папера
ми. Якщо ж відсотки, які пропонує емітент, вищі, ніж в середньому на 
ринку подібних цінних паперів, то емітенту економічно недоцільно їх 
реалізовувати за номіналом, а лише вище номіналу, тобто з премією. В 
зворотному випадку боргові цінні папери можуть бути реалізовані ли
ше нижче номіналу, тобто з дисконтом. Для інвестора премія за борго
вими цінними паперами є додатковими витратами, а дисконт, навпаки, 
додатковими доходами, які, проте, не можуть бути включені у звіт про 
сукупні прибутки та збитки на дату придбання. Премія або дисконт їх 
потрібно розподілити між звітними періодами на протязі всього термі
ну утримання. Кожного звітного періоду інвестор повинен визначати у 
фінансовій звітності загальну суму доходів за інвестиціями, які утри
муються до погашення, яка структурно складатиметься з:

♦ у випадку придбання інвестицій з премією — сума відсотків плюс 
сума амортизації премії;

♦ у випадку придбання з дисконтом — сума відсотків мінус сума 
амортизації дисконту.
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Тобто, після придбання, інвестиції, які інвестор має намір та мож
ливість утримувати до дати їх погашення, повинні відображатися у фі
нансовій звітності за амортизованою собівартістю.

За такими інвестиціями номінальна вартість інвестиції буде повер
нута інвестору після закінчення терміну їх утримання, тобто на дату 
погашення.

На кожну наступну звітну дату для відображення інвестицій у фі
нансовій звітності інвестора необхідно визначити їх амортизовану собі
вартість. Сума доходів за невикористаними відсотками визначається 
відповідно з урахуванням амортизації.

Дт Грош ові кош ти або Сума
Заборгованість за нарахованими відсотками 

Дт Д исконт за інвестиціям и, як і утрим ую ться  до погаш ення Сума 
К т Ф інансові доходи поточного періоду Сума

або К т П ремії

Згідно МСФЗ у фінансовій звітності інвестиції та отримані доходи 
будуть відображені:

Звіт про ф інансовий стан  на 1 п івр іччя  20__ р. (витяг)
П оточні активи Сума
Грош ові кош ти (або Заборгованість за нарахованими відсотками) *

Інвестиції, я к і утрим ую ться  до погаш ення *

Звіт про сукупні прибутки та збитки за 1 п івр іччя 2 0 0 _  р. (витяг)
Ф інансові доходи Сума

За МСБО і МСФЗ більш конкретизовано яким чином і як 
відображати з обліку фінансові інвестиції, ш;о утримуються до 
погашення незалежно від терміну їх використання.
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ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 
ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
О.В. Овдій, ст. викладач
Національний університет харчових технологій

В даний час в теорії управління запасами склалася суперечлива си
туація, з одного боку, майже в кожному підручнику або навчальному 
посібнику з логістики є розділи, присвячені управлінню запасами, з 
іншого боку, — більшість логістичних компаній і фірм, якш;о судити за 
публікаціями і різними опитуваннями [2], практично не використову
ють аналітичні методи управління запасами. З точки зору логістики 
політика управління запасами обов’язково повинна спиратися на стра
тегію підприємства в цілому [4], запас як форма існування матеріаль
ного потоку не може розглядатися ізольовано в рамках окремої ланки, 
наприклад, відділу закупівель. Необхідна ув’язка всіх ланок ланцюга 
матеріального потоку, пов’язаного, крім того, з відповідним інформа
ційним і фінансовим потоком. Управління запасами підприємства — 
інтегрований процес, ш;о забезпечує операції з запасами всередині фір
ми і поза нею — на всьому протязі ланцюга управління поставками.

З метою поліпшення управління виробничими запасами вони відо
бражаються в бухгалтерському обліку, який можливо грамотно органі
зувати на базі регулятивних нормативних документів для підготовки 
бухгалтерської фінансової звітності. Формуються дані в обліку в проце
сі прийняття документів та відображення фактів господарської діяль
ності підприємства шляхом складання бухгалтерських проводок мето
дом подвійного запису. З метою відображення фінансової інформації в 
обліку дається опис видів і методики оцінки. Для перевірки даних ко
жне підприємство визначає методику і способи інвентаризації з метою 
достовірного відображення майна у вигляді матеріально-виробничих 
запасів у звітності підприємства.

Дані отримані в управлінській та фінансовій звітності і дають мож
ливість організувати управління матеріальними запасами — це важли
ва сфера всієї системи управлінського обліку і контролю виробничо- 
господарської діяльності підприємства на основі якісного прогнозуван
ня і планування управлінської та господарської діяльності.

Забезпечити контроль даних, представлених у звітності, допоможе си
стема внутрішнього контролю (СВК), ш;о діятиме на підприємстві: конт
ролю як такого — за збереженням матеріальних ресурсів у місцях їх збе
рігання і на всіх етапах їх руху; контроль за дотриманням встановлених 
підприємством норм запасів, ш;о забезпечують безперебійний випуск 
продукції, виконання робіт і надання послуг, організовується безпосере
дньо в обліку: поточний контроль — одна з основних завдань бухгалтер
ського обліку матеріально-виробничих запасів. Матеріально-виробничі 
запаси становлять значну частину майна підприємства — на підприємст
вах харчової промисловості номенклатура матеріальних цінностей обчи
слюється десятками тисяч найменувань. Інформація про рух в облікових 
даних виробничих запасів становить більше ЗО % всієї інформації з 
управління виробництвом, тому контроль стану обліку, повноти і своєча
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сності оприбуткування, правильності зберігання та використання вироб
ничих запасів в сучасних умовах має велике значення [1].

Основними завданнями контролю операцій з виробничими запасами є:
♦ встановлення законності проведених операцій із запасами;
♦ перевірка організації складського господарства, стану збереження 

запасів;
♦ перевірка правильності та ефективності використання матеріаль

них ресурсів;
♦ перевірка дотримання правил відпуску запасів;
♦ оцінка системи внутріпінього контролю за використанням запасів 

у виробництві;
♦ оцінка повноти і правильності відображення господарських опера

цій із запасами в бухгалтерському обліку та звітності [З, с. 167].
Одним із важливих в даний час, а також перспективних і ефектив

них видів економічного контролю в умовах ринку є незалежний конт
роль — аудит, який може бути розглянутий в системі внутріпінього ко
нтролю підприємства.

Витрати на матеріали мають значну частку в загальному обсязі ви
трат, і аудиторська перевірка обліку матеріально-виробничих запасів є 
важливою ланкою в системі контролю за діяльністю кожного промис
лового підприємства. Вона дозволить мінімізувати ризик наявності сут
тєвих помилок в обліку, а в подальшому і в процесі розробки та прийн
яття управлінського рішення.

Таким чином, одним з найбільш перспективних і значних напрямків 
контролю за діяльністю суб’єктів господарювання є незалежний контроль, 
здійснюваний або зовнішніми, або внутрішніми аудиторами за умови ор
ганізованою відповідним чином системи внутрішнього контролю. Переві
рка збереження матеріально-виробничих запасів є однією з найважливі
ших аудиторських процедур. Адже будь-яка суттєва помилка в бухгалтер
ському обліку матеріально-виробничих запасів призводить до спотворено
го відображення в бухгалтерській звітності оборотних коштів, собівартості 
реалізації, визнаних витрат підприємства, валового і чистого прибутку.

В основі політики управління матеріальними запасами має лежати 
визначення їх мінімального обсягу і структури, достатніх для забезпе
чення безперебійної та ефективної виробничої діяльності. Вивчення та 
розробка напрямків вдосконалення економічних методів управління 
структурою і обсягом оборотних коштів, іцо забезпечують ефективне 
функціонування підприємства, вироблення стратегії і тактики беззбит
кового управління запасами в сформованих економічних умовах — 
пріоритетні напрямки ефективного використання якісної облікової 
управлінської інформації на етапі заготівлі, заоїцадження і раціональ
ного використання матеріальних ресурсів.
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КЛАСИФІКАЦІЯ БЮДЖЕТІВ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Г.Г. Осадча, канд. екон. наук,доцент 
Національний університет харчових технологій

В сучасних умовах жорсткої конкуренції за виробництво та ринки 
збуту все більше приділяється увага науковим підходам управління ді
яльністю господарюючих суб’єктів.

Одним із основних принципів управлінського обліку є бюджетуван- 
ня. Такої думки дотримуються ряд вітчизняних та зарубіжних вчених в 
галузі управлінського обліку.

Різновидність бюджетів, іцо складають суб’єкти господарювання ви
значається видом діяльності.

Метою даного дослідження є: узагальнення методичних підходів 
ш;одо класифікації бюджетів суб’єктів господарської діяльності; прове
дення досліджень з метою удосконалення класифікації бюджетів виро
бничого підприємства.

На сьогодні не існує єдиної класифікації бюджетів виробничого під
приємства, як не існує і єдиної термінології іцодо процесу бюджетуван- 
ня та бюджетного контролю.

Термінологія, ш;о застосовується в бюджетуванні, різноманітна в різ
них структурах бізнесу. Наприклад, на підприємствах, в навчальній літе
ратурі, нормативно-законодавчій базі замість терміна бюджетування за
стосовують терміни: «планування», «бюджетний контроль», «планування 
прибутку» тоїцо. Та як говорять Хорнгрен Ч.Т., Фостер ДЖ., ш;о різнома
нітність форм бюджетів велика, але всі вони містять: співставлення бю
джетних і фактичних даних; дані для специфічних управлінських рішень, 
наприклад для СУР проектування; довготермінові бюджети, ш;о часто на
зиваються капітальними або проектними; гнучкі бюджети [1, с. 100].

Класифікація бюджетів найбільш повно розкриває сутність бюдже
тування як технології управління, оскільки чітко визначає підпоряд
кованість та призначення кожної групи бюджетів.

Залежно від класифікаційних ознак бюджети можуть бути об’єднані 
в окремі групи.

Склад бюджетів залежить від діяльності господарюючого суб’єкта. 
Наприклад комерційні банки складають: операційні бюджети, іцо 
включають бюджети доходів (відсоткові доходи, комісійні доходи, інші 
доходи); бюджети видатків (відсоткові видатки, комісійні видатки, ін
ші видатки); бюджет грошових коштів; бюджет капітальних вкладень; 
бюджетний звіт про прибутки та збитки; бюджетний баланс [2, с. 347].

Труш В.Є., Чебан Т.М., Стефанович Н.Я. застосовують наступну класи
фікацію бюджетів: за колом охоплення операцій підприємства та рівнем

37



відповідальності (функціональний, зведений); за призначенням (операцій
ний, фінансовий, бюджет капітальних вкладень); за часовою ознакою (ко
роткостроковий, довгостроковий); за методикою складання (статичний, 
гнучкий); за терміном складання іцорічний, безперервний) [З, с. 169].

Дещо іншу класифікацію наводять І.Д. Фаріон, Т.М. Писаренко. Во
ни пропонують проводити класифікацію бюджетів за наступними озна
ками: за колом охоплення операцій підприємства та рівнем відповіда
льності (функціональний, зведений); за призначенням (операційний, 
фінансовий, бюджет капітальних вкладень); за часовою ознакою (коро
ткотерміновий, довготерміновий); за методикою складання (статичний 
і гнучкий, «зверху вниз» та «знизу вверх», з нульовим рівнем і спадко
ємності, постатейний, із тимчасовим періодом [4, с. 577].

Бюджети, що розробляються підприємствами харчової промисловос
ті повинні враховувати організацію та технологію виробництв, ринки 
збуту, терміни зберігання сировини і готової продукції, взаємовідноси
ни з постачальниками сировини і покупцями готової продукції тощо.

1. За сферами діяльності підприємства (бюджет операційної діяль
ності, бюджет фінансової діяльності, бюджет інвестиційної діяльності 
або він ще називається бюджетом капітальних вкладень. На підставі 
даних цих бюджетів складається основний бюджет).

Операційний бюджет (локальні бюджети) — це сукупність бюдже
тів витрат і доходів, які забезпечують складання бюджету прибутку. До 
них належать: бюджет продаж; бюджет виробництва; бюджет прямих 
матеріальних витрат; бюджет прямих витрат на оплату праці; бюджет 
інших прямих витрат; бюджет виробничих накладних витрат; бюджет 
запасів; бюджет доходів і видатків.

Згідно принципу єдності і залежно від ступеня деталізації ці бю
джети поділяють на бюджети першого рівня (бюджет доходів і витрат, 
бюджет руху грошових коштів, прогнозний баланс); бюджети другого 
рівня (бюджети продажу, виробництва, запасів, постійних витрат то
що); бюджети третього рівня (бюджети виробничих і збутових витрат, 
комерційних витрат тощо).

Що стосується облікових вимірювачів, то операційні бюджети ще дода
тково можна поділяти на: грошові бюджети та негрошові бюджети.

Негрошовий бюджет — це розпис надходжень та витрат, виражений 
в одиницях випуску, годинах праці, одиницях обладнання тощо. При
кладами негрошових бюджетів можуть бути бюджет праці, обладнання, 
приміщень, працівників, площі тощо.

Бюджет витрат, щодо способу деталізації витрат, може бути: по- 
елементний бюджет та постатейний бюджет, а відповідно структура 
витрат включає елементи або статті витрат.

Фінансовий бюджет виражає сукупність бюджетів, які відображають 
плановий рух коштів. При складанні Фінансового бюджету врахову
ються показники бюджету грошових коштів, прогнозного звіту про фі
нансові результати та прогнозного балансу.

Бюджет капітальних вкладень відображає потреби підприємства у 
капітальних інвестиціях (інвестиції в необоротні активи) та фінансових 
інвестиціях (інвестиції в цінні папери).
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Основний бюджет ( консолідований) — це сукупність бюджетів, що 
узагальнюють майбутню діяльність всіх підрозділів підприємства на 
плановий рік. Він включає операційні та фінансові бюджети.

2. За видами витрат (бюджет поточної діяльності, бюджет капіта
льних вкладень).

Бюджети поточної діяльності, що узагальнюються в основному 
бюджеті і відображають діяльність підприємства в розрізі сфер та 
центрів відповідальності з розбивкою на квартали, місяці.

3. За методами складання (статичний бюджет, гнучкий бюджет, 
фактичного виконання).

Статичний бюджет — це бюджет, в якому відображаються планові 
витрати на планові обсяги (в розрізі планового асортименту продукції) з 
запланованим рівнем цін та тарифів на ресурси при встановлених пла
нових нормах витрат.

В свою чергу при складанні статичних бюджетів застосовується: бю- 
джетування через прирощення; пріоритетне бюджетування; бюдже
ту вання «з нуля».

Бюджетування через прирощення — це складання бюджетів на ос
нові результатів, що досягнуті в попередньому періоді. Суть даного ме
тоду полягає в тому, що при складанні бюджету на майбутній період в 
основу розрахунку беруться дані (планові або фактичні) попереднього 
бюджетного періоду і корегуються з врахуванням зміни цінової, подат
кової політики тощо.

Пріоритетне бюджетування — подібне на бюджетування через 
прирощення, але додатково проводиться аналіз варіантів зменшення 
або збільшення бюджетних сум окремих витрат. Пріоритетне бюджету
вання можна розглядати як компроміс між бюджетуванням через при
рощення та бюджетуванням з «нуля».

Бюджетування «з нуля» — це метод бюджетування, за якого мене
джери кожного разу повинні обґрунтовувати планові витрати так, ніби
то діяльність здійснюється вперше.

Бюджетування «з нуля» потребує значних витрат часу, що поясню
ється переглядом та обґрунтуванням норм і нормативів витрат, знач
ними обсягами розрахункових робіт.

Перелік бюджетів, порядок їх складання на підприємстві визнача
ється бюджетним комітетом і затверджується наказом.

Облікова політика підприємства розробляється з врахуванням про
позицій бюджетного комітету.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
С.Ю. Скоморохова
Т.Ю. Редзюк, ст.викладач
Національний університет харчових технологій

Сучасні тенденції розвитку економіки передбачають дослідження 
проблем пов’язаних із управлінням розвитку підприємства на підставі 
врахування зовнішніх та внутрішніх спонукальних мотивів. До зовні
шніх спонукальних мотивів можна віднести загальносвітові процеси, в 
яких виділяються тенденції до глобалізації та корпоратизації світової 
економіки. Масова приватизація сприяла виникненню об’єктивних 
внутрішніх мотивів [1]. Перетин цих інтересів дозволяє робити та реа
лізувати ефективну стратегію розвитку ш;о є рушійною силою на шляху 
успішної діяльності підприємства (рис.).
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Проблеми управляння розвитком промислового підприємства були 
теоретично обґрунтовані багатьма вітчизняними та зарубіжними нау
ковцями та апробовані на практиці. Серед них необхідно відзначити 
В. Гейця, Дж. Кларка, У. Мітчелла, Р. Нельсона, О. Амопіа, М. Кизи- 
ма, В. Забродського та багатьох інших.

Але при цьому досить суттєво не обґрунтовані методологічні підходи 
щодо управління розвитком підприємства із врахуванням галузевих, 
виробничих та організаційних особливостей. Це обумовлено нестабіль
ністю зовнішнього середовища в умовах кризи та зміною парадигми 
розвитку промислових підприємств відповідно до світових процесів [2].

Управління розвитком підприємства розглядається як процес зміни 
еволюційного вектора розвитку на революційний для досягнення цілей 
існування підприємства [2,3]. При цьому необхідно взаємно узгодити 
наслідки усунення диспропорцій при відхиленнях від запланованої по
ведінки підприємства та створення протиріч як джерела його подаль
шого розвитку.

Вирішення поставлених проблем управління розвитком підприємст
ва базується на використанні сучасних концепцій менеджменту, що пе
редбачають застосування системного, процесного, кумулятивного, си
нергетичного та ситуаційного підходів. Комплексне використання та
ких підходів дозволяє визначити як статичні взаємозв’язки між скла
довими економічної системи, так і динамічні.
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ 
НАДІЙНОСТІ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Л.М. Соломчук, ст. викладач
Національний університет харчових технологій

Досягнення і підтримання належного рівня фінансової надійності є 
одним із стратегічних завдань управління компанією. Крім того, фі
нансова надійність виступає одним з основних критеріїв при виборі 
об’єкта інвестування або, наприклад, страховика потенційними стра
хувальниками тощо. У зв’язку з цим виникає потреба у наявності ком
плексної інформації щодо рівня фінансової надійності компаній різних 
рівнів та напрямків діяльності, що функціонують на ринку України, 
отримання якої можливе за результатами статистичного аналізу. На
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явність цієї інформації сприятиме обґрунтуванню та прийняттю ефек
тивних управлінських рішень різними суб’єктами ринку — органами 
державного регулювання, інвесторами, споживачами страхових послуг, 
страховими брокерами тош;о.

Доведено, ш;о типова фінансова звітність компаній не дозволяє кори
стувачам отримувати повну, правдиву та неупереджену інформацію 
ш;одо фінансового стану, результатів діяльності та руху коштів підпри
ємств та організацій. Це перешкоджає прийняттю ефективних управ
лінських рішень, оскільки її склад, зміст та структура не враховує осо
бливостей економічного механізму функціонування підприємств і не 
може, повною мірою виступати інформаційним ресурсом аналізу її фі
нансової надійності. Спеціалізована фінансова звітність є доступною 
виключно для компаній та органів державного нагляду. Вдосконалення 
інформаційного забезпечення аналізу фінансової надійності компаній 
сприятиме формуванню та поширенню якісної статистичної інформації 
ш;одо фінансового стану і результатів діяльності як окремих підпри
ємств та організацій, так і ринку загалом, а це дозволить підвиш;ити 
прозорість та відкритість діяльності вітчизняного ринку.

В схемі статистичного оцінювання надійності підприємств можна 
виділити два напрямки: методичні засади статистичного оцінювання і 
аналізу надійності підприємств (інформаційне забезпечення, дослі
дження системи показників ш;одо надійності підприємства; аналіз чин
ників, ш;о впливають на макро- та мікросередовиш;а); інформаційно- 
аналітичне забезпечення аналізу надійності функціонування підпри
ємств та організацій (аналіз пропорційності регіонального розподілу, 
факторний аналіз надійності, інтегральне оцінювання надійності фун
кціонування підприємств. Обов’язково потрібно проводити рейтинг 
підприємств за інтегральною оцінкою їх функціонування, а також за 
результатами одержаного статистичного оцінювання та аналізу надати 
рекомендації, ш;о будуть спрямовані на підвиш;ення рівня надійності 
функціонування економічних структур.
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ПОСИЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИКАТИВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ 
ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Ю.Л. Темчишина, канд. екон. наук, доцент 
Національний університет харчових технологій

Об’єктивною характеристикою розвитку сучасного суспільства є фо
рмування єдиного світового простору на основі фундаментальної тенде
нції розвитку світового господарства — глобалізації.

Глобалізація являє собою процес всесвітньої економічної, політичної 
і культурної інтеграції і уніфікації. У результаті глобалізації світ стає 
залежним від всіх його суб’єктів, які функціонують в умовах постійних 
ринкових трансформацій. Глобалізація, як об’єктивна тенденція роз
витку суспільства, характеризується складними й непередбачуваними 
проявами, які торкаються не тільки всіх без виключення країн світу, 
але й сформованого в них підприємницького середовиїца. В цьому 
зв’язку зростає роль системи управління діяльністю виробничих під
приємств, як суб’єктів господарювання, в ринковому просторі з глоба- 
лізаційними процесами.

Система управління підприємством передбачає вирішення як поточ
них управлінських задач, ш;о пов’язані з реалізацією конкретних про
блем операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, так і стратегі
чних завдань, які визначають його розвиток в довгостроковій перспекти
ві. Вирішення управлінських завдань суттєво ускладнюється невизначе
ністю та конфліктністю, які генерують ризики властиві мінливому сере- 
довиш;у, в якому функціонує підприємство. Тому, змінюються правила 
поведінки господарчих суб’єктів, а саме: гнучкість, здатність пристосо
вуватися та маневрувати у варіативному та ризикогенному середовиїці.

Це вимагає модернізації традиційного планування як ключової фун
кції управління. Набуває значення новітнє індикативне планування, в 
якому раціонально поєднуються ринкові і планові засади.

Узагальнення наукових поглядів дозволяє характеризувати індика
тивне планування на сучасному виробничому підприємстві як процес 
передбачення ймовірних змін у внутрішньому та зовнішньому ризико
генному середовиїцах функціонування підприємства, змін його еконо
мічного потенціалу та кількісного оцінювання рівня економічних пока- 
зників-індикаторів фінансово-економічного стану підприємства за різ
ними сценарними варіантами настання ризикових ситуацій.

Індикативне планування повинно супроводжуватись процесами об
ліку, моніторингу, аналізу, контролю та організацією досягнення ба
жаних значень показників — індикаторів економічної діяльності.

Основою інформаційно-методичного забезпечення індикативного 
планування є інформаційна система. Дослідження показало, іцо основ
ними завданнями створення інформаційної системи на сучасному під
приємстві, яке функціонує в мінливому ринковому середовиїці з глоба- 
лізаційними процесами, слід вважати:
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♦ створення інформаційної бази показників-індикаторів операцій
ної, фінансової та інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства;

♦ забезпечення раціонального інформаційного обміну між підрозді
лами підприємства для отримання синергетичної ефективності від ви
користання інформації та прийняття управлінських рішень;

♦ забезпечення управлінського персоналу підприємства засобами 
для ефективного вирішення задач планування та координації фінансо
во-економічних і виробничих процесів.

Реалізація завдань по створенню такої інформаційної системи дозво
лить вирішувати такі практичні проблеми:

♦ інтеграції внутрішніх і зовнішніх інформаційних потоків для ефе
ктивного багаторівневого управлінського аналізу;

♦ створення технології моделювання і комплексного аналізу фінан
сово-економічних і виробничо-господарських показників підприємства;

♦ підвиш;ення якості і своєчасності прийняття управлінських рішень;
♦ виконання багатоваріантних сценарних розрахунків з метою попе

редньої діагностики можливих наслідків прийняття управлінських рі
шень в умовах мінливого ринкового середовиш;а, яке продукує еконо
мічні ризики;

♦ комплексного інформаційного забезпечення індикативного плану
вання на підприємстві, яке об’єднує сукупність всіх інформаційних ре
сурсів і способів їх формування, необхідних і достатніх для раціональ
ної реалізації послідовності етапів індикативного планування.

В безпосередньому процесі створення інформаційної бази індикатив
ного планування основним етапом є формування інформаційних ресур
сів. До їх складу входить така провідна інформація: бухгалтерська, 
статистична, регулятивно-правова, довідкова, з нефінансової звітності, 
прогнозна та управлінська.

В результаті застосування широкого діапазону методів оброблення 
цих інформаційних ресурсів та отримання аналітичної інформації ге
нерується комплексна інформаційна база індикативного планування.

В реальній управлінський діяльності підприємств інформація у 
складі фінансової, статистичної та податкової звітності — це традицій
ні ключові інформаційні джерела, які необхідно розширити та погли
бити шляхом модернізації обліку, щоб задовольнити інформаційні по
треби індикативного планування.

В сучасних наукових дослідженнях прийшли до висновку щодо не
обхідності інтегрування всіх видів облікової інформації в єдиний блок.

Слід зауважити, що особливого значення в умовах глобалізаційних 
процесів в економіці набуває нефінансова звітність підприємства. Це зві
ти компаній, що містять інформацію не тільки про результати операцій
ної, фінансової, інноваційно-інвестиційної діяльності, але й соціальні і 
екологічні показники підприємства. Нефінансова звітність є публічною і 
спрямована передусім на інформування зацікавлених сторін і груп еко
номічного впливу (акціонерів, персоналу, партнерів, клієнтів і суспільс
тво) щодо того, наскільки підприємство враховує інтереси останніх.

Крім того, сучасний менеджмент потребує актуальної та оперативної 
інформації з високим ступенем релевантності. В цьому зв’язку, врахо
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вуючи динамічне середовище функціонування підприємства з певними 
загрозами, правомірно вважати, що до встановлених законодавчо 
принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності доцільно дода
ти наступні: адаптивності; релевантності інформації; взаємозв’язку 
внутрішніх і зовнішніх факторів; комплексного охоплення; внутріш
нього застосування; ефекту синергії.

В загальному підсумку проведеного дослідження сформувався авто
рський погляд на вирішення досліджуваної проблеми в таких аспектах:

♦ в реальній практиці необхідне впровадження індикативного (про
гнозного) обліку як інструменту поглиблення облікової складової в ін
формаційній системі індикативного планування на підприємствах, які 
розвиваються за вектором формування конкурентних переваг в ринко
вому просторі з глобалізаційними процесами;

♦ максимальної результативності можна досягти від впровадження 
індикативного планування на основі логічного ланцюга комплексного 
інформаційного забезпечення в раціональній послідовності «розширена 
інформація з інтегрованої системи фінансового, управлінського та до
повнюючого їх індикативного (прогнозного) обліку — індикативний 
діагностичний аналіз за сценарними варіантами — індикативний стра
тегічний план»;

♦ досить реалістичним є міркування, що в черговості поступу галу
зей вітчизняного виробництва в глобальний простір відповідно до свого 
економічного потенціалу агропромисловий сектор знаходиться в пер
шому ряді позитивних очікувань практиків та науковців. Тому впрова
дження індикативного планування буде ефективним на тих підприємс
твах харчової промисловості, вектор розвитку яких направлений на до
сягнення глобальної конкурентоспроможності. Серед функціонуючих 
нині це, наприклад, «Миронівський хлібопродукт» (Торгова марка 
«Наша Ряба», «Легко!», «дружба народів», «Фуа гра», «Сертифікова- 
ний Ангус», «Бащинський», «Європродукт»); Агрохолдінг «Авангард»; 
компанія «Кернел Груп» (ТМ «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак дома
шня», «Чумак золота», «Любонька»).

Виходячи з зарубіжного досвіду, типовим для сфер харчової промис
ловості і АПК в європейських країнах є функціонування кластерів. Ба
гато науковців доводять необхідність формування в Україні в перспек
тиві таких конгломератів як кластери, що також вимагатиме застосу
вання індикативного планування в системі управління їхнім безпечним 
розвитком.
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ВСТАНОВЛЕННЯ 
ОКЛАДІВ ПРАЦІВНИКАМ 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Н.М. Ткаченко, д-р. екон. наук, професор 
Національний університет харчових технологій

Відповідно до Кодексу законів про працю України ст. 94 заробітна 
плата — це винагорода обчислена, як правило у грошовому виразі, яку 
власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за вико
нану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконува
ної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його 
праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації і 
максимальним розміром не обмежується.

Питання державного і договірного регулювання оплати праці, прав 
працівників на оплату праці та їх захисту визначається Кодексом зако
нів про працю України, Законом України «Про оплату праці» та інши
ми нормативно-правовими актами.

Мінімальна заробітна плата (ст. 95) — це законодавчо встановлений 
розмір заробітної плати за профнекваліфіковану працю, нижче якого не 
може проводитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну 
норму (обсяг робіт).

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати за роботу в 
надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах 
праці, на роботах з особливими природними географічними і геологіч
ними умовами та умовами підвиш;еного ризику для здоров’я, а також 
премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, 
матеріальна допомога.

У разі коли працівникові, який виконує місячну (годинну) норму пра
ці, нарахована заробітна плата нижче законодавчо встановленого розміру 
мінімальної заробітної плати підприємство проводить доплату її рівня.

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядаєть
ся відповідно до статей 9 і 10 Закону України «Про оплату праці».

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, 
обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, ор
ганізацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб.

Заробітна плата підлягає індексації у встановленому порядку.
Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, 

яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і 
тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).
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Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт 
залежно від їх складності, а працівників залежно від їх кваліфікації та 
розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціа
ції розмірів заробітної плати.

Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) провадиться 
на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфіка- 
ційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (поса
дових окладів), ш;о встановлюються у розмірах не нижчих, ніж визна
чені генеральною, галузевою (регіональною) угодою.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконува
ної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його 
праці та господарської діяльності підприємства. Регулюють заробітну 
плату форми і системи оплати праці та мінімальна заробітна плата.

Якш;о співставити мінімальну заробітну плату за попередні роки, то 
єдиної методики не існує;

грн
3  01.01.1998 р .  —  45,00___________
3 0 1 .0 1 .1 9 9 8  р . —  5 5 ,0 0  
3 0 1 .0 1 .2 0 0 5  р . —  2 5 2 ,0 0  
з 0 1 .0 4 .2 0 0 5  р. — 2 9 0 ,0 0  
з 0 1 .0 7 .2 0 0 5  р. — 3 1 0 ,0 0  
з 0 1 .0 9 .2 0 0 5  р. — 3 3 2 ,0 0  
з 0 1 .0 1 .2 0 0 6  р. — 3 5 0 ,0 0
з 0 1 .0 7 .2 0 0 6  р. — 3 7 5 ,0 0 _____________
з 0 1 .1 2 .2 0 0 6  р. — 4 0 0 ,0 0 _____________
з 0 1 .0 1 .2 0 0 9  р . — 6 0 5 ,0 0
3 0 1 .0 4 .2 0 0 9  р . —  6 2 5 ,0 0 _____________
3 0 1 .0 7 .2 0 0 9  р . —  6 3 0 ,0 0
3 0 1 .1 0 .2 0 0 9  р . —  6 5 0 ,0 0 _____________
з 0 1 .1 1 .2 0 0 9  р. — 7 4 4 ,0 0
з 01.01.2013 р. — 1 1 4 7 ,0 0 ___________
з 01.12.2013 р. — 1 2 1 8 ,0 0

Якш;о у 2009 р., у 2010 і 2012 роках мінімальна заробітна плата про
тягом року змінювалась 5 разів, то у 2 0 1 3  р. — 2 рази, тобто поверну
лась до методики 1998 року.

Значну роль для встановлення працівникам бюджетної сфери віді
грає штатний розпис, у якому встановлюється кількість працюючих 
(штат адмін.-управлінського персоналу, цехового персоналу, інший пе
рсонал; посади, кількість штатних одиниць, посадові оклади, місячна 
заробітна плата кожного із штатного розпису та місячний фонд заробі
тної плати за наказом і підписом керівника бюджетної установи.

Посадові оклади працівникам бюджетних установ установлюють за 
Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці пра
цівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
оплату праці працівників» на основі Єдиної тарифної ставки розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організа
цій окремих галузей бюджетної сфери від 3 0 .0 8 .2 0 0 2  р. № 1 2 9 8 .
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Обчислюють оклади, виходячи з розміру посадового окладу (тариф
ної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, який у 2013 р. стано
вив 852 гри. З 01.12.2013 р. мінімальну заробітну плату підвищено до 
1218 грн (стаття 8 Державного бюджету України — 2013). Нижче наве
дено посадові оклади працівників за єдиною тарифною ставкою.

Таблиця 1. Посадові оклади працівників за ЄТС із 01.12.2013 р.
Тарифний

розряд
П осадовий 
ок л ад ,гр н

Тарифний
розряд

П осадовий 
оклад,грн

1 1218 14 2062
2 1218 15 2198
3 1218 16 2377
4 1218 17 2556
5 1218 18 2735
6 1235 19 2914
7 1312 20 3101
8 1397 21 3280
9 1474 22 3459
10 1551 23 3638
11 1678 24 3715
12 1806 25 3843
13 1934

Таблиця 2. Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ закладів та організацій галузей бюджетної сфери

Тарифні
розряди

Тарифні коеф іцієнти , щ о защзоваджено
І етап 3 1 вересня 

2005 р.
II етап 3 1 лю того

2008 р.
III етап 3 1 вересня

2008 р.
2 1,03 1,06 1,09
3 1,06 1,12 1,18
4 1,09 1,18 1,27
5 1,12 1,24 1,36
6 1,15 1,30 1,45
7 1,18 1,37 1,54
8 1,22 1,47 1,64
9 1,31 1,57 1,73
10 1,40 1,66 1,82
11 1,50 1,78 1,97
12 1,61 1,92 2,12
13 1,72 2 ,07 2 ,27
14 1,84 2,21 2,42
15 1,97 2,35 2,58
16 2,11 2,50 2,79
17 2,26 2,66 3,00
18 2 ,37 2,83 3,21
19 2,49 3,01 3,42
20 2,61 3,25 3,64
21 2,74 3,41 3,85
22 2,88 3,50 4,06
23 3,02 3,71 4 ,27
24 3,17 3,80 4,36
25 3,35 3,93 4,51

48



Довідка: посадовий оклад (тарифна ставка) визначається множенням 
посадового окладу першого розряду (з 1 квітня 2010 р. — 567 грн) на 
тарифний коефіцієнт присвоєного тарифного розряду; за тарифними 
розрядами 1-7 посадові оклади встановлюють на рівні мінімальної за
робітної плати (планувалося з липня 2010 р. — 884 грн.)

З 1 січня 2011 р. розмір посадового окладу (тарифної ставки 1-го та
рифного розряду становить 613 грн. (згідно з постановою КМУ від 
29.12.2010 р. № 1212, ця цифра мала зростати разом із черговим під- 
виїценням мінімальної заробітної плати, з 1 січня 2013 р. і до 1 грудня 
2013 р. — незмінна — 1147 грн., а з і  грудня 2013 р. — 1218 грн.)

За даними табл. 1 оклади працівників із 1-5 тарифними розрядами 
Єдиної тарифної ставки опинилися нижче мінімальної межі, іцо супе
речить статі 95, абз. З статті 96 Кодексу законів про працю та статі З 
Закону України «Про оплату праці».

Таким чином, доцільно зробити наступні висновки:
1. Із 1 січня 2014 р. працівникам 1 - 5  тарифних розрядів посадові 

оклади встановлюють на рівні мінімальної заробітної плати — 1218 грн. 
і відповідно ставки працівників із виїцими тарифними розрядами зали
шаються на рівні грудня 2013 р. відповідно, всі доплати, підвиш;ення, 
надбавки працівникам обчислюють із новозатверджених ставок.

2. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів про
куратури, судів та інших органів, іцо фінансуються з бюджету» від 
20.05.2009 р. № 482 потрібно підвиїцити оклади держслужбовцям і поса
довцям органів місцевого самоврядування, у яких оклади за станом на 
01.12.13 р. менші від мінімальної заробітної плати (на 01.12.13 р.).

3. Керівникам усіх бюджетних установ у зв’язку з новими посадови
ми окладами потрібно змінити штатний розпис за відповідним наказом 
керівництва.

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ 
ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Л.М. Чернелевський, канд. екон. наук, професор 
Національний університет харчових технологій

Дистанційне навчання як окрема форма отримання освіти й організації 
навчання виникло в Європі іце на початку XIX століття. Водночас до цих 
форм навчання використовувався термін кореспондентське навчання 
{correspon dence education, correspondence study), під яким розуміли всі 
форми навчання, ш;о здійснювалися на відстані від навчального закладу.

Так Університет Лондону був першим навчальним закладом, який у 
1836 р. поряд з очним запровадив і кореспондентське навчання. Можна 
вважати, ш;о саме з цього часу почала розроблятися і формуватися нау
ково-методична база дистанційної освіти (ДО), а невдовзі появилися 
перші публікації, іцо присвячувалися цій проблемі. Поступовий розви
ток навчально-методичного забезпечення ДО і набутий досвід позитив
но позначилися на якості освіти, іцо надавалася за цієї формою, а її пе
реваги для певної категорії тих, хто бажав навчатися, поступово стали
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очевидними. Як результат, чисельність учнів, які навчалися за корес
пондентською формою, почала поступово й неухильно зростати.

Вже у 1892 р. Університет Чикаго (США) і у 1911 р. Університет 
Квінс-ленда (Великобританія) розгорнули кореспондентське навчання 
для широких верств населення, ш;о бажали отримати виш;у освіту і не 
мали можливості (за різних причин) це зробити за очною формою. На
прикінці 20-х років XX століття у колишньому СРСР, в тому числі й в 
Україні, виник різновид кореспондентського навчання, відомий під на
звою заочне навчання.

Помітного поширення кореспондентське навчання набуло після Дру
гої світової війни, у роки відбудови країн Європи, коли кадрова про
блема там постала дуже гостро, а бажаючих отримати освіту за очною 
формою виявилось обмаль. Так, наприклад, у Франції поширення ко
респондентського навчання було спричинено передусім необхідністю 
забезпечити освіту населення, що проживало у віддалених гірських ра
йонах, а також фінансовими труднощами, з якими стикалося населен
ня периферійних районів при намаганні отримати очну освіту у вели
ких містах, де зазвичай розташовувалися відомі університети. Значно
го поширення заочне навчання набуло і в усіх республіках колишнього 
СРСР, в тому числі й в Україні, де воно почало застосовуватись не тіль
ки у вищій, а й у загальноосвітній школі.

З часом почали відбуватися зміни в характері здійснення й організації 
кореспондентського навчання, які були спричинені запровадженням у 
цю форму освіти навчання нових засобів і технологій, передусім елект
ронних. Це дало змогу поряд з використанням під час навчання навча
льно-методичних матеріалів у письмовій, паперовій формі та пересилан
ням їх поштою широко застосовувати в навчанні радіо- і телепередачі. З 
цього часу термін «кореспондентське навчання» став неадекватним ха
рактеру здійснення й організації навчання, не відображував нові реалії.

У кінці 1960-х і на початку 1970-х рр. в країнах Заходу замість тер
міна кореспондентське навчання почали застосовувати багато інших 
термінів (education at а distance, distance education, distance learning, 
distance teaching, e-learning, online learning, on-line learning, open 
learning, open and distance learning, Internet-baced traning та ін.). їх 
розмаїття відображало лише різні підходи і погляди авторів, їх бажан
ня підкреслити в певному контексті ту чи іншу техно-логічну особли
вість навчання на відстані. У 1982 р. термін кореспондентське навчан
ня був замінений на термін «дистанційна освіта» у назві Міжнародної 
конференції з дистанційної освіти International Conference of Distance 
Education у Ванкувері (Канада). Міжнародна рада з кореспондентської 
освіти також змінила свою назву на Міжнародну раду з дистанційної 
освіти. В Україні, Росії і деяких інших країнах до цієї форми освіти пе
реважно застосовуються терміни «дистанційне навчання» і «дистан
ційна освіта», які теж нерідко використовуються як синоніми.

З середини 1990-х рр., передусім у Великобританії, Франції і США, 
ДО почала набувати дійсно широких масштабів. В Україні ДО почала 
активно розвиватися та впроваджуватися лише наприкінці XX ст., пе
реважно в системі вищої освіти.
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Можна вказати на два визначальних чинники, що спричинили появу 
і розвиток сучасних форм ДО (електронної ДО).

Перший з них — це нова освітня парадигма, якою визначено і задек
ларовано принципи відкритої освіти і яка була реакцією системи освіти 
на виклики об’єктивних тенденцій глобалізації світу, підвищення ди
наміки соціально-економічного та науково-технічного розвитку, погли
блення інтеграційних і демократичних процесів у суспільстві й освіті.

Другий — це широкомасштабна інформатизація освіти, яка забез
печила всебічне запровадження інформаційно-комунікаційних тех
нологій (ІКТ) в освітню практику як засобу навчання та предмета ви
вчення й яка була реакцією системи освіти на об’єктивні тенденції 
формування інформаційного суспільства, бурхливий розвиток ІКТ, 
їх всебічне запровадження практично в усі сфери життєдіяльності 
людини. Посиленню впливу цього чинника на характер і темпи роз
витку ДО передусім сприяли особливості та досягнутий рівень розви
тку засобів ІКТ, темпи зростання обсягів їх виробництва (персональ
них комп’ютерів та інших комп’ютерно-орієнтованих засобів на
вчання, засобів і технологій формування й доступу до електронних 
інформаційних ресурсів, мережі Інтернет, локальних і корпоратив
них комп’ютерно-технологічних мереж для транспортування навча
льних інформаційних об’єктів) при одночасному поступовому і не
впинному зниженні вартості як самих засобів ІКТ, так і вартості те
лекомунікаційних послуг. Зазначені особливості процесу інформати
зації освіти забезпечили формування комп’ютерно-технологічної 
платформи ДО як способу практичної реалізації в системі освіти 
принципів відкритої освіти.

Таким чином, обидва із зазначених чинників є взаємообумовленими, 
спираються і передбачають один одного.

Розвиток ДО в Україні пов’язаний з іменами таких відомих вчених, 
педагогів і організаторів освіти та науки, як В. Биков, В. Гриценко,
І. Дубинський, М. Згуровський, С. Калашникова, В. Кремень, С. Куд- 
рявцева, В. Кухаренко, В. Луговий, І. Мілюкова, Н. Морзе, В. Олійник, 
П. Стефаненко та ін.

Дистанційна освіта є перспективним сучасним механізмом і інстру
ментом досягнення цілей освіти на сучасному етапі її розвитку. Це від
носно новий розділ знань і практики, де понятійний апарат ще остаточ
но не визначився. Тому наведемо тлумачення основних категорій дис
танційного навчання й освіти та визначимо їх співвідношення.

Зауважимо, що поняття відкрита освіта і дистанційна освіта є само
стійними категоріями. Непоодинокі випадки, однак, коли ці поняття 
як у вітчизняних, так і в закордонних джерелах змістово не розрізня
ються, ототожнюються і/або визначаються одне через інше.

Для більш чіткого розмежування цих понять, визначення специфіки 
побудови і сфер застосування різних типів моделей відкритої освіти, що 
представляють ці поняття, розглянемо це питання детальніше з пози
цій системного і за-дачного підходів.

Б.Шуневич зазначає, що «відкрита освіта — це технологія на
вчання, яка побудована так, щоб навчання проходило гнучким сно
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собом, незалежно від географічної віддаленості студента від освіт
нього закладу, його соціальних і тимчасових обмежень» [1, 93]. Це 
індивідуальний підхід до навчання, орієнтований на здійснення на
вчання кожного студента за індивідуальним планом. Відкрите на
вчання може включати дистанційну або інші форми навчання, а та
кож можливість поєднувати елементи традиційного та самостійного 
навчання з відповідною формою контролю. Л.Максвел вважає, ш;о 
відкрите навчання — це підхід до навчання, спрямований на студен
та, при якому усуваються всі бар’єри для забезпечення високого рів
ня автономності студента у процесі навчання. Дистанційне навчання 
більше стосується способу подачі курсу навчання, за якого комуні
кації між викладачами і студентами відбуваються на відстані та тех
нологічно опосередкованим є необхідний для навчального процесу 
двосторонній зв’язок між викладачем і студентом.

Дистанційна освіта спирається на принципи відкритої освіти, забезпечує 
їх реалізацію і в термінах теорії задач утворює розв’язувальну частину су
купності задач відкритої освіти. Моделі систем дистанційної освіти саме ві
дображають суттєві сторони реалізації принципів відкритої освіти в конк
ретному навчальному середовиш;і. Ці моделі є забезпечувальними моделями 
відкритої освіти, які суттєво відрізняються від моделей, ш;о відображують 
розв’язувальну частину освітньої задачі у традиційних системах, де прин
ципи відкритої освіти не реалізуються або реалізуються частково.

Тобто певна система дистанційної освіти — це одна з можливих моде
лей реалізації відкритої освіти, ш;о відображає специфіку здійснення від
критого освітнього процесу в навчальному середовиш;і конкретної відкри
тої педагогічної системи, конкретного навчального закладу. Сукупність 
моделей систем дистанційної освіти, таким чином, можна розглядати як 
подальшу деталізацію концептуальної моделі відкритої освіти, ш;о відо
бражає певну реалізацію принципів відкритої освіти в конкретному сере- 
довиш;і систем дистанційної освіти. Або, ш;о є тим самим, моделі відкритої 
освіти є деяким узагальненням сукупності моделей систем дистанційної 
освіти, в яких не відображаються особливості реалізації принципів від
критої освіти в конкретному навчальному середовиш;і. Тому, в загальному 
випадку, принципам відкритої освіти може відповідати множина моделей 
дистанційної освіти — множина реалізацій моделей відкритої освіти.

Окремо зазначимо, ш;о принципи відкритої освіти в тому чи іншому не
повному обсязі можуть реалізовуватись і в недистанційних системах освіти.

Водночас можна сказати, ш;о принципи відкритої освіти та системи 
дистанційної освіти об’єднує те, ш;о як самі принципи, так і конкретні 
системи дистанційної освіти відображують відповідні моделі відкритої 
освіти (моделі, ш;о відображують функціональний аспект і аспект реа
лізації єдиної освітньої задачі). В цих моделях відображаються як цілі і 
специфіка освітньої галузі й освітнього процесу, так і особливості кон
кретного середовиш;а, в якому він розгортається. Суттєва ж відмінність 
між цими моделями полягає в різній глибині цього представлення. Для 
конкретної освітньої системи це різні моделі однієї освітньої задачі.

В літературі, присвяченій проблемам відкритої освіти і ДО, наводяться 
численні, в цілому несхожі, означення ДО. Це, з одного боку, є ознакою ба
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гатогранності та масштабності цього явища, а з іншого вказує на те, що 
предмет і об’єкт ДО, її понятійний апарат ще не до кінця визначився.

Аналізуючи й узагальнюючи означення поняття ДО, введемо два 
можливих означення поняття дистанційної освіти (ДО), які залежать 
від конкретного аспекту розгляду.

По-перше, система ДО — різновид освітньої системи, в якій перева
жно використовуються дистанційні технології навчання й організації 
освітнього процесу.

По-друге, д о  — одна з форм здобуття освіти, за якою опанування 
тим або іншим її рівнем за тією або іншою спеціальністю (напрямом 
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації) здійснюється 
у процесі дистанційного навчання.

Дистанційне навчання (ДН) — форма організації та реалізації на
вчально-виховного процесу, за якою його учасники (суб’єкти навчання) 
здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно екстериторі
ально (тобто, на відстані, коли учень і викладач фізично відокремлені 
відстанню, яка не дає можливості і не передбачає безпосередню навча
льну взаємодію учасників віч на віч, інакше кажучи, коли учасники 
територіально перебувають поза меж можливої безпосередньої навча
льної взаємодії і коли у процесі навчання їх особиста присутність у пе
вних навчальних приміщеннях навчального закладу не є обов’язковою, 
а систематичне відвідування занять не передбачається).

На етапі організації ДН окремі елементи взаємодії учасників і органі
заторів навчально-виховного процесу розподіляються у часі в межах по
передньо встановлених і узгоджених за тривалістю і терміном, склада
ється графік взаємодії (план організації навчання). При цьому навчальна 
взаємодія може здійснюватись як синхронно у часі, коли взаємодія учас
ників здійснюється в один і той самий час (наближено до організації на
вчання за очною формою), так і асин хронно у часі, коли не вимагається і 
не передбачається одночасна участь учасників при їх навчальній взаємо
дії (наближено до організації навчання за заочною формою).

Залежно від характеру організації навчальних комунікацій між учасни
ками навчально-виховного процесу й організаторами освіти і способу побу
дови комунікаційного каналу навчального середовища (транспортної сис
теми постачання навчальних матеріалів) розрізняють традиційне ДН (заоч
на форма навчання) та електронне ДН (е-дистанційна форма навчання).

Традиційне ДН — різновид ДН, за яким учасники й організатори 
навчального процесу здійснюють взаємодію переважно асинхронно у 
часі, значною мірою використовуючи в якості транспортної системи по
стачання навчальних матеріалів та інших інформаційних об’єктів сис
теми поштового, телефонного або телеграфного зв’язку.

Е-дистанційне навчання — різновид ДН, за яким учасники й орга
нізатори навчального процесу здійснюють переважно індивідуалізовану 
взаємодію як асинхронно, так і синхронно у часі, переважно і принци
пово використовуючи електронні транспортні системи постачання на
вчальних матеріалів та інших інформаційних об’єктів, комп’ютерні 
мережі Інтернет/Інтранет, ІКТ.
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
О.С. Щербина
Національний університет харчових технологій

Сучасний етап розвитку економіки характеризується процесами глоба
лізації та інтеграції. Глобальна економіка — це новий етап в розвитку сві
тової економіки, для якої характерна наявність нової парадигми бухгал
терського обліку і звітності, іцо базується на інтерактивному використанні 
інформації, комп’ютеризації господарських та фінансових процесів.

В інформаційних системах підприємства провідна роль належить 
бухгалтерському обліку, який дає можливість відтворити кожний гос
подарський факт з усіма деталями. Він є суцільним, неперервним, 
строго регламентованим, забезпечує документальне відображення всіх 
господарських операцій.

Роль бухгалтерського обліку з переходом до ринкової економіки різ
ко зростає. Відповідно до програми реформування системи бухгалтер
ського обліку із застосуванням міжнародних стандартів підлягають пе
регляду організація бухгалтерського обліку, методика відображення 
господарських операцій, обсяг та зміст фінансової звітності.

Складовими елементами господарської діяльності є її планування, 
організація, управління та контроль, які в свою чергу вимагають 
відповідного інформаційного забезпечення. Джерелом такої інфор
мації є бухгалтерський облік, основне завдання якого полягає у на
данні необхідних даних всім зацікавленим у них сторонам для при
йняття відповідних рішень.

Облікова система не тільки відображає господарські факти, які від
буваються в процесі діяльності, а й впливає на них, контролюючи за
конність, доцільність та ефективність використання ресурсів. Облікові 
працівники досліджують залежності між процесами, ш;о відбуваються 
на підприємстві, фінансовими результатами і пропонують альтернатив
ні шляхи ведення бізнесу, вибираючи найкращий варіант дій на перс
пективу. Тобто сьогодні під бухгалтерським обліком розуміють інфор-
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маційну систему, яка фіксує, обробляє і передає інформацію про госпо
дарюючий суб’єкт з метою надання зацікавленим сторонам необхідних 
даних для обґрунтування вибору альтернативного використання ресур
сів під час управління економічною діяльністю. Кінцевим продуктом 
облікової системи є фінансова звітність, підготовлена для усіх зацікав
лених осіб. Облікова інформація потребує постійного оновлення, 
суб’єктивної оцінки та інтерпретації під час аналізу, подання фінансо
вих звітів та використання їх в управлінні.

Головними завданнями організації обліку з використанням сучасних ін
формаційних систем є вдосконалення плану рахунків бухгалтерського об
ліку, інтегрованого з міжнародною практикою бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності; розробка національних Положень (стандартів) бухгал
терського обліку, що регламентують облік і контроль у середовищі електро
нної обробки інформації; автоматизація формування первинних документів 
на машинних носіях; розробка типових проектних рішень для технологіч
ного забезпечення автоматизованого розв’язання завдань обліку за допомо
гою ПЕОМ і мережі автоматизованих робочих місць бухгалтерів.

Використання сучасних інформаційних технологій для створення 
електронного документообігу сприяє вирішенню проблеми щодо удо
сконалення організації документообігу на підприємствах. Впрова
дження сучасних інформаційних технологій сприяє також вирішен
ню проблеми щодо прискорення оброблення облікових даних та їх 
передачі всім користувачам.

Професійна підготовка працівників бухгалтерії є актуальною про
блемою процесу реформування бухгалтерського обліку, вирішення якої 
безумовно є удосконалення навчальних програм в вищих навчальних 
закладах та відповідної наукової, навчальної та методичної літератури, 
так як сучасний головний бухгалтер підприємства повинен виконувати 
не лише обов’язки, затверджені чинним законодавством, але і функції 
щодо організації та впровадження управлінського обліку, вирішення 
завдань фінансового планування, міжнародних відносин, тощо. Підви
щення професійного рівня та кваліфікації спеціалістів з бухгалтерсько
го обліку в сучасних умовах в Україні сприяє впровадження системи 
сертифікації CAP і СІРА, АССА DipIFR.

При налагодженні та функціонуванні комп’ютерних систем, частина 
облікової інформації стає доступною для сторонніх осіб. Тому слід за 
допомогою внутрішніх положень обмежити доступ сторонніх осіб до 
інформації, яка є комерційною таємницею підприємства, а також вста
новити або передбачити механізм перевірки звітної інформації, що ви
ходить за межі підприємства.

Новим етапом розвитку бухгалтерського обліку та його автоматиза
ції стало використання корпоративних, галузевих, регіональних та 
міжрегіональних комп’ютерних мереж. Це є важливим кроком, тому 
що сприяє скороченню витрат для отримання необхідної інформації, 
надає більшу ефективність передачі даних та їх більшу точність і до
стовірність. В Україні мережева система обліку своїми темпами розви
тку поступається системі обліку у високо розвинутих країнах, тому 
слід використовувати закордонний досвід.
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КОМУНІКАЦІЇ НА КОРПОРАТИВНІЙ 
СТОРІНЦІ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Х.С. Акопян, аспірант
Національний університет харчових технологій

Не поспішайте заводити власне представництво у соціальних мере
жах. Спочатку зрозумійте, нащо вони вам потрібні і як ви будете їх ви
користовувати. Просування і контекстна реклама принесуть набагато 
більше відвідувачів та будуть працювати на конверсію, тобто на перехід 
відвідувачів у покупців. Соціальні мережі корисні для збільшення лоя
льності до бренду, як засіб звернути увагу на ваші новинки постійним 
покупцям. Вони допомагають організувати простий канал спілкування 
з клієнтами, можуть навіть слугувати своєрідною «книгою скарг» з 
можливістю швидкої зворотної реакції. Отже, ви прийшли до соціаль
них мереж спілкуватися з клієнтами, партнерами, лідерами думок і 
усіма, хто для вас є цікавим і корисним. Коли компанія виходить в 
«ефір» у соціальних мережах, то відразу виникає питання: від чийого 
імені буде вестися діалог з аудиторією?

Давайте розглянемо кілька варіантів із їхніми перевагами та загрозами.
Варіант перший — це комунікація від першої особи.
Цей варіант більш за все підходить компаніям, що побудовані на 

бренді особистості (це можуть бути тренінгові або консалтингові ком
панії, модельні агенції, дизайн-студії та інші, де бізнес будується на
вколо однієї персони). Персоналізація спілкування є позитивною для 
відгуків аудиторії. Людям приємно, коли до них звертається конкретна 
людина, ніж без особисте «ми». Особливо добре це спрацьовує, коли 
людина, від імені якої ведеться спілкування, є авторитетом для аудито
рії в якомусь певному напрямку (бізнес, мода, політика, здоров’я та 
інше). Таким чином підвищується фактор довіри аудиторії до повідом
лень. Чим вищим є статус та популярність персони, тим більше підпи
сані в спільноту будуть реагувати на контент, будуть вступати в діалоги
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та довіряти написаному. Це все переваги і вони важливі, але є і свої 
труднощі. Найчастіше таким «комунікатором» виступає перша особа 
компанії або хтось із топ-менеджерів. Дуже важливо реально оцінюва
ти його можливості включитися в процес спілкування на соціальних 
майданчиках. В людини може фізично не вистачати на це часу. У пер
ших осіб компанії соціальні комунікації не ставляться на перший план, 
тому можливі труднощі із регулярністю генерації контенту, відповідей 
на питання користувачів і є загроза отримати зворотній ефект. Один із 
варіантів вирішення цієї проблеми — це хороший зтш-менеджер, що 
має навички написання текстів та вміє якісно перейняти стилістику. 
Ця людина має бути повністю в курсі головних стратегічних моментів 
компанії, особливостей продуктів та послуг, розуміти концепцію ве
дення сторінки спільноти. Від компетентності цього працівника зале
жить думка багатьох людей про вашу компанію. Але це не означає, що 
особа, від імені якої ведеться спілкування, може не втручатися в про
цес. Цей керівник повинен за можливістю приймати участь у вигляді 
написання постів з особистими зверненнями (менеджер за цими поста
ми коректує свою стилістику), написання коментарів під постами кори
стувачів, приймати участь в обговореннях.

Якщо у вашій компаній поки немає впізнаної особи, але ви маєте 
бажання почати просувати компанію через конкретних осіб — це дов
гий процес. Він виправданий у тих випадках, коли за специфікою біз
несу вам є що корисного і цікавого розказати аудиторії і ви хочете по
збавитися знеособленого спілкування. Туристична компанія може роз
повідати про особливості відпочинку у різних країнах, давати різно
планові поради та інше. Компанія з харчовою специфікою може розпо
відати про свої продукти та просувати свого спеціаліста, що буде особи
сто допомагати, підказувати, тим самим підкреслюючи авторитет ком
панії та її уважне ставлення до клієнтів. Цей спеціаліст має стати екс
пертом та надійним консультантом для всіх користувачів спільноти. 
Для того, щоб аудиторія вірила вашому представнику, важливо дуже 
чітко та уважно генерувати контент, він повинен бути унікальним. Не 
мають бути розміщені «корисні поради у малюнках», що вже обійшли 
всі інші сторінки. Звичайно можна брати інформацію з авторитетних 
джерел, доповнювати її та надавати із своїми коментарями. Але 
обов’язково потрібно писати від себе, грамотно відповідати на питання, 
щоб відповіді були дійсно корисними. Небезпечний момент в цьому ва
ріанті комунікації в тому, що якщо вибраний менеджер є найманим 
працівником, рано чи пізно він може покинути компанію та перейти до 
конкурентів і це може створи ти цілий ряд проблем. Така схема роботи 
добре підходить невеликим компаніям, які можуть висунути в інтер- 
нет-спікери когось із співвласників.

Варіант другий — це комунікація від імені компанії.
Цей варіант є найбільш поширеним. Організаційно від самий зруч

ний для компанії. Можливі зміни менеджерів або їх може бути декіль
ка, але немає необхідності підстроюватися під індивідуальну текстову 
стилістику конкретної людини. Потрібно напрацювати загальну кому
нікаційну політику ( на Ви, на ти, офіційно або з гумором та інше).
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Звичайно, якщо комунікація не персоналізована і користувачі не ба
чать за аватаром з логотипом компанії конкретні обличчя, це зменшує 
рівень зв’язку з аудиторією. Але якщо наповнювати спільноту цікавим 
та корисним контентом, якщо відповіді грамотні, а конкурси та акції 
чесні та цікаві для участі, то цей варіант комунікації є найбільш зруч
ним вибором. За такої системи спілкування рекомендовано підключати 
представників компанії через їхні особисті профілі для коментарів, від
повідей на питання та висловлювання думок. Це робить компанію жи
вою для спільноти. Показує, що там є люди з обличчям, думками та 
компетенцією. На скарги може відповідати один представник, а на пи
тання — інший. Варіантів велика кількість. Це може окрема тема по 
вівторкам від менеджера, що займається інноваціями або рецепт здоро
вої їжі по п’ятницям. Можна розміщувати іменні пости але від вашої 
сторінки. Завжди є місце для персоналізації, але головне прийняти 
стратегію в цілому та завжди її дотримуватись.

Варіант третій — це корпоративний герой.
Тема корпоративних героїв не нова і вони з’явилися раніше ніж со

ціальні мережі. Але якщо в інших засобах комунікації бренда з ауди
торією він досить мирно присутній на упаковці і рекламній продукції, 
то в соціальних мережах потрібне постійне та активне спілкування і 
героя потрібно оживляти. Це досить важко і витратно. В цього героя 
має бути не лише ім’я і візуальний образ, він повинен мати свою істо
рію і власний стиль, бути зрозумілим і цікавим аудиторії. Все це має 
розроблятися професіоналами і постійно підтримуватися. Люди не бу
дуть говорити із незрозумілими суперменами, лікарями, поварчуками 
або зайцями. Цей герой повинен бути експертом у всьому, що він гово
рить. Цей варіант комунікації не найкращий, але його можна розгля
дати, якщо ви згодні і готові запросити до реалізації професіоналів.
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У період розвитку ринкових механізмів та бурхливого розквіту під
приємництва, в умовах діючої економіки в Україні досить актуальною 
задачею для теорії і практики господарювання є розробка і використання 
механізмів забезпечення безпеки розвитку українських підприємств.
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Протягом останніх років більшість вітчизняних підприємств та фінансо
во-кредитних установ створили у власній структурі спеціальні підрозді
ли для забезпечення безпеки відповідних суб’єктів господарювання. 
Проте такі підрозділи іце не мають створеної, ефективної та функціона
льної системи забезпечення соціально-економічної безпеки та оцінюван
ня її рівня на підприємствах. Це значно знижує ефективність функціо
нування суб’єктів господарювання, тому існує нагальна потреба в науко
вих дослідженнях як механізмів забезпечення, так і методики оціню
вання якості корпоративної безпеки економічних та фінансових установ.

Відсутність стандартної методики оцінювання рівня безпеки суб’єктів 
підприємницької діяльності також можна пояснити складнош;ами при 
математичній формалізації більшості аспектів цієї проблеми. Наявні ме
тоди оцінювання рівня соціально-економічної безпеки підприємств в бі
льшості випадків не можуть забезпечити зіставність як оцінок рівня без
пеки одного підприємства за різні періоди, так і зіставлення підприємств 
різних галузей. Також сучасні методи характеризують відсутністю фік
сованих меж для інтегрального показника соціально-економічної безпе
ки, так як вони часто є надмірно складними у використанні в практич
ній ш;оденній діяльності суб’єктів господарювання.

Наразі існує кілька методичних підходів до оцінювання рівня соціа
льно-економічної безпеки підприємства. Ці методи відрізняються спе
цифічними методами розрахунків, різними критеріями соціально- 
економічної безпеки, загальним практичним спрямуванням, різними 
рівнями узагальнення та абстракції. Розглянемо найпоширеніші підхо
ди та способи оцінки рівня соціально-економічної безпеки суб’єктів го
сподарювання.

Перший спосіб — індикаторний.
За цим способом рівень безпеки підприємства визначають завдяки 

системі індикаторів [1]. Індикатори можуть бути як кількісними, так і 
якісними величинами, ш;о характеризують певні граничні (критичні) 
значення відповідних функціональних показників. Власне, сама ця ме
тодика оцінювання безпеки економічних суб’єктів полягає у зрівнянні 
фактичних індикаторів діяльності підприємств з їх індикаторами чи 
встановленими пороговими значеннями.

Другий спосіб, умовно названий економіко-математичним.
Деякі автори [3] пропонують методику визначення безпеки функціо

нування економічних суб’єктів на базі розрахунку сукупного індексу 
соціально-економічної безпеки підприємства.

Науковці припустили, ш;о вплив усіх внутрішніх і зовнішніх, факто
рів на економічну безпеку підприємства проявляється у зміні показни
ків, іцо характеризують його діяльність. Тобто, економічна безпека 
підприємства постає як функція від багатьох змінних:

Попри доволі чітку формалізацію проблеми оцінювання соціально- 
економічної безпеки суб’єктів господарювання, існування визначених 
меж коливання показників, можливість зіставлення оцінок різних пе
ріодів, в даному підході існують окремі недоліки, наприклад відсут
ність фіксованого переліку показників для оптимальної характеристи
ки соціально-економічної безпеки суб’єктів господарювання. З іншого
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боку, навіть для підприємств різних галузей промисловості такий набір 
показників буде відрізнятися. Крім того, складність таких розрахунків 
є стримуючим фактором для широкого застосування даного підходу в 
практиці господарювання.

Третій спосіб — ресурсно-функціональний.
Розробники ресурсно-функціонального способу, [2, с.469] запропону

вали вираховувати економічну безпеку на базі оцінювання міри викори
стання ресурсів підприємства по кожній функціональній складовій. В 
якості ресурсів підприємства використовують фактори виробництва, зо
крема, це ресурси капіталу — акціонерний капітал, фінансові ресурси 
підприємства, робоча сила, інформація та технологічні розробки, устат
кування та обладнання, інтелектуальна власність — право на викорис
тання патентів та ліцензій. Варто зазначити, іцо роль інформаційних ре
сурсів та інтелектуальної власності в процесі вичерпання ресурсів і при 
збільшенні вартості нематеріальних активів стрімко зростає.

Наразі ресурсно-функціональний спосіб можна вважати загальновизна
ним та широковживаним. Проте, цей метод має ряд суттєвих недоліків.

Четвертий спосіб, прибутково-інвестиційний.
Представники цього способу і його безпосередній розробник [5] під

ходять до оцінки критеріїв соціально-економічної безпеки через розу
міння сутності соціально-економічної безпеки. Розглядаючи економіч
ну безпеку як спосіб узгодження інтересів підприємства та суб’єктів 
зовнішнього середовиїца, а інтереси розглядаючи як взаємодії, в ре
зультаті яких підприємство отримує зиск, вчені запропонували вважа
ти прибуток підприємства критерієм соціально-економічної безпеки.

На думку вчених [4, с.165-167], підприємство перебуває в економічній 
безпеці за умови, якш;о його господарська діяльність є прибутковою, від
повідно, джерелом створення соціально-економічної безпеки є прибуток, 
що підприємство отримало в результаті взаємодії з суб’єктами зовніш
нього середовища. Чим вище буде рівень узгодження інтересів, тим бі
льше прибутків отримує підприємство. Визначення індексу соціально- 
економічної безпеки пропонується проводити через порівняння обсягів 
брутто-інвестицій підприємства та обсягів ресурсів, необхідних для під
тримки задовільного рівня соціально-економічної безпеки.

Оцінка безпеки функціонування підприємства повинна ґрунтуватися 
на комплексному, багатофакторному підході, оскільки оперуючи од- 
ним-двома навіть найвагомішими показниками об’єктивно оцінити 
безпеки функціонування суб’єкта господарювання, на наш погляд, не
можливо.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
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Український ринок м’яса й м’ясопродуктів тісно пов’язаний зі ста
ном сировинної бази м’ясопереробної галузі. Протягом усього періоду 
незалежності не вдалося зупинити тенденцію до скорочення поголів’я 
худоби та нароіцування збитковості вирош;ування ВРХ. Обсяги реалі
зації на забій суттєво перевип];ували обсяги вирош;ування худоби. Це 
стало причиною різкого скорочення поголів’я худоби, фактичного 
зниіцення спеціалізованого м’ясного стада, зменшення виробництва 
та скорочення споживання м’яса, старіння матеріально-технічної бази 
галузі, порушення інфраструктури і ринків збуту м’яса, посилення 
конкуренції з боку закордонних виробників м’яса та м’ясопродуктів. 
Так, поголів’я ВРХ у всіх категоріях господарств на 1 січня 2013 р. 
становило 4645,9 тис. голів, з них у сільгосппідприємствах усього 
третину — 1506,5 тис. голів. Частка поголів’я ВРХ у сільськогоспо
дарських підприємствах скоротилася з 85,6 % у 1990 р. до 32,4 % на 
кінець 2012 р. [3].

Значна кількість сільгосппідприємств взагалі не займається виро- 
ш;уванням худоби, оскільки ця діяльність є нерентабельною [1]. Темпи 
скорочення деякий час стримувалися наявністю худоби в господарствах 
населення. Хоча і в цій категорії виробників переважало екстенсивне 
виробництво, тут скорочення основних показників були набагато ниж
чими. Зокрема, обсяги реалізації на забій скоротилися на 21,2 % , а об
сяги вирош;ування — на 18,9 %. Таким чином, господарства населення 
забезпечили собі основну частку в структурі вирош;ування і реалізації 
ВРХ на забій. Якш;о ш;е у 1995 році господарствами населення вирош;у- 
валося 37,7 % і реалізовувалося на забій 31,2 % , то вже у 2012 році ці 
частки склали 73,4 та 75 % відповідно [3].

На скорочення поголів’я ВРХ в Україні впливає ряд чинників, які 
можна поділити на внутрішні (на рівні виробника) та зовнішні. Серед 
внутрішніх чинників можна відзначити застосування екстенсивних си
стем вирош;ування худоби, низький вихід та якість м’яса, непрогнозо- 
ваний попит (збут) та дрібнотоварне виробництво. Зовнішніми факто
рами впливу є низька платоспроможність споживачів на внутрішньому
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ринку, загострення конкуренції з боку дешевих видів м’яса, недоліки 
та неефективність державної підтримки і оподаткування, імпорт, світо
ві ціни, ціни на кормові ресурси, відсутність диференціації ціни на 
м’ясну та молочну худобу тош;о.

Собівартість вирош;ування худоби на українських сільгосппідприєм
ствах є порівняно низькою. Але рівень цін на внутрішньому ринку 
України не покриває витрат на виробництво [2]. Одночасно до України 
неконтрольовано завозиться значна кількість м’яса ВРХ іноземного ви
робництва сумнівної якості, але за нижчою ціною, ніж в Україні. Кож
ний п’ятий кілограм яловичини, яку сто-годні споживають українці, — 
імпортний. В основному, це м’ясо, ш;о завозиться для виробництва ков
бас. Імпорт у ковбасному бізнесі дедалі активніше витісняє вітчизня
ний продукт. Тому українським виробникам досить важко конкурувати 
навіть на внутрішньому ринку збуту своєї продукції.

Ключовими факторами вибору м’яса та м’ясних виробів українськи
ми споживачами є рівень якості пропонованої продукції (39,1 %) і вар
тість продукції (31,4 % )[4].

Значним резервом збільшення виробництва яловичини, як показує 
досвід СІЛА, Канади, Італії, Франції, Аргентини, є прискорений розви
ток спеціалізованого м’ясного скотарства. Саме за рахунок розвитку 
цієї галузі має здійснюватися виробництво високоякісної яловичини 
для задоволення потреб населення та промислового виробництва. В 
Україні ж яловичину переважно отримують за рахунок використання 
на забій поголів’я надремонтного молодняку та вибракуванного пого
лів’я дорослої худоби молочних і молочно-м’ясних порід, у сучасних 
умовах внаслідок тривалої фінансово-економічної кризи м’ясне скотар
ство знаходиться у досить критичному стані.

М’ясна ж худоба, порівняно з молочною, має ряд переваг: потребує 
знач-но менших витрат на будівництво приміш;ень і засоби механізації 
виробничих процесів; менш витратна ш;одо концентрованих кормів, 
енергетичних і трудових ресурсів; добре використовує пасовиш;а, відхо
ди рільництва (солому, полову) та переробної промисловості (малясу, 
брагу); забезпечує високоякісною сировиною шкіряну, легку і фарма
цевтичну промисловість.

Тривалий час у скотарстві спостерігається і неухильне зниження об
сягів вироіцування і реалізації на забій (виробництва) м’яса ВРХ. За 
останні 17 років (з 1995 р.) обсяги вироіцування і виробництва скоро
тилися у 5,6 і 3,3 рази відповідно. У цілому негативний баланс вироб
ництва склав -3,2 млн. тонн. У підсумку сектор, який 17 років тому 
формував на м’ясному ринку 51,9 % обсягу вироіцування та 51,7 % об
сягу виробництва у структурі ринку значно втратив за обома показни
ками (до 21,3 % від обсягу вироіцування та до 17,6 % від обсягу вироб
ництва за даними 2012 р.) Позитивним моментом можна назвати те, іцо 
в останні роки поступово зменшується диспропорція між вироіцуван- 
ням та реалізацією ВРХ на забій. У 2012 р. було вироіцено у живій вазі 
671,1 тис. тонн при реалізації 660,8 тис. тонн [3]. Однак робити одно
значні висновки про системні зміни на ринку скотарства поки іцо не 
доводиться.
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Найбільш ємним сегментом за підсумками 2012 -  2013 рр. були сві
жа та охолоджена яловичина (становить близько 80% у загальному об
сязі ринку). Решта припадає на заморожене м’ясо. Відзначимо, ш;о у 
2013 році випуск замороженого м’яса збільшився на 5 п.п. порівняно з 
2012 роком, іцо пов’язано зі зростанням обсягів експорту.

Найбільшим виробником яловичини в Україні є Вінницька область, 
на яку припадає близько 20% загального обсягу випуш;еного м’яса. Ча
стка Сумської області складає 11,3%. Варто відзначити також Полтав
ську (9,5%), Кіровоградську (8,1%), Черкаську (7,6%), Київську 
(6,5%) та Житомирську (5,5%) області.

Найбільшими виробниками яловичини в Україні за підсумками
2012 року були ПрАТ «Козятинскій м’ясокомбінат», ЗАТ «Агропро- 
дукт», ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань», ПрАТ «Конотопм’ясо» та ПрАТ 
«Тростянецький м’ясокомбінат» [4].

Серед основних проблем, іцо впливають на скорочення поголів’я та 
збитковість вирош;ування худоби в Україні, можна виділити: диспаритет 
цін на продукцію сільського господарства, зокрема яловичину та проми
слові товари; відсутність промислового вирош;ування худоби та зосере
дження значної частини виробництва у господарствах населення, іцо не 
забезпечує ефективності та якості продукції; забій населенням молочних 
телят через неможливість його вироіцувати; відсутність диференціації 
ціни на м’ясну і молочну худобу; низький генетичний потенціал худоби; 
відсутність доступної інформації про сучасні та ефективні технології ви- 
рош;ування ВРХ; обмежений доступ до кормових ресурсів та ін.

У 2013 році чисельність поголів’я ВРХ продемонструвала позитивний 
приріст. Цей факт дозволяє висловити надію на розвиток галузі у майбу
тньому. Одним з найголовніших факторів, ш;о сприяв зростанню ринку в
2013 році, стала державна підтримка галузі. Дотації з бюджету госпо
дарствам населення за збереження, вигодовування і утримання молод
няку сприяли збільшенню поголів’я ВРХ та виробництва яловичини.

Ринок яловичини загалом є досить перспективним, але його актив
ному розвитку перешкоджає ціна продукції — споживачі частіше ку
пують більш дешеве м’ясо.

Багато проблем галузі може бути вирішено шляхом створення реа
льної державної програми розвитку тваринництва, яка б базувалася на 
аналізі поточної ситуації і заохочувала б бізнес інвестувати у вирош;у- 
вання ВРХ.

До розроблення такої програми варто було б залучити експертів та 
досвід ЄС і створити її на основі чіткої програми економічної зацікав
леності у вирощуванні худоби на м’ясо. Також прогнозована політика 
уряду має забезпечити привабливий інвестиційний клімат галузі, ви
значити пріоритети в експортній політиці та узгодити розвиток сектору 
яловичини з виробництвом молока.

На сьогодні ж Україна втратила свої позиції серед світових виробни
ків яловичини. Найраціональнішим шляхом виправлення ситуації с 
подальше підвищення концентрації виробництва через створення умов 
розвитку інтеграційних процесів у скотарстві та суміжних з ним виро
бництв, а також шляхом забезпечення державної підтримки та ство
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рення необхідної нормативно-правової бази. Державі необхідно розро
бити заходи та напрями підтримки скотарства, щоб забезпечити мож
ливість надавати сільгоспвиробникам послуги при дорощуванні ВРХ і 
допомогу у пошуку каналів реалізації їхньої продукції.

ЛІТЕРАТУРА

1. Денисенко М.П. Проблеми та перспективи розвитку м’ясного ско
тарства в Україні. Електронне наукове фахове видання «Ефективна 
економіка» [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.economy. 
nayka.com.ua/.

2. Ключові питання ринку яловичини та шляхи їх вирішення. Ре
зультати дослідження [Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://www.swap-rural.org. ua/ua/digests.html.

3. Статистичний збірник «Тваринництво України 2012». — Дер
жавна служба статистики України [Електронний ресурс] Режим досту
пу: http://agroua. net/statistics/.

4. Вінниччина — найбільший виробник яловичини в Україні /  Аг
рарне інформаційне агентство [Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://agravery.

5. com/2606/print.

ІНТЕРНЕТ — РЕКЛАМА ТА ШЛЯХИ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
0.0. Лелека, аспірант
Національний університет харчових технологій

У наш час стрімкого розвитку Інтернату в Україні інтернет-реклама 
стає дедалі більш значним маркетинговим інструментом й більш засто
совуваним вітчизняними рекламодавцями способом просування товарів 
і послуг у Мережі. Це обумовлено, з одного боку, бурхливим характе
ром росту електронної комерції в Україні [1, с.81], а з іншого, — низ
кою специфічних особливостей інтернет-реклами, які виділяють її з 
комплексу маркетингового інструментарію.

На думку фахівців, потенціал реклами в Інтернеті значно вище, чим 
маркетингові можливості інших видів реклами, завдяки безпосередно
сті, гнучкості та інтерактивності цього засобу. Інтернат — реклама на
дає можливість українському рекламодавцю вийти на цільову аудито
рію дійсно в глобальному масштабі. Найважливішою перевагою Інтер
нат — реклами є та обставина, що Інтернет в Україні розвивається на
багато швидше, ніж будь-який інший засіб реклами. У цілому, реклама 
в Інтернеті характеризується високим рівнем потенціалу по важливих 
параметрах: вибір цільової аудиторії; перевірка реакції аудиторії; імо
вірність залучення уваги; гнучкість; інтерактивність [4, с. 418]. Ство
рення повноцінного сайту дозволяє також значно зменшити витрати на 
здійснення комунікаційної політики, адже реклама в Інтернеті часто 
дешевше і вигідніше, ніж у газетах чи журналах. Використання Інтер
нату для реклами дозволяє маркетологу цілеспрямовано сформувати
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свою цільову аудиторію за віком, статтю, професійною приналежністю 
та інтересам. Маркетолог може оперативно відслідковувати і коректу
вати хід рекламної кампанії.

Найбільш розповсюдженим та ефективним видом реклами в Інтер
наті є рекламні банери, невеликі, найчастіше прямокутні графічні еле
менти, які розташовуються на веб-сайтах, вони можуть бути текстови
ми, графічними чи анімаційними і виконують роль гіперпосилання на 
сайт. Банерна реклама не вимагає значних вкладень і може бути вико
ристана як для реклами продукції, так і для підвищення іміджу торго
вої марки. Інформація на банерах має бути гранично короткою і доста
тньо привабливою для відвідувачів сервера, аби спонукати їх «клацну
ти» мишею саме на цьому банері. Виклик банера («клік») приводить до 
переходу за гіперпосиланням на веб-сервер рекламодавця — тієї ком
панії, що розмістила цей банер [2, с. 80].

Контекстна реклама має більш високу маркетингову ефективність, 
ніж інші інтернет-інструменти, оскільки вона забезпечує кращу конвер- 
тацию відвідувачів у покупців. До основних переваг контекстної реклами 
можна віднести гарантований контакт рекламного оголошення з цільо
вою аудиторією та його невисоку вартість. Коли потенційний клієнт від
шукує інформацію про товари і послуги певної фірми, він за допомогою 
контекстної реклами неодмінно зустріне рекламний блок. При контекст
ній рекламі оплачується кожен клік (перехід), а не кількість показів, от
же, рекламодавець платить тільки за цільових відвідувачів. Також важ
ливими перевагами контекстної реклами є: можливість одержання стати
стичних даних; можливість внесення змін у рекламну кампанію в режимі 
реального важливим показником є також індекс цитованості, тобто кіль
кість посилань на інших сайтах на шуканий ресурс [2, с. 82 -  83].

Підвищення ефективності реклами в Інтернаті передбачає моніторинг 
та врахування постійних змін в поведінці споживачів. Із досліджень ма- 
ркетологів випливає, що динаміка в напрямку поляризації і диференціа
ції бажань призвела до того, що у наш час центральною мегатенденцією 
у поведінці споживачів постає індивідуалізація. Попит на індивідуальні 
(аж до унікальних) продукти буде й надалі зростати, що, у свою чергу 
потребуватиме від фірм переорієнтації управлінської концепції на задо
волення індивідуальних запитів споживачів. Дана тенденція стосується, 
насамперед, двох цільових груп споживачів з високою купівельною 
спроможністю — високоосвічених молодих чоловіків і жінок та фінансо
во незалежних людей похилого віку. Причому у світі кількість людей 
похилого віку постійно збільшується. Демографічні зміни убік збіль
шення чисельності літніх людей приводять до зрушення в споживчому 
сегменті, тим самим коректуючи структуру споживчих запитів.

Демографічні зміни, що відбуваються у світі, поряд з економічним 
дефектом раціоналізації спричиняють збільшення частки вільного ча
су. Зникає межа між раніше чітко поділюваними сферами «робота» і 
«відпочинок», формується нове суспільство. Підвищення частки людей 
похилого віку в структурі населення планети й перерозподіл часу убік 
збільшення кількості вихідних днів приведуть до появи нових форм 
життєдіяльності та роботи. Ріст чисельності самотніх і бездітних людей
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закладає основи для формування нової культури поведінки у вихідні 
дні, участі в житті різних клубів та доглядання за тілом.

Спостерігається феномен росту попиту на товари, орієнтовані, насам
перед, на проведення дозвілля (тобто у таких сферах, як мода, особиста 
гігієна, турбота про здоров’я, освіта, відпочинок й подорожі). Паралель
но зі змінами у відношенні споживачів до свого здоров’я і проведення 
дозвілля, з тенденцією до збільшення вільного часу спостерігається зага
льний ріст емоційності суспільства. Це позначається прагненням покуп
ців до одержання додаткової користі від купленого продукту. Оскільки 
на різних ринках технічні і функціональні характеристики того самого 
продукту мають тенденцію до вирівнювання, то психологічно- 
функціональні потреби споживачів (тобто власне задоволення потреб) 
набувають дедалі більшого значення в конкурентній боротьбі виробни
ків. Відправним пунктом для психологічної диференціації продуктів є 
постійне збільшення частини емоційно орієнтованих споживачів. Емпі
ричні дослідження в різних сферах показали, ш;о до сегмента емоційно 
орієнтованих покупців відноситься біля половини населення. Сама ж 
тенденція до виявлення і задоволення нових «емоційних потреб» суспі
льства одержала назву «емоційний маркетинг». «Емоційний маркетинг» 
пов’язаний зі створенням додаткової «емоційної вартості» товарів та по
слуг, ш;о дозволяє споживачам додатково психологічно диференціювати 
їх. Це означає, ш;о можливість одержати додаткові конкурентні перева
ги, не переваги, не пов’язані з технологічними нововведеннями, 
з’явилася у фірм, ш;о відповідають новим «емоційним» потребам спожи
вача. При цьому «емоційний маркетинг» торкається всіх інструментів 
маркетингового комплексу, особливо — політиці підприємства в частині 
оформлення продукції (дизайну, упакування), політиці дистрибуції 
(ефективного представлення продукції в роздрібних пунктах продажу, 
методиці проведення презентацій нових продуктів) та політиці комуні
кації (емоційного позиціонування продукції за допомогою рекламної 
компанії, акцій по просуванню продукції). При цьому емоційна спрямо
ваність суспільства визначається стандартом життя, оточенням, сімей
ними і національними традиціями. Ще одна важлива соціальна тенден
ція — зміна життєвих цінностей споживачів. Такі категорії, як матеріа
льне відношення до світу, раціоналізм, утрачають свою значимість, а 
моральність, особиста гігієна, орієнтація на своє внутрішнє «Я» і свідоме 
дбайливе відношення до навколишнього світу стають дедалі більш зна
чимими в піраміді життєвих цінностей споживачів.

Разом з тим відбувається роз виток мультиальтернативності суспіль
ства. У своєму саморозвитку споживачі не хочуть зіштовхуватися з об
меженням «або...або», а надають перевагу в усіх життєвих сферах ви
бору з великого числа альтернатив. Це створює для виробників можли
вості пропонувати споживачам дедалі більшу кількість нових оригіна
льних товарів й послуг для задоволення самих вишуканих запитів спо
живачів [6, с. 5-7]. Аналіз дії реклами в інтерактивному середовиш;і 
показав, ш;о основною перевагою інтернет-реклами є високий ступінь її 
зфокусованості, аж до кожного користувача; якш;о практично всі інші
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засоби реклами орієнтовані на маси, то Інтернет дозволяє демонструва
ти рекламу чітко визначеному колу осіб [7, с. 76].

Отже, саме інтернет-реклама дозволяє оптимально врахувати згадані 
тенденції змін у поведінці споживачів. Таким чином, інтернет-реклама 
як маркетинговий інструмент має оптимістичні перспективи розвитку 
в Україні, завдяки охарактеризованим вище її чисельним перевагам, 
перш за все, високій маркетинговій ефективності.
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СКЛАДОВ! МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ 
ДИНАМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
В М АРКЕТИ Н ГО ВІЙ  ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДП РИ ЄМ СТВ М АЛ О ГО  БІЗН ЕСУ
В.В. Луцяк, докторант
Національний університет харчових технологій

В сучасних умовах особливої актуальності набувають питання 
пов’язані із вирішенням проблеми підвищення ефективності діяльності 
суб’єктів малого підприємництва у відкритій економіці з інноваціями, 
які створюються швидкими темпами завдяки глобально розподіленими 
джерелами знань і виробничого потенціалу.

Аналіз літературних джерел показує, що підтримка конкурентної 
переваги протягом тривалого періоду часу без розвитку здібностей, які 
забезпечують адаптацію до змін зовнішнього і внутрішнього середови
ща підприємства є ускладненою [1, З, 4, 5].

Незважаючи на наявність сформованого концептуального ядра, багат
ство і відносну розробленість теоретичних ідей, у дослідженні організа
ційних здібностей в цілому та опануванні пов’язаного з ними навчально
го підходу до розвитку організацій залишаються недостатньо розкрити
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ми окремі методологічні питання, здебільшого щодо механізму створен
ня і вимірювання динамічних організаційних здібностей, а також їх ролі 
у маркетинговій діяльності малих виробничих підприємств.

Концепція динамічних здібностей стосовно маркетингової діяльності 
розглядається з метою з’ясування джерел стійких конкурентних пере
ваг малих підприємств, що функціонують під постійним впливом чин
ників зовнішнього середовища. Концепція динамічних здібностей під
приємницьких структур передбачає наявність декількох передумов:

♦ наявність системи, що здійснює конструювання механізмів корпо
ративної стратегії й ідеології,

♦ наявність механізмів удосконалення культури й розвитку особис- 
тісних характеристик працівників,

♦ наявність механізмів вибудовування корпоративних бар’єрів і фі
льтрів, що перешкоджають залученню в підприємницьку структуру 
небажаних по своїх переконаннях і професійних якостях людей.

На найбільш низькому ієрархічному рівні важливим фактором, що 
визначає формування динамічних здібностей сектора малого підприєм
ництва, є задоволеність працівників працею, що характеризує інтегра
льну оцінку людиною співвідношення витрат, пов’язаних із трудовою 
діяльністю й вигодою, яка отримана від цієї діяльності.

На найвищому рівні в межах національної економіки, в умовах не
однорідного економіко-культурного простору істотно ускладнюється 
проблема здійснення інституціональних змін і державного регулюван
ня малого підприємництва, зростають ризики виникнення непередба
чених негативних і позитивних наслідків.

Кожний рівень управління маркетингом підприємства характеризу
ється специфічними динамічними здібностями: 1) на рівні стратегічного 
маркетингу — уміння розпізнавати й формувати перелік можливостей і 
погроз групуючи чинники впливу на підприємство на внутрішні і зовні
шні (традиційні маркетингові методи аналізу ринкового середовища 
SWOT, PEST); 2) на рівні тактичного маркетингу — уміння використову
вати можливості (за результатами проведення аналізу ABC та XYZ); 3) на 
рівні функціонального маркетингу — уміння підтримувати конкуренто
спроможність через безпосереднє використання нематеріальних і матері
альних активів підприємства (через безпосереднє використання інстру
ментів маркетингового комплексу: товару, ціни, місця та просування).

З урахуванням ієрархічної структури організації маркетингової дія
льності підприємства на кожному рівні використовують відповідні ви
ди динамічних здібностей, або «компетенцій»: 1) для безпосереднього 
виконання конкретних маркетингових задач використовуються активи 
(унікальні технологічні, фінансові, репутаційні ресурси); 2) для розпо
ділу навантаження з виконання маркетингових задач між відділами і 
персоналом підприємства використовуються управлінські структури 
(забезпечують координацію, навчання, реконфігурування здібностей); 
3) для формування стратегічних задач в маркетинговій діяльності під
приємства використовуються траєкторії розвитку.

Можна виділити три ключових групи управлінських інструментів, 
які можуть сприяти розвитку здібності до організаційних змін. Це: 1)
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розвиток не стандартних навичок; 2) розвиток лояльності персоналу до 
змін; 3) створення відповідних організаційних механізмів

Розглянемо перший інструмент, іцо може використовуватись як на 
етапі підготовки кваліфікованого персоналу в процесі навчання, так і в 
процесі професійної діяльності та подальшого підвиш;ення кваліфікації.

Сучасне інституційне середовиїце породжує умови в яких технологі
чність стає визначальною характеристикою діяльності людини, гцо 
означає перехід на якісно новий рівень ефективності та оптимальності.

У педагогічній літературі термін «технологія» використовують у та
ких значеннях: 1) як синонім понять «методика» чи «форма організації 
навчання» (технологія спілкування, технологія взаємодії, технологія 
організації індивідуальної діяльності); 2) як сукупність усіх викорис
таних у конкретній педагогічній системі методів, засобів і форм (тради
ційна технологія навчання, технологія Л. Занкова [2] тош;о); 3) як су
купність і послідовність методів і процесів, спрямованих на одержання 
запланованого результату. Лише третє значення зберігає основний сенс 
технології, суть якої полягає в попередньому визначенні діагностичної 
мети і засобів її реалізації.

Технологія розвитку динамічних здібностей — упорядкована сукуп
ність і послідовність методів і процесів, які забезпечують реалізацію про
екту дидактичного процесу і досягнення результату, ш;о діагностувався.

Основними характеристиками (критеріями) технології навчання, як 
процесу, ш;о є основою розвитку динамічних здібностей в організації 
можуть бути [6]: системність; науковість; концептуальність; відтворю- 
ваність; діагностичність; ефективність; вмотивованість; алгоритміч- 
ність; інформаційність; оптимальність; законовідповідність.

В процесі організаційного навчання персоналу формування динаміч
них здібностей слід розглядати як один з центральних напрямків у під
вищенні якості роботи спеціалістів. Процес організаційного навчання і 
формування активності і динамічних здібностей варто розглядати за 
окремими ступенями. Таких ступенів, що відповідають наведеним кри
теріям, на нашу думку, доцільно виділити чотири.

Перший ступінь — формування старанності, цей ступінь вимагає 
вчасного виконання динамічних завдань.

Другий ступінь — формування динамічних здібностей через науковий 
інтерес до відповідного фахового напряму діяльності. Він вимагає залу
чення персоналу до активної наукової роботи, формування технічних чи 
теоретичних ідей, самостійного аналізу технічної і наукової літератури.

Третій ступінь — формування динамічних здібностей через творчу 
активність. Він вимагає розвитку мислення і активної діяльності пер
соналу при динамічному вирішенні конкретних завдань. При цьому пе
редбачається висування нових технічних ідей чи теоретичних розробок, 
виготовлення моделей чи макетів не за стандартами.

Четвертий, завершальний, ступінь системи полягає у формуванні 
динамічних здібностей через соціальну активність спеціалістів, що ус
відомлюють свою роль в суспільстві. Цей ступінь вимагає участь у кон
курсах, виставках, впровадження розробок, захисту розробок авторсь
кими свідоцтвами, публікацію теоретичних та практичних досліджень.
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Подальший розвиток концепції динамічних здібностей і механізмів 
їх інтеграції у маркетингову діяльність малих підприємств слід здійс
нювати у напрямках, ш;о відповідають ключовим групам управлінських 
інструментів сприяння розвитку здібності до організаційних змін. Це 
розвиток лояльності персоналу до змін та створення відповідних орга
нізаційних механізмів.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МАРКЕТИНГО
ВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТ
ВАХ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
С.О. Малюк, канд. екон. наук, ст. викладач 
Миколаївський інститут права 
Національного університету 
«Одеська юридична академія»

З моменту першої згадки у наукових працях і до теперішнього часу ма
ркетинг трансформувався з системи управління попитом на товари до 
концепції, згідно з якою маркетинговий підхід застосовується до управ
ління діяльністю підприємства в цілому. Сучасна концепція маркетингу є 
методом управління діяльністю підприємства, який відображає взаємодію 
фінансових, ресурсних, інформаційних, товарних потоків, у рамках внут
рішнього та зовнішнього середовиш;а суб’єкта господарювання.

Маркетинг як галузь знань досліджує ринок, якому притаманні зро
стання ділової активності та її спад. Тому маркетингові дослідження 
завжди спрямовані на пошук правильних шляхів з метою пристосуван
ня до окремого підприємства, враховуючи особливості галузі. На думку 
Ю. Слабковського «знання маркетингу — це володіння ринковою мо
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вою» [1, с. 74]. На практиці «ринкова мова маркетингу» втілюється в 
життя через маркетингові стратегії.

Ф. Котлер, Г. Амстронг, Дж. Сондерс та В. Вонг у своїй книзі «Осно
ви маркетингу» визначають маркетингову стратегію як логічну схему 
«маркетингових заходів, за допомогою яких компанія сподівається до
сягнути власних маркетингових цілей. Вона має складатись із окремих 
стратегій для кожного цільового ринку, позиціювання, комплексу мар
кетингу та рівнів витрат на маркетингові заходи» [2, с. 24]. Маркетин
гова стратегія не являє собою окрему стратегію підприємства, а підпо
рядковуються корпоративній стратегії. За визначенням американських 
дослідників, питома вага маркетингової стратегії в загальній стратегії 
фірми становить близько 80%.

Отже, можна зробити висновок, іцо конкурентоздатність підприємс
тва переважно залежить від ефективної маркетингової стратегії, яка 
включає в себе товарну, цінову, збутову політику та політику просу
вання товару на ринку. У свою чергу товарну політику вважають «сер
цем маркетингу», оскільки товари визначають конкурентне становище 
підприємства, забезпечуючи його розвиток та безпеку [З, с. 115].

У своїй науковій праці Г.О. Холодний та Г.М. Шумська зазначають, 
що «товарна політика — припускає обґрунтований алгоритм дій, що 
передбачає визначення виробничої програми підприємства з урахуван
ням інтересів споживачів, рівня впливу конкурентів, виробничих та 
інших ресурсних можливостей підприємства, а також стадії життєвого 
циклу продукту» [4, с. 79]. Аналізуючи зазначене можна зробити ви
сновок, що товарна політика підприємства є складовою маркетингової 
стратегії, яка полягає у формуванні та підтриманні оптимального асор
тименту продукції, який враховує вимоги споживчого ринку та особли
вості товару, що випускаються підприємством.

Отже, якщо вважати товарну політику підприємства «серцем марке
тингу», то «серцем товарної політики» буде саме товар, що виробляєть
ся підприємством. Властивості товару обумовлюють специфіку вироб
ництва, а отже і маркетингового управління на підприємствах хлібопе
карської галузі.

Специфіка хлібобулочних виробів як товару мас позитивний і нега
тивний бік. По-перше, хліб відноситься до товарів повсякденного вжи
тку, причому його стратегічне значення у забезпеченні продовольчої 
безпеки держави, не залишається поза увагою останньої. З одного боку 
постійний попит на хлібобулочні вироби може гарантувати економічну 
безпеку хлібопекарським підприємствам. З іншого — державне регу
лювання діяльності великих промислових хлібозаводів, а саме регулю
вання їх цінової політики, гальмує не тільки технічне оновлення та 
розвиток цих підприємств, але й не дає змоги впроваджувати ефективні 
маркетингові принципи управління, які є необхідною складовою дія
льності будь-якого підприємства в умовах ринку.

По-друге, продукція хлібозаводів має короткотривалий термін реа
лізації: 24 -  36 годин не запаковані вироби, та 24-72 години — запако
вані. Намагаючись вирішити дану проблему, виробники або знижують 
якість продукту, додаючи інгредієнти, що подовжують термін збері
гання, або підвищують ціну запакованого продукту.
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По-третє, розширення асортименту хлібозаводів не завжди дає очі
куваний результат, адже державне регулювання ціни на «соціальні со
рта хлібу» (хлібу простої рецептури), може іноді поширюватись і на 
хліб покраш;еної рецептури, собівартість якого значно виїца.

По-четверте, на сьогоднішній день хлібопекарські підприємства стика
ються з великою кількістю конкурентів. Причому, конкурентами висту
пають не тільки маленькі хлібопекарні та пекарні супермаркетів, а й не
легальні виробники хлібу та домогосподарства, які все частіше переходять 
на випічку хлібу в домашніх умовах. Характерним є той факт, іцо діяль
ність конкурентів великих промислових хлібозаводів майже не регулю
ється державою, а отже виникають нерівні конкурентні умови.

Все це призвело до скорочення виробництва хлібу. Наприклад, за 
статистичними даними у Миколаївській області у 2012 році з розраху
нку на одну особу було вироблено 28,5 кг хлібу, порівняно з 42, 4 кг у 
2005 році [2, с. 28].

Підводячи підсумок, зазначаємо, ш;о маркетингова діяльність хлібопе
карських підприємств на сучасному етапі зазнає негативного впливу ад
міністративного регулювання з боку держави, яке стримує розвиток та 
підвиїцення конкурентоспроможності підприємств галузі, вимагаючи від 
виробників певного рівня цін, причому економічно необґрунтованого. 
Лише перехід від адміністративного до економічного способу державного 
регулювання може надати виробникам можливість ефективно впроваджу
вати у хлібопекарській галузі маркетингові принципи управління.
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ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ МОЛОКА 
ЯК СИРОВИНИ
О.Ю. Межинська-Бруй, ст. викладач 
Національний університет харчових технологій

Результати обстежень свідчать про високий рівень забрудненості ха
рчових продуктів токсичними хімічними сполуками, біологічними аге
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нтами й мікроорганізмами. Це пов’язано передусім з техногенним за
брудненням навколипінього середовища, агротехнічною культурою й 
порупіенням агротехнічних технологій.

Попри всі складнощі нинішньої ситуації деякі підприємства знахо
дять вихід із становища, розробляючи науково-технічну документацію 
на нові види продукції. Однак, для забезпечення постійного високого 
рівня якості, збереження смакових властивостей при тривалому збері
ганні продукції, належить ще багато працювати фахівцям. Але це сві
това практика: єдиний компетентний державний орган контролює хар
чові продукти. Від лану і ферми — до столу споживача.

Відтак, компетентний державний орган повністю буде відповідати за 
дотриманням сівозмін, контролювати, яке насіння кладуть у ґрунт і 
чим обробляють рослини, щоби потім не знаходити залишки засобів 
захисту рослин у готових харчових продуктах. Друга ланка — тварин
ництво, зі своєю діагностикою, вакцинацією, мільйонними пробами 
для лабораторних досліджень, якістю кормів, сировиною (м’ясо, моло
ко, яйця і т.ін.), у який спосіб її отримують, у яких умовах зберігають і 
переробляють, включно до готової продукції на прилавку.

Здоров’я людини — понад усе! Генетика генетикою, але життя лю
дини на 80% залежить від безпеки та якості того, що вона споживає. 
Харчі продовжують або вкорочують наш вік...

Інспектори генерального директорату Єврокомісії з охорони здоров’я 
та захисту прав споживачів (САНКО) чітко заявили: жоден харчовий 
продукт не потрапить до країн ЄС, якщо в Україні не функціонуватиме 
єдиний контролюючий орган, що гарантуватиме якість і безпечність 
харчових продуктів.

Сьогодні однією з основних проблем молочного виробництва в країні 
є призупинення тенденції скорочення поголів’я корів, що відбивається 
на обсягах пропозиції продукції та якості продукції, яка виробляється 
на переробних підприємствах. Останні внаслідок дефіциту на ринку 
молочної сировини змушені її імпортувати та використовувати замін
ники рослинного походження.

Господарства населення залишаються основними товаровиробниками, 
які формують пропозицію молока. їх частка на ринку становить 76,6%.

На нинішньому етапі розвитку сільського господарства в умовах СОТ 
дрібнотоварний сектор скотарської галузі вже не спроможний само
стійно задовольнити потреби переробної промисловості у високоякісній 
сировині. Виробничі можливості господарств населення не дозволяють 
також сформувати потужний обсяг сировинної бази, а санітарно- 
гігієнічні умови отримання в них молока не забезпечують його належну 
якість та відповідність прийнятим державним стандартам [1].

Із загального обсягу проданого у І півріччі 2013 року господарствами 
населення переробним підприємствам незбираного молока у натураль
ному виразі за ДСТУ 3662-97 лише 41,4% його закуплено охолодже
ним до 10 °С.

Окрім цього, сільськогосподарські підприємства забезпечили перший 
та вищий ґатунок у загальній структурі закупленого молока, тоді як від 
господарств населення сировина надходила здебільшого II ґатунком.
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Для виправлення такої ситуації на державному рівні останніми рока
ми активізувалися зусилля зі створення мережі закупівельних пунктів 
на базі сільськогосподарських заготівельно-збутових обслуговуючих ко
оперативів та їх оснаїцення сучасним устаткуванням для охолодження і 
зберігання молока, а також відродження великотоварного виробництва 
на базі створення нових сучасних тваринницьких комплексів і реконст
рукції існуючих ферм в сільськогосподарських підприємствах [1].

На 1 липня 2013 року в Україні налічувалося 9312 закупівельних 
пунктів, що займалися прийманням молока та молочних продуктів від 
господарств населення. Більша частина їх зосереджена в Хмельниць
кій, Тернопільській, Чернігівській та Львівській областях, де тради
ційно висока частка господарств населення, які утримують.

Станом на 1 липня 2013 року в усіх категоріях господарств України 
нараховувалося 2607 тис. корів, в т. ч. 579,5 тис. голів у сільськогоспо
дарських підприємствах різних організаційно-правових форм та 2027,5 
тис. голів в господарствах населення корів [2].

Зменшити негативні наслідки дрібнотоварного розвитку галузі та ма
ксимально ефективно використати можливості щодо нарощування обся
гів виробництва молока здатні лише великотоварні господарства та мо
лочарські асоціації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
із замкненим виробничим циклом від одержання до збуту продукції. Са
ме ці суб’єкти є перспективними з точки зору нарощування виробництва 
широкого асортименту конкурентоспроможної молочної продукції, яка 
відповідатиме усім державним стандартам та вимогам СОТ.
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Харчова промисловість є пріоритетною галуззю у народному госпо
дарстві країни. Підприємства харчової промисловості забезпечують 
сталий розвиток у сучасній економіці держави.

Підприємство харчової галуззі здатне завоювати короткострокову 
конкурентну перевагу різними шляхами, однак у довгостроковій перс
пективі їх вибір різко скорочується.

в  теперішній час переваги у фізичних умовах виробництва (основні 
фонди, сировина, географічне розташування підприємства) перестають 
бути основними факторами конкурентоспроможності. Фінансові ресур
си в сучасному світі також доступні і не є перешкодою для виходу кон
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курентів на новий ринок або його сегмент. Нові продукти піддаються 
копіюванню, і створюють для організації тільки тимчасову конкурент
ну перевагу. Головна конкурентна перевага складається з розвитку на
вичок, набутого досвіду, інноваційних можливостей, ноу-хау, розумін
ня ринку, баз даних клієнтів і постачальників, систем обміну інформа
цією, тобто з елементів інтелектуального потенціалу. Від того, наскіль
ки ефективно організація використовує свій інтелектуальний потенці
ал, залежить не тільки її успіх, сталий розвиток, а й здатність вижити 
в жорстких умовах конкуренції [6, с.90].

В Україні увага до інтелектуального потенціалу виникла відносно 
недавно, приблизно з кінця 90-х років минулого століття.

Світова тенденція переходу до економіки знань актуалізує необхід
ність врахування, як потужного джерела створення вартості, інтелек
туальної складової потенціалу підприємства [2, с. 16].

Сучасний розвиток харчового виробництва багато в чому визначаєть
ся ефективністю використання інтелектуального потенціалу, тому ва
жливо розкрити економічну категорію «інтелектуальний потенціал» в 
контексті підприємства харчової промисловості.

На сучасному етапі розвитку суспільства інтелектуальний потенціал 
є визначальним фактором конкурентоспроможності та сталого розвит
ку організації, іцо забезпечує ефективне функціонування підприємства 
харчової промисловості не тільки в короткостроковій, але й у довго
строковій перспективах.

Сучасне виробництво харчових продуктів — це значною мірою дія
льність технологів, інженерів, конструкторів, фахівців з високотехно- 
логічного устаткування, економістів, управлінців, маркетологів, бух
галтерів, фінансистів тощо. У багатьох харчових підприємствах все бі- 
льпіа частина отриманого ефекту є результатом застосування спеціаль
них знань, умінь, навичок, серйозної підготовки персоналу, взаємодії з 
постачальниками і споживачами, які в сукупності утворюють інтелек
туальний потенціал організації.

Теоретичні та практичні аспекти вивчення інтелектуального потен
ціалу організацій висвітлені в роботах зарубіжних та вітчизняних ав
торів. Серед зарубіжних дослідників: Е. Брукинг, Т.А. Стюарт, М. По
ртер, П. Друкер, Т. Шульц, Й. Руус, С. Пайк, Л. Фернстр, К.Е. Свейбі, 
Л. Едвінссон, А. Мелоун, К.Б. Гейтс, К. Томпсон, П. Страссман, Г. Ха- 
мел, К.К. Прахалад, І. Нонак, X. Такеучи, П. Сенге, Р. Каплан, Д. Но- 
ртон, Л. Прусак. Вітчизняні вчені: О. Бутнік-Сіверський, Л. Диба, 
В.М. Геєць, А. Козирєв, Л. Левченко, О.І. Амош, С.І. Бандур, Л.К. Без- 
часний, Н.Л. Гавкалов, О.А. Гріпінов, А.М. Колот, І.С. Каленюк, 
Е.М. Лібанов, Н.С. Марков, В.В. Онікієнко, І.Л. Петров, Л.І. Федулов,
А.А. Чухно, Л.В. Шаульська.

Проте зазначена проблема все ще залипіається невирішеною та недо
статньо дослідженою, що потребує продовження наукових пошуків.

Більшість досліджень носять загальний характер, недостатньо вра
ховуються специфічні особливості розвитку інтелектуального потенці
алу на підприємствах харчової промисловості.

78



Інтелектуальний потенціал підприємства харчової промисловості це 
сукупність явних (використовуваних) та неявних (незадіяних) колек
тивних знань, умінь, досвіду, інформації, пізнавальних та духовних 
здібностей персоналу організації, нематеріальних активів, які при вза
ємодії з іншими ресурсами організації забезпечують їй довгострокові 
конкурентні переваги та сталий розвиток.

Один інтелектуальний ресурс може мати набір можливостей, іцо по 
різному впливають на вартість та формують декілька конкурентних пе
реваг. Сукупність ресурсів та їхніх можливостей можуть бути в основі 
тільки однієї конкурентної переваги. Така поліваріантність, а також 
значущість взаємозв’язків між ресурсами сприяє формуванню сине- 
ргійного ефекту, що мультиплікує створювану вартість [5, с. 48].

Структура інтелектуального потенціалу в контексті підприємства 
харчової промисловості складається з чотирьох взаємопов’язаних еле
ментів: людського, організаційного, споживчого потенціалу та немате
ріальних активів [З, с. 22].

Комплексний підхід щодо розвитку інтелектуального потенціалу на 
підприємствах харчової промисловості полягає у формуванні та реалі
зації таких основних блоків, як: оцінці інтелектуального потенціалу, 
формуванні і використання знань в рамках людського потенціалу орга
нізації, використанні знань в рамках організаційного потенціалу під
приємства, використання знань у зовнішніх зв’язках організації, моні
торинг розвитку інтелектуального потенціалу [1, с. 70 -  72].

Ефективна організація системи розвитку інтелектуального потенціалу 
на підприємствах харчової промисловості потребує формування корпора
тивного навчального центру або інституту (для великих підприємств хар
чової промисловості), відділу навчання та розвитку (для середніх підпри
ємств харчової галузі), проектів корпоративного навчання різної тривало
сті (для малих підприємств харчового виробництва) [7, с. 215].

Для України, яка шукає виходу з економічних, соціальних, полі
тичних та моральних криз суспільства, надзвичайно важливим є усві
домлення значення інтелектуального потенціалу та невикористаних 
можливостей щодо його реалізації та розвитку в інтересах побудови 
конкурентоспроможної економіки в тому числі для підприємств харчо
вої промисловості.

Таке усвідомлення уявляється можливим лише на засадах систем
них наукових досліджень інтелектуального потенціалу, яке має карди
нально вплинути на теорію і практику його формування, використання 
та розвитку, особливо, затребуваність та реалізацію інтелектуального 
потенціалу зайнятого населення, зокрема, в галузі харчового виробни
цтва. Останнє особливо стає значущим в умовах світових тенденцій ру
ху до економіки знань, коли стрімко зростають вимоги до рівня розви
тку та використання інтелектуального потенціалу населення, забезпе
чення ефективності механізмів накопичення, передачі і створення но
вих знань [4, с. 132].

Перспективи подальших наукових досліджень у сфері розвитку фо
рмування та використання інтелектуального потенціалу, пов’язуються 
із розробкою відповідної соціальної політики держави та бізнесу з пи
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тань збереження інтелекту нації, забезпечення високої мотивації насе
лення щодо розвитку та реалізації інтелектуального потенціалу в лега
льному секторі економіки з максимальним економічним, соціальним та 
інноваційним ефектом.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ 
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
В.А. Стеценко, аспірант
Національний університет харчових технологій

Важливість харчової промисловості для економіки України обумов
лена її питомою вагою в загальних обсягах виробництва і реалізації 
промислової продукції, експортним потенціалом. У 2011 році харчова 
промисловість займала друге місце за обсягами реалізованої продукції, 
її частка в структурі ВВП України становила 16 %, включаючи напої і 
тютюнові вироби [1].

Враховуючи жорстку конкуренцію харчової промисловості і можли
ві перспективи розвитку, пов’язані із стратегічними відносинами Укра
їни і ЄС та країнами СНД, необхідними дослідженнями, є механізми та
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засоби, за допомогою яких підприємства не лише матимуть змогу 
утримувати свої ринкові позиції, а й покраш;увати їх за рахунок ефек
тивного використання маркетингового комплексу.

Формування маркетингового комплексу підприємств кожної з галу
зей харчової промисловості обумовлено як узагальненими, так і специ
фічними факторами, серед яких доцільно виділити найголовніші [2]. 
Для всіх галузей харчової промисловості одним з найвагоміших факто
рів при формуванні комплексу маркетингу є рівень охоплення ринку. 
Для спиртової, виноробної, пивоварної й тютюнової вагомим є фактор 
законодавчо-нормативного регулювання діяльності України, адже згід
но до законів України: «Про рекламу», «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкого
льних напоїв та тютюнових виробів», «Про заходи ш;одо попередження 
та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на 
здоров’я населення» [3] та інших, існують обмеження у рекламі відпо
відних видів продукції. На формування комплексу маркетингу більшо
сті підприємств харчової галузі значний вплив мають такі фактори як 
рентабельність товарів та цінова еластичність попиту.

Світова тенденція екологізації продуктів харчування та підвиш;ення 
стандартів якості вимагає від національних товаровиробників відповід
них дій: технічне переоснаш;ення, відмова від штучних фарбників на 
користь натуральних, відмова від консервантів і зменшення терміну 
зберігання, і т. ін. Подібні заходи, з одночасним інформуванням спо
живачів про них, здатні підвиш;ити конкурентні позиції товарів як на 
національному, так і на міжнародному рівні.

Товарна політика підприємства харчової промисловості представле
на такими основними напрямками як: розширення асортименту за ра
хунок зміни місткості упаковки (окрім виноробної та тютюнової); роз
ширення асортименту за рахунок не значної зміни технології виробни
цтва (найбільш характерно для хлібопекарської, молочної та кондитер
ської галузей); розширення асортименту за рахунок введення нових 
асортиментних груп (незначною мірою але характерно для всіх галузей 
харчової промисловості за умови наявності фінансових можливостей 
підприємства); звуження асортименти за рахунок виведення низькоре
нтабельної продукції (окрім цукрової, борошно-круп’яної галузей); ди
зайнерське оформлення упаковки з метою досягнення більшої впізна- 
ваності продукції підприємства (характерно для всіх галузей харчової 
промисловості); розміш;ення цікавої/корисної інформації для спожива
ча на упаковці (борошно-круп’яна, молочна, м’ясна, кондитерська та 
безалкогольних напоїв та мінеральної води); підвиш;ення якості проду
кції за рахунок введення в виробництво сучасних технологій (характе
рно для олійно-жирової, хлібопекарської, спиртової, плодоконсервної, 
молочної, м’ясної, кондитерської, пивоварної галузей і безалкогольних 
напоїв та мінеральної води) та ін.

Одним з найвагоміших факторів, ш;о впливають на маркетинговий 
бюджет підприємства є рентабельність його діяльності. Рентабельність 
операційної діяльності підприємств харчової промисловості в 2012 році 
становила 6,4% [4]. Однак, третина підприємств отримують збитки, в
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той час як найвищу рентабельність підприємства спиртової, кондитер
ської, пивоварної галузі та безалкогольних напоїв та мінеральних вод.

Значний вплив на формування маркетингового комплексу підпри
ємств харчової промисловості України має зовнішньоекономічна діяль
ність в галузях. За представленими Державною службою статистики 
даними [4] можемо зробити висновки щодо присутності на ринку Укра
їни іноземних виробників та можливостей виходу вітчизняних підпри
ємств на міжнародний ринок.

В структурі експорту України за 2010 -  2013 роки найбільшу частку 
займає молочна, кондитерська та пивоварна галузі, а найменше реалі
зується експортується продукція м’ясної та рибної галузей харчової 
промисловості України. Існуюча структура експорту підтверджує під
тримку іноземних компаній в молочній та кондитерській галузях, що 
виявляється в іноземних інвестиціях, а саме придбанні акцій вітчизня
них підприємств. В цих галузях інтенсивно впроваджуються нові тех
нології як у виробництві так і маркетингу, застосовуються сучасні ме
тоди контролю якості та дослідження ринку.

Підприємства, що реалізують продукція закордонного виробництва на 
українському ринку відрізняються високою інтенсивністю маркетингових 
заходів та середньою або високою ціновою категоріями імпортованої про
дукції. Найбільшу частку в структурі імпорту продукції харчової промис
ловості за 2010 -  2013 роки має м’ясна, рибна, кондитерська, спиртова та 
пивоварна та тютюнова галузі, а найменшу — плодоконсервна.

Імпортована продукція є сильним конкурентом для вітчизняних ви
робників. Значні переваги спостерігаються в технологіях, що дають 
можливість отримати товари з однаковою якістю але з меншими витра
тами, в методах управління і контролю. Таким чином, якісна продук
ція закордонного виробництва має нижчу ціну для споживачів при до
триманні однакового рівня рентабельності.

Останніми роками все більшої популярності в харчовій промисловості 
України отримує метод private label, користуючись чужими виробничи
ми потужностями підприємство отримує можливість представити ринку 
товар з нижчою ціною при дотриманні аналогічного до конкурентів рів
ня рентабельності за рахунок низьких витрат на продаж, метод private 
label представлений в цукровій, борошно-круп’яній, олійно-жировій, 
плодоконсервній, рибній, молочній, кондитерській, хлібопекарській, 
м’ясній, галузях та безалкогольних напоїв та мінеральних вод.

Політика розподілу виробників харчової промисловості України ха
рактеризується тим, що майже вся продукція, 86,3 %, реалізується че
рез торгову мережу підприємств. Понад 90 % продукції реалізується 
через торгову мережу підприємств в м’ясній, молочній, олійно- 
жировій, цукровій, хлібопекарській, борошно-круп’яній, тютюновій 
галузях та безалкогольних напоїв та мінеральних вод [5].

Фірмова торгівля характерна для м’ясної, молочної, олійно-жирової, 
хлібопекарської, рибної, виноробної, кондитерської та пивоварної галу
зей харчової промисловості України. Широко застосовується форма 
співпраці франчайзинг, а саме в м’ясній та хлібопекарській галузях.
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Для переважної більшості підприємств харчової промисловості ха
рактерна ситуація, в якій «левова» частина бюджету маркетингу вико
ристовується на заходи просування. Доказом цього є те, ш;о 67% ринку 
маркетингових послуг — витрати на медіа рекламу[6].

В аналізі витрачених підприємствами ресурсів на маркетингові послуги 
варто звернути увагу, ш;о підприємства проводять заходи самостійно, ос
новними чинниками, які приймаються до уваги при прийнятті рішення є: 
масштабність та місце проведення заходів; частота повторення маркетин
гових заходів; наявність власного маркетингового відділу; кваліфікація 
співробітників маркетингового відділу підприємства; обсяг бюджету мар
кетингу; надійність маркетингових партнерів; та інші.

Підприємства харчової промисловості України, в порівнянні з ін
шими, дуже незначною мірою застосовують Інтернет-мережу як засіб 
просування. Так як Інтернет, на сьогоднішній день, є найдешевшим 
серед існуючих способом розповсюдження реклами, а кількість корис
тувачів в Україні ш;ороку зростає, то даний напрямок є найбільш перс
пективним.

Опираючись на дослідження Всеукраїнської рекламної коаліції[6], 
можна стверджувати, ш;о головним напрямком розвитку маркетингової 
діяльності є пошук нестандартних рішень в АТЬ і ВТЬ напрямках. Ос
новною частиною витрат найближчими роками, як і раніше, буде про
сування, а саме реклама. Так як вартість класичних рекламних носіїв 
постійно зростає, то все більша увага звертається, особливо дрібним і 
середнім бізнесом, на пошук низькобюджетних та високоефективних 
маркетингових заходів.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Статистичний збірник «Україна у цифрах 2011» /  [За редак
цією О.Г.Осауленка]. — К.: Державна служба статистики України,
2012. — 250 с.

2. Стеценко ВЛ. Фактори впливу на формування комплексу марке
тингу підприємств харчової промисловості України /  В.А. Стеценко / /  
Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія 
та практика. Програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції молодих вчених і студентів, 4 - 5  грудня 2013 р. — К.: 
НУХТ, 2013 р. — С. 97 — 99.

3. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. [Електронний ре
сурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] — 
Режим доступу: http://ukrstat.org.

5. Статистичний ш;орічник України за 2012 рік /  за редакцією
О.Г. Осауленка — К.: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ,
2013. — 552 с.

6. Лазебник М. Объем рекламно-коммуникационного рынка Украи
ны 2013 и развитие рынка в 2014 году [Електронний ресурс] /  Максим 
Лазебник / /  Всеукраинская рекламная коалиция — Режим доступу: 
http://www.adcoalition.org.ua/ru/news/view/290.

83

http://zakon.rada.gov.ua
http://ukrstat.org
http://www.adcoalition.org.ua/ru/news/view/290


ПІДХОДИ до РОЗУМІННЯ СПЕЦИФІКИ 
МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ ТА ЇХ  
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
С.В. Ткачук, канд. екон. наук,доцент
Національний університет харчових технологій

В Україні та у світі все більш помітною стає тенденція переважан
ня обігу у сфері послуг над товарною сферою, саме тому виникла не
обхідність виділення маркетингу послуг як окремого світогляду по
ряд із маркетингом товару. Втім довгий час цей світогляд не мав чіт
ко сформованих наукових форм. Зараз, на початку двадцять першого 
століття, неможливо уявити світ без маркетингової орієнтації 
суб’єктів підприємницької діяльності у сфері послуг. Більшість під
приємств або цілком зайняті виробництвом послуг або їх продукт но
сить так би мовити змішаний характер: частково товар, частково по
слуга; та навіть ті підприємства, ш;о спеціалізуються на виробництві 
звичайних товарів мають тісний зв’язок зі сферою послуг як у внут
рішньому, так і у зовнішньому середовиш;і. Візьмемо для прикладу 
будь-якого виробника харчових продуктів: адміністративний персо
нал підприємства (менеджери, маркетологи тош;о) виконують функ
ції управління, прогнозування, планування, мотивації, контролю, 
які не є матеріальними, а скоріше відносяться до сфери послуг внут
рішнього середовиш;а підприємства, і без яких неможливе ефективне 
виробництво товарів. Послуги із встановлення нового обладнання 
також мають місце на виробничому підприємстві та можуть надава
тися суб’єктом внутрішнього середовиш;а (працівником підприємст
ва) або суб’єктом зовнішнього середовиш;а (спеціалістом, який не 
працює на даному підприємстві). Для успішної діяльності підприєм- 
ство-виробник харчових продуктів також часто змушений звертатися 
до послуг маркетингових дослідницьких агенцій, торговельних посе
редників, постачальників. Тож стає зрозумілим, ш;о послуги тісно 
пов’язані із виробництвом звичайних товарів. Якш;о ж йдеться про 
виробництво специфічних продуктів, то тут значення маркетингу 
послуг є ш;е суттєвішим. Взяти для прикладу туристичний продукт, 
у якому приблизно 60 % належить послугам, а 40 % товарам. При
йнято вважати, ш;о такий продукт складається із трьох основних 
елементів: первинні, тобто основні, до яких належить проживання, 
харчування, транспортні перевезення туристів, дозвілля тош;о; вто
ринні — матеріально-технічна база — устаткування й оснаш;ення 
місць відпочинку та подорожі; третинні, додаткові, які є самі по со
бі, не залежно від зусиль туристичної фірми, але які, за умови нале
жної реклами з боку фірми, можуть додатково привабити клієнтів: 
театри, музеї та інші цікаві місця та пам’ятки країни (міста), до якої 
здійснюється подорож. За такою аналогією можна поділити на еле
менти майже будь-який продукт, ш;о більшою мірою являє собою по
слугу. Якш;о ж повернутися до турпродукту, можна зауважити, ш;о
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первинні та третинні елементи містять сукупність матеріальних благ 
та послуг із переважанням останніх, вторинні елементи більше сто
суються матеріальних благ. Тобто, продукт сфери послуг має склад
ний характер, частина його підпадає під загальноприйняті маркети
нгові закономірності, інша частина — нематеріальна — вимагає спе
цифічного підходу до маркетингу. Саме тому прийнято говорити про 
модель «4 Р» у товарному маркетингу (запропонована Д. Маккарті, 
Американська школа маркетингу) та про модель «7 Р» у маркетингу 
послуг. Модель «7 Р» запропонувала М.Д. Бітнер (хоча в деяких 
джерелах замість «7 Р» йдеться про «6 Р», оскільки три нові елемен
ти вводяться замість елементу «товар», а не поруч із ним, ш;о мас 
свою логіку). Додаткові три елементи маркетинг-міксу стосуються 
другої, нематеріальної, частини продукту, ш;о виробляється сферою 
послуг. Вони направлені на те, ш;об подолати можливі негативні нас
лідки особливостей послуг, таких як невідчутність, невіддільність 
від джерела, непридатність до зберігання, непостійність (мінли
вість), та являють собою наступні елементи: фізичне оточення 
(physical evidence), персонал (personal) та процес надання послуги як 
такий (process). Всі названі елементи мають велике значення для ус
пішного продажу послуг, вони с не менш важливими, ніж інші 4 
елементи (продукт, ціна, просування, розповсюдження). Фізичне 
оточення допомагає створити відповідну сприятливу атмосферу, але 
це тільки одна функція цього елементу. Крім того, від фізичного 
оточення часто залежить враження споживача про імідж фірми та 
надійність наданих послуг (наприклад, оточення у стоматологічному 
кабінеті може не лише справляти заспокійливе враження, але й ви
кликати довіру до виробника послуг завдяки якісному новітньому та 
новому обладнанню). Виділення персоналу та процесу надання по
слуги в окремі елементи пов’язане в першу чергу із невіддільністю 
послуг від джерела. Послуги споживаються та виробляються одноча
сно. Якш;о при купівлі товару споживач, як правило, не спілкується 
із його виробником, то при придбанні послуги відбувається безпосе
редній контакт виробника і споживача, тому виробник (персонал) 
повинен мати певний набір якостей: високий рівень кваліфікації у 
своїй сфері, оперативність, вміння спілкуватися з людьми, ввічли
вість, тактовність, стриманість, здатність швидко приймати ефекти
вні рішення у нестандартній ситуації тош;о. Щодо персоналу, крім 
перерахованих якостей, має значення також зовнішній вигляд, який 
повинен відповідати загальному іміджу та стилю фірми, яка надає ту 
чи іншу послугу. Заслуговує на увагу і модель «8 Р», пізніше запро
понована відомим міжнародним експертом з маркетингу послуг К. 
Лавлоком. Він порівнює конкурентну боротьбу між фірмами- 
виробниками послуг із регатою, у якій кожна фірма — це човен, у 
складі якого є 8 гребців і капітан (топ-менеджер або менеджер- 
маркетолог). Кожен із гребців несе свою функцію, які в сукупності 
складають «8 Р»: товар, ціна, просування, розповсюдження (класич
ні «4 Р»), а також процес надання послуги, персонал, матеріальне
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середовище (додаткові «З Р», запропоновані М.Д. Бітнер) та продук
тивність і якість (восьме «Р», яке додатково вводить К. Лавлок). Фі
нішем у цій регаті є кінцева мета: споживач (або прибуток). Говоря
чи про восьмий елемент, а саме про якість слід розуміти, що поняття 
якості послуги дещо відрізняється від якості товару, яку можна чіт
ко регламентувати. У випадку із послугами великого значення набу
ває сприйняття якості споживачем. Саме вміння уникнути розривів 
між уявленнями та очікуваннями споживачів і обіцяною якістю по
слуг визначає успішність діяльності фірми. На цих та інших аспек
тах у середині 80-х років двадцятого століття роблять акцент вчені 
А. Парасураман, В. Зейтхамль та Л. Беррі (П’ятиступенева модель 
якості послуги).

Говорячи про концепції маркетингу послуг, можна зауважити, що 
окрім концепцій Д. Маккарті та М.Д. Бітнер, існує ряд інших: мо
дель Д. Ратмела, модель П. Зйгліє та Е. Ланжеару, модель К. Грен- 
роса, модель Ф. Котлера, модель К. Лавлока, підхід до концептуалі- 
зації маркетингу послуг В. Зейтхамль та М. Бітнер тощо. Саме Д. 
Ратмел один із найперших акцентував увагу на одночасності вироб
ництва та споживання послуги, з якого випливає необхідність на
дання особливого значення процесу взаємодії між виробником та 
споживачем. П. Зйгліє та Е. Ланжеару розширюють погляди на мар
кетинг у сфері послуг, але розглядають це питання глибше: вони ро
блять акцент не лише на одночасності споживання та виробництва 
послуги, але й на її невідчутності. їхня модель звучить як «serve 
action», що означає «обслуговування в дії», і передбачає взаємо
зв’язок декількох елементів, які впливають на сприйняття спожива
ча невідчутної (у матеріальному плані) послуги: оточуючого середо
вища, в якому відбувається процес купівлі-продажу послуги, персо
налу, який продає (надає) послугу та інших споживачів послуг, що 
знаходяться у місці надання послуги. Крім так званої видимої час
тини (персоналу та матеріального середовища) П. Зйгліє та 
Е. Ланжеару виділяють невидиму частину, внутрішнє середовище 
підприємства, що також пов’язане із придбанням та наданням по
слуг (підбір кадрів, підвищення кваліфікації, дизайн інтер’єру то
що). Модель К. Грьонроса (представника «Нордік скул». Північної 
школи маркетингу) базується на двох попередніх моделях, втім вво
дить додаткові поняття, одним із найголовніших серед яких є «ін
терактивний маркетинг». Це по суті поглиблення вчень Д. Ратмела 
стосовно взаємодії між продавцем і покупцем послуг, ефективність 
якої по К. Грьонросу, досягається саме за рахунок інтерактивного 
маркетингу. Останній передбачає підтримання якісних стандартів 
обслуговування, налагодження ефективних відносин між виробни
ком та споживачем у процесі надання послуги. У контексті стратегії 
інтерактивного маркетингу К. Грьонрос вводить поняття функціона
льно-інструментальної моделі якості обслуговування, яка містить в 
собі дві складові: інструментальну (тобто, що саме споживач отримає 
у результаті придбання послуги) і функціональну (як саме відбува
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тиметься процес надання послуги). Задля досягнення ефективності 
функціональної складової вводиться іце одне поняття: внутріпіній 
маркетинг, тобто система взаємовідносин та мотивацій всередині фі
рми, яка простимулює виробника поліппіувати якість функціональ
ної складової.

Говорячи про маркетинг взагалі і про маркетинг послуг зокрема не
можливо не згадати про концепцію Ф. Котлера, який запропонував 
трикутну модель маркетингу послуг і відповідно три стратегії: стандар
тного маркетингу (модель «4 Р») — для системи «фірма — споживач», 
внутріпінього маркетингу (в перпіу чергу мотиваційна складова) — для 
системи «фірма — персонал») та інтерактивного маркетингу (додаткові 
три елементи у моделі «7 Р») — для системи «персонал — споживач»). 
Подальпіі спроби поглибити розуміння сутності маркетингу послуг на 
основі моделі «7 Р» та трикутника Ф. Котлера призвели до появи нової 
моделі «З І», яка стосується інтерактивного маркетингу: ідентичність, 
інформація та інтер’єр. Ці три елементи складають єдиний цикл інтер
активного маркетингу, а їх практичне застосування дозволить зробити 
торгівлю послугами ефективною.
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БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ

О.І. Храбатин
Івано-Франківський технікум ресторанного 
сервісу і туризму

У сучасній ринковій економіці бізнес-план використовується у всіх 
сферах підприємницької діяльності, іцо дозволяє здійснювати аналіз і 
контроль за процесом господарської діяльності та визначати напрямки 
розвитку фірми.

Бізнес-план (англ. Business plan) — це документ в якому обґрунтову
ється реальність запропонованої справи з погляду ринку та можливос
тей фірми. В бізнес — плані розробляється схема розвитку подій та ви
значаються джерела фінансування.

Бізнес-план потрібний:
♦ керівнику фірми;
♦ фінансистам;
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♦ потенційним інвесторам;
♦ майбутнім співробітникам.
Мета розробки бізнес-плану — планування діяльності фірми на най

ближчий та віддалений періоди відповідно до потреб ринку та можли
востей одержання необхідних ресурсів.

Бізнес-планування — це сучасний і досить популярний термін на да
ний час в бізнес-середовищі. Українське законодавство не закріплює 
обов’язковість розробки бізнес-плану, проте в Україні прийнята значна 
кількість указів, які формують ділове середовище підприємства.

Різні аспекти бізнес-планування розглянуті у наукових роботах 
відомих вчених: Ансоффа І., Варналія З.С., Виханського О.С., Воло- 
дькиної М.В., Кісільова А.П., Котлера Ф., Кузьміна О.Є., Курочкіна 
А.С. Мельник О.Г., Мескона М., Немцова В.Д., Покропивного С. Ф., 
Портера М., Рудінської О.В., Томпсона А., Уткіна Е.А. та інших. 
Вибір правильного методу планування при розробці бізнес-плану 
аналізували П.С. Берегівський, Ю.Е. Губені, В.І. Дробот, Н.І. Миха- 
люк, А.В. Лисененко, В.О. Сизоненко, К.Н. Петров. Однак, біль
шість дослідників розглядали ці проблеми на прикладі окремих га
лузей або на рівні конкретних фірм.

У науковій літературі на даний час немає однозначного підходу до 
змісту та структури бізнес-плану. Процес розробки бізнес-плану є скла
дним, індивідуальним і особливим у кожному конкретному випадку. 
Його пристосовують до конкретних особливостей і потреб даної фірми 
залежно від розробки плану, що складається на момент політичного та 
економічного стану країни, стану законодавства, а також особливостей 
конкуренції.

При складанні бізнес-плану доцільно використовувати вже існуючі 
методики та стандарти бізнес-планування: UNIDO, TACIS, ЄБРР. Але 
при цьому слід пам’ятати, що вони мають в основному рекомендацій
ний характер, тому при плануванні конкретного бізнесу необхідно вра
ховувати його специфіку, сферу, масштаби бізнесу, цілі підприємницт
ва, а також контактну аудиторію, на яку розрахований бізнес-план.

Типовий бізнес-план повинен містити три основні частини:
1. Резюме.
2. Основний текст, який включає більшість стандартних розділів.
3. Фінансовий план з необхідними таблицями.
Існують правила технічного оформлення бізнес-плану, які перед

бачають:
1. Наявність титульного листа.
2. Наявність сторінки змісту.
3. Розміщення резюме на початку бізнес-плану.
4. Розміщення в кінці додатків.
Типовими розділами бізнес-плану є:
1. Резюме: короткий опис бізнес-плану, його ключових та важливих 

моментів. Складається після всіх розділів бізнес — плану, але розміщу
ється на початку, оскільки часто в того хто розглядає план немає а ні часу, 
а ні потреби знайомитися зі всіма розрахунками, схемами та таблицям.
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2. Характеристика підприємницької діяльності : галузь та її про
дукція, тенденції розвитку галузі і поточна ситуація на ринку.

3. Опис товару(послуг): опис продукту, стратегія фірми, права 
власності.

4. Аналіз ринку. Прогноз збуту: характеристика ринку, місце
знаходження підприємства, очікувані обсяги збуту.

5. Аналіз конкуренції:переваги та недоліки основних крнкурентів.
6. Маркетинговий план: стратегія маркетингу, ціноутворення та 

просування товарів(послуг) на ринок.
7. Виробничий план: приміїцення, сировина, матеріали та комп

лектуючі вироби, основні виробничі операції, мапіини, устаткування.
8. Організаційний план: форма організації бізнесу, власники, 

менеджери, організація управління, кадрова політика, потреба у 
персоналі.

9. Фінансовий план: план руху готівки, прибутки і збитки, плановий 
баланс, фінансові коефіцієнти.

10. Оцінка ризику та страхування: типи можливих ризиків та 
способи їх зменшення.

Додатки до бізнес-плану можуть містити: звіти досліджень ринку, 
технічні опису бізнесу, фінансові звіти, фотографії та малюнки товарів, 
послуг, рекламні матеріали, резюме ключових керівників, найважливі
ші угоди і контракти, витяги з найважливіших законодавчих актів.

Отже, бізнес-плани розробляю практично всі фірми незалежно від 
форми господарювання. Бізнес- план — це ключ до успіху фірми на су
часному етапі ринкових відносин, він є основоположним документом 
при реалізації бізнес-ідеї, а його ретельна підготовка дозволить оцінити 
безліч небезпек та уникнути їх.

У ринковій економіці він вважається документом. Проте жодних 
вимог, вказівок чи просто єдиного методичного інструментарію його 
розробки не існує. На практиці не існує універсальної, стандартної, 
єдиної для всіх випадків форми бізнес-плану. При складанні бізнес- 
плану керуються логікою підприємництва, призначенням та роллю біз- 
нес-планування в управлінні підприємством, прийомами розрахунку 
економічних показників.

Наявність бізнес-плану сприяє залученню капіталу, визначенню 
планів на майбутнє, аналізу передбачуваних ризиків і можливих труд- 
нош;ів, які можуть перешкодити практичній реалізації бізнес-проекту. 
Його впровадження дозволить значно підвиїцити ефективність діяльно
сті фірми, його конкурентоспроможність та скоротити витрати.
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ПРОБЛЕМИ ТЕНДЕРНИХ 
ДИСПРОПОРЦІЙ У  ПРОФЕСІЙНІЙ 
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Ю.М. Гринюк
Національний університет харчових технологій

Тендерна асиметрія на ринку праці є одночасно результатом розвит
ку суспільства і джерелом багатьох його проблем, та знаходиться в епі
центрі уваги наукової спільноти, представників політичної еліти і гро
мадських діячів, пересічних дослідників, які намагаються розібратись 
у складних причинно-наслідкових зв’язках, що породжують форму
вання та підтримку дисбалансу в усіх аспектах економічної активності 
трудових ресурсів за ознакою статі, а також її впливу на склад, струк
туру і рух робочої сили.

Останні десять років ситуація стосовно тендерної сегрегації на вітчи
зняному ринку праці за професійною належністю практично не зазнала 
трансформацій. Серед виділених згідно КВЕД професійних груп тільки 
дві — кваліфіковані робітники сільського господарства та рибалки і 
найпростіші професії у тій самій та подібній їй галузях — можна вва
жати «інтегрованими» через практично межову структурну частку чо
ловіків (у першому випадку) або жінок (в другому) у їх складі, всі інші 
є широко диференційованими.

Незважаючи на той факт, що у переважній кількості професійних 
класів превалюють жінки, їх більшість належить до категорії низько- 
оплачуваних, тих, що спрямовані на реалізацію лише виконавчих фун
кцій. Такими є професії у розрізі:

1) Середньої ланки сфери розумової праці, як то викладачі та вчите
лі, професіонали, задіяні на освітянській ниві, наукові співробітники в 
галузі охорони здоров’я, біології і агрономії, технічні фахівці харчової 
та переробної промисловості. Подібний тендерний диспаритет у профе
сійній зайнятості населення, коли має місце чітко виражений «жіно-
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чии» акцент за тими напрямками трудової діяльності, що орієнтують
ся, в першу чергу, на освітній потенціал найманих працівників, обумо
влений «розривом» у ступені освіченості чоловіків та жінок, де останні 
здобули вагомі переваги. Зокрема, за офіційною інформацією [1, с. 57] 
56,9 % зайнятих жінок в 2012 році мали вищу (повну, базову та непов
ну вищу) освіту, натомість аналогічний ступінь освіченості чоловіків 
становить лише 41,7 %. Пропорційність співвідношення цих показни
ків у попередні роки залишалась практично без змін.

2) Видів економічної активності, які не вимагають високої кваліфіка
ції, із високою часткою прихованого безробіття. До них жінки, володіючи 
не нижчим, а іноді й вищим за чоловіків рівнем професіоналізму, залуча
ються в умовах непохитності тендерних стереотипів про їх другорядну 
роль в суспільному житті і, зокрема, дискримінації «слабкої» статі з боку 
роботодавців, понад 50 % яких с чоловіками. Як наслідок, майже 90 % 
посад спеціалістів і технічних службовців припадають на жінок. Так само 
їх професійне домінування спостерігаємо в сфері торгівлі і послуг (67,6 % 
з числа середніх менеджерів і офісних клерків та 73,8 % — допоміжних і 
підсобних робітників [1, с. 82]), у найпростіших професіях практично в 
усіх секторах народного господарства.

Ще більшому звуженню попиту на кваліфіковану жіночу працю сприяє 
фінансова криза і рецесійні тенденції в економіці, що породжують дефіцит 
робочих місць, покриття яких жінками відбувається за залишковим прин
ципом, а також законодавчі обмеження щодо виконання ними певних видів 
робіт в період вагітності і перших трьох років материнства, необхідність 
«резервування» (із тимчасовим заміщенням) належних їм посад на термін 
декретної відпустки. Все це створює перешкоди на шляху до працевлашту
вання жінок, особливо репродуктивного віку, ще на початковому його етапі 
і часто змушує їх відмовлятись від кар’єрних амбіцій задля отримання 
менш престижних, але більш реальних посад у непривабливих з точки зору 
оплати праці професійних сегментах ринку.

Концентрація чоловіків відбувається навколо того спектру професій, 
які традиційно вважаються «чоловічим» з огляду на поширений серед чо
ловіків інженерно-технічний профіль освіти та/або об’єктивну потребу у 
фізичному (силовому) супроводі багатьох трудових процесів, і дуже часто 
для її задоволення наявність будь-якої освіти взагалі не мас значення. То
му якісний розподіл посад тут може варіюватись від професіоналів і фахі
вців в галузі фізико-математичних, технічних та інших природничих на
ук до кваліфікованих робітників, що забезпечують механічне і технологі
чне обслуговування виробництва, та некваліфікованих працівників видо
бувної промисловості, будівництва і на транспорті.

Беззаперечним проявом вертикальної тендерної сегрегації професій
ної зайнятості в Україні є те, що чоловіки займають лідируючі позиції 
за мірою охоплення керівних посад в органах державної влади, громад
ських і самоврядувальних організаціях, на вищому щаблі управління 
комерційними структурами (директори, топ-менеджери, керівники 
підрозділів чи відділів).

Кількість великих приватних бізнес-одиниць, очолених жінками, 
втричі, а малих суб’єктів господарювання — у 2,5 рази менша, ніж ке
рованих чоловіками. Крім того, за статистикою [2, с. 76 -  81] серед по
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садового складу працівників державної служби і місцевого самовряду
вання близько 70 % — це жінки, однак тільки 12,5 -  13,5 % з них про
довж 2010 -  2012 рр. мають першу категорію посад керівників на рівні 
держслужб і жодної — на рівні місцевого самоуправління. Тобто чим 
виїцим на практиці є соціальний статус посади, тим нижчою є ймовір
ність перебування там жінок, іцо призводить до звуження можливостей 
реалізації ними кар’єрних перспектив.

Певним чином усунути тендерні диспропорції у професійній зайнятості 
населення України можна шляхом реалізації комплексу заходів, спрямо
ваних на: активізацію державного контролю за дотриманням антидиск- 
римінаційного тендерного законодавства роботодавцями; мотивацію жі
нок до підприємництва; просунення жінок на керівні посади у владних 
органах, зокрема, через квотування їх кількості; стимулювання їх найму 
підприємствами-роботодавцями приватного сектору, використовуючи сис
тему податкових пільг; підвиїцення привабливості робочих місць в бю
джетних секторах економіки на основі впровадження механізму тендерно
го бюджетування тоїцо. Успішність практичного втілення означених за
ходів впливатиме на зменшення у перспективі необхідності державного 
втручання в процес тендерного вирівнювання на ринку праці загалом і 
професійної зайнятості як його невід’ємної складової.
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Сучасний розвиток світової економіки характеризується впрова
дженням все більш складних та диверсифікаційних способів виробниц
тва як в технологічному так і в організаційному спектрі, надзвичайною 
інформаційною насиченістю. В таких умовах реалізація та ефектив
ність кадрової активності, як і економічної активності взагалі, тісно 
пов’язана із використанням інноваційних підходів, в тому числі, ін
струментів маркетингу [З, с. 86]. Сьогодні все актуальнішим стає твер
дження про те, що не можна досягти успіху, конкурентної переваги, 
високих результатів праці, роблячи лише те, що роблять усі інші. Пе
ревагу підприємства у довгостроковій перспективі може забезпечити 
лише те, що являється для нього своєрідним та унікальним, що не мо
жуть повністю відтворити його конкуренти. Усі ресурси підприємства
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умовно можна поділити на дві групи: матеріальні (обладнання, фонди, 
нерухомість тощо) та людські (власне персонал підприємства). Пер
ші — являють собою лише інструмент для діяльності, другі — управ
ляють цим інструментом. Відповідно наскільки ефективним буде це 
управління, настільки результативним буде діяльність підприємства.

В нинішніх ринкових умовах, вагома частина успіху підприємства 
залежить ще і від здатності його менеджменту вибудовувати свій влас
ний шлях розвитку на основі знання, далекоглядності та зваженого ри
зику. Сьогодні, управління персоналом виходить на якісно новий рі
вень, на рівень управління кадрами через призму саме маркетингу, 
тобто застосування системи кадрового маркетингу, що дозволить знач
но збільшити ефективність людських ресурсів. Перед сучасними 
управлінцями постає задача створення найбільш сприятливих умов для 
максимального залучення персоналу у справи компанії. Консультант 
Міжнародної асоціації WISE, Калугін С., розв’язання цієї задачі вбачає 
у застосуванні «ефективної моделі бізнесу», яка передбачає розуміння 
кожним працівником цілей компанії, її структуру і свої місце у досяг
ненні бажаних результатів. Саме така команда професіоналів є голо
вним елементом підвищення ефективності роботи компанії [1, с. 58].

Сутність філософії управління персоналом полягає у тому, що при пра
вильній організації справи повинна покращуватись якість трудового жит
тя [2, с. 12]. Управлінська функція організації має перерости в концепцію 
управління персоналом підприємства, за якої здійснюється практична ді
яльність основана на достовірній інформації про кон’юнктуру ринку.

Кадровий маркетинг передбачає поширення функцій маркетингу в 
площину управління людськими ресурсами, результатом чого с: розу
міння кадрового маркетингу як стратегії орієнтованої на ринок, як так
тики прийняття рішень на основі інформаційної бази (із застосуванням 
сучасних методів дослідження особистості та ринку), як наслідок цього, 
кадровий маркетинг стає способом досягнення конкурентних переваг 
підприємства. Автор поділяє позицію Цандера Е.: кадровий марке
тинг — шлях до творення привабливості підприємства [4]. Він допома
гає спрогнозувати зміни кон’юнктури ринку праці і бути готовим до 
них. Це дозволяє знизити фінансові та часові витрати при реалізації 
стратегічних та тактичних рішень як в області кадрової політики під
приємства так і в діяльності організації в цілому. Головною метою кад
рового маркетингу с повне розкриття можливостей людського потенці
алу і як наслідок досягнення високого рівня устрою самої організації. 
Тобто кадровий маркетинг — це не лише шлях до успіху в управлінні 
персоналом підприємства, а й шлях до успіху самого підприємства.

Є очевидним, що основною ознакою маркетингу с взаємозв’язок між 
споживачем та виробником. Цей взаємозв’язок можна простежити і щодо 
кадрового маркетингу: відділ кадрів підприємства виступатиме виробником 
специфічних послуг (відбір, найм, оцінка персоналу і т.д.), а підприємство, 
працівники (в тому числі і потенційні) — споживачами цих послуг [З, с. 
88]. Та насправді цей зв’язок с подвійним. Особливістю кадрового маркети
нгу с те, що споживач і продукт одночасно являється двох типів. За першо
го типу, споживачем являється підприємство, тобто сама організація с спо
живачем, а її відділ кадрів — виробником, а комплектація людських ресур-
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сів на підприємстві — продуктом. За другого типу, споживачем виступає 
кадровий склад організапдї, тобто персонал підприємства, виробником — 
знову, відділ людських ресурсів підприємства, а продуктом в даному випа
дку виступатиме саме підприємство, його привабливість як роботодавця.

Від рівня організації діяльності відділу кадрів, а також від зовніш
ніх зв’язків підприємства буде багато в чому залежати ефективність 
кадрової політики.

В умовах глобальної інтеграції ключовим ресурсом підприємства стають 
його кадри. З метою формування максимальної зацікавленості персоналу в 
ефективній діяльності підприємства постає необхідність використання ін
новаційних ідей в управлінні персоналом. Саме такими, на нашу думку є 
побудова кадрової політики підприємства на основі маркетингу.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТО
СПРОМОЖНОСТІ РОБІТНИКА 
НА РИНКУ ПРАЦІ
О.І. Драган, д-р екон. наук, професор 
Національний університет харчових технологій

Конкурентоспроможність робітника розглядають як головну складову 
конкурентоспроможності персоналу, вирішальний чинник конкуренто
спроможності продукції та здатність робітника конкурувати на ринку пра
ці. У системі економічного розвитку відбулася трансформація розуміння 
місця людини від погляду на неї з позиції робочої сили до розуміння її як 
людського капіталу [1, с. 566]. Сучасні концепції менеджменту розгляда
ють людину як найвиш;у цінність, тому ш;о людський фактор є головним 
чинником високоефективного конкурентоспроможного виробництва. Крім 
того, якщо раніш більше уваги приділялося плануванню інших економіч
них ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових і т.д.), то зараз перше 
місце посідають трудові ресурси, від ефективності яких залежить процес 
виготовлення якісної продукції та підвищення ефективності виробництва. 
Вчені почали розглядати інвестиції в розвиток робочої сили як вкладення, 
що мають довгострокову дію та післядію і гарантують не лише соціально- 
економічний, але й суспільно-політичний результат. Робітники в сучасних 
умовах повинні бути високоосвіченими, володіти високою загальною куль
турою, стратегічним мисленням та ерудицією. Для цього необхідно забез
печити постійний професійний розвиток робітників. Розвиток персоналу
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підприємства проводять самостійно, незалежно від інших організацій, іцо 
має як позитивні, так і негативні моменти. В ринкових умовах функції під
приємств у сфері розвитку персоналу значно розширились, особливо це сто
сується робітників.

Система підготовки, підвигцення кваліфікації і перепідготовки робі
тників на підприємстві в ринкових умовах, з одного боку, повинна 
швидко реагувати на зміни потреб виробництва в робочій силі, а з ін
шого — надати можливість робітникам відповідно до їх інтересів під- 
вигцувати свій професійний рівень і навчатись. Отже, конкурентоспро
можність робітника на підприємстві визначається гнучкістю, здатністю 
змінювати зміст, методи та організаційні форми згідно з потребами ви
робництва і ситуацією, яка складається на ринку праці. У зв’язку з 
цим управління персоналу повинно сконцентрувати свої зусилля на ви
рішенні таких проблем: розробка стратегії з питань формування квалі
фікованих робітників; визначення потреб у навчанні робітників у роз
різі спеціальностей та професій; вибір форм і методів професійного роз
витку робітників; вибір програмно-методичного та матеріально-техніч
ного забезпечення процесу навчання як важливої умови його якості; 
фінансове забезпечення всіх видів навчання в потрібній кількості.

Ключовим моментом в управлінні професійним розвитком є органі
зація взаємопов’язаних процесів формування особистості працівника з 
конкуренто-спроможними здібностями. Професійний розвиток сприяє 
загальному, інтелектуальному та професійному зростанню людини, 
розширює її ерудицію і зміцнює впевненість у собі.

Основним напрямом професійного розвитку є професійне навчання — 
процес формування у робітників специфічних, професійних знань, нави
чок за допомогою спеціальних методів навчання. Формально професійний 
розвиток є ширше поняття, ніж професійне навчання, але в реальному 
житті різниця між ними є умовною, оскільки і професійний розвиток, і 
професійне навчання виконують одне завдання — підготовку робітників 
до виконання ними своїх обов’язків. Різниця в тому, що професійне на
вчання орієнтується на сучасні потреби підприємства, а професійний роз
виток — на майбутнє і є більш фундаментальним.

У даний час професійне навчання — це комплексний, безперервний 
процес, який включає декілька етапів. Управління процесом професій
ного навчання починається з визначення потреб, які формуються на 
основі потреб розвитку підприємства, а також необхідністю виконання 
робітниками своїх поточних виробничих завдань і обов’язків. Потреби, 
пов’язані з виконанням виробничих завдань, визначаються на основі 
заявок лінійних керівників і самих робітників. У першу чергу це стосу
ється до робітників, щойно прийнятих на роботу. Про важливість про
фесійного розвитку свідчить той факт, що більшість зарубіжних під
приємств виділяють для цієї цілі 1 0  -  1 2  % фонду заробітної плати [2 , 
с. 136]. Навчання робітників дозволяє вирішувати основні завдання як 
в інтересах підприємства — підвищення ефективності й якості праці, 
так і в інтересах людини — підвищується рівень життя, створюється 
можливість для реалізації своїх здібностей. Робітник стає конкуренто
спроможним на ринку праці, а рівень освіти (разом із показниками 
тривалості життя та доходу на душу населення) є одним із показників, 
що формують індекс розвитку людини [З, с. 24].
98



Реалізація концепції забезпечення конкурентоспроможності персо
налу передбачає створення гнучкої, конкретної системи професійного 
навчання, зорієнтованої на виріпіення стратегічних завдань підприємс
тва. Освіта і навчання виконують об’єднуючу роль у досягненні цілей. 
Тому пропонуємо наступне поняття: «Конкурентоспроможність робі
тника на ринку праці — це його переваги над іншими робітниками, 
що визначаються професійними знаннями технологічного, технічно
го, економічного напрямків, практичними навичками виконання всіх 
операцій виробничого процесу із забезпеченням високої якості, до
триманням високої культури виробничих відносин, здатністю пра
цювати в команді, активним сприйняттям нових досягнень науково- 
технічного прогресу й постійним підвищенням свого професійного рі
вня». Завданням ефективного управління персоналом є створення сис
теми безперервного професійного розвитку на підприємстві, яка пови
нна забезпечити: відповідний професійний рівень робітників вимогам 
інструкції робочого місця та професії; умови для мобільності робітників 
як передумови раціональної їх зайнятості і використання; можливості 
просування робітників як у професійній, так і в службовій кар’єрі.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Н.М. Лозовська, аспірант
Національний університет харчових технологій

Постійне зростання забруднення навколипінього середовиїца призводить 
до непередбачуваних наслідків. Підприємства харчової промисловості в ре
зультаті виробництва здійснюють велику кількість відходів та викидів. Ви
робництво продуктів харчування є ресурсомістким та передбачає утворення 
відходів виробництва. Одним з важливих напрямків зниження негативного 
впливу на довкілля на підприємствах харчової промисловості стає впрова
дження системи екологічного керування, метою якої є мінімізація впливу 
підприємства на довкілля, розвиток екологічної культури, екологічної типу 
мислення та екологічного світогляду персоналу, тому впровадження між
народних стандартів серн ISO 14001 на сучасних підприємствах стає пер- 
піочерговим завданням менеджменту.

Питання розвитку екологічної культури на сучасних підприємствах 
набули особливої актуальності внаслідок усвідомлення того, іцо суспі
льство невід’ємно пов’язане з природою, питання охорони довкілля, 
використання природних ресурсів, розвиток власної відповідальності за
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стан навколишнього середовиш;а стають першочерговими питаннями 
функціонування сучасної спільноти.

Персонал є важливим елементом будь-якого підприємства. Ефективність 
функціонування стандартів серії 180 14001 великим чином залежить від 
професіоналізму, відповідальності, екологічного мислення та екологічної 
культури персоналу підприємства. Формування екологічної культури пер
соналу супроводжується підготовкою в галузі екологічного менеджменту.

В основі екологічних небезпек та екологічних проблем, які спричиня
ють підприємства харчової промисловості лежить низький рівень екологі
чної культури керівників підприємств та працівників підприємства

Екологічна культура — це невід’ємна частина культури особистості, 
ш;о включає бережливе відношення до навколишнього середовиїца. 
Екологічна культура персоналу підприємства передбачає компетентну 
орієнтацію персоналу у питаннях охорони навколишнього середовиїца, 
її планування, оволодіння технікою економічного та правового аналізу 
впливу виробництва та її складових на екологічну систему, методами 
уникнення негативного впливу на навколишнє середовиїце, моделю
вання ресурсозберігаючих, безвідходних технологій.

Для розвитку екологічної культури персоналу підприємств харчової 
промисловості, на нашу думку, доцільно було б різноманітні форми, які 
сприятимуть активному засвоєнню питань екологічної проблематики (рис.).

Одним з важливих раціональних 
методів вирішення частини екологіч
них проблем на підприємствах харчо
вої промисловості є формування еко
логічної відповідальності персоналу.

Доцільною формою для форму
вання екологічної відповідальності, 
на нашу думку, може бути викорис
тання тренінгової форми. Тренінги 
доцільно проводити на наступну те
матику:

♦ Виготовлення екологічно чис
тих продуктів харчування;

♦ Розробка програми економії 
ресурсів;

♦ Біоіндикація стану довкілля;
♦ Я можу врятувати, змінити, до

помогти, вплинути... на екологію;
♦ Як зниіцити сміття;
♦ Здоров’я людини в умовах 

екологічної кризи, ТОІЦО.
Керівництво відділу екологічного 

менеджменту має розробити програ
му підготовки персоналу, яка пови
нна включати оперативні, тактичні 
та стратегічні екологічні цілі підпри
ємства, підвиїцення кваліфікації та 
атестацію персоналу.

Рис. Форми розвитку екологічної 
культури на підприємствах
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Програма екологічної освіти на підприємстві харчової промисловос
ті, на нашу думку, повинна містити наступні розділи:

1) Концепція стійкого розвитку.
2) Загальна інформація про систему міжнародних стандартів 180 14001.
3) Екологічна політика підприємства.
4) Переваги, які отримає підприємство від впровадження системи 

екологічного менеджменту.
5) Ресурси, які необхідні для впровадження системи екологічного 

менеджменту.
6) Вплив виробництва на навколишнє середовиш;е.
7) Методи мінімізації впливу підприємства на довкілля.
8 ) Шляхи підвиш;ення ефективності та удосконалення екологічного 

менеджменту.
Необхідність розвитку екологічної культури персоналу визначена 

також тим, ш;о систему екологічного керування підприємством необ
хідно підтримувати та постійно удосконалювати, тому персонал під
приємства повинен розуміти важливість досягнення цілей екологічної 
політики підприємства харчової промисловості.

Таким чином, екологічна культура персоналу на підприємствах хар
чової промисловості є однією з важливих запорук функціонування еко
логічного менеджменту, сформована екологічна культура на підприєм
стві сприятиме екологічному удосконаленню виробництва, ш;о дозво
лить знизити кількість використовуваних ресурсів та зменшити кіль
кість відходів та викидів.
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ПРОЦЕСИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ 
МІГРАЦІЇ в  УКРАЇНІ
Л.В. Мазник, канд. екон. наук, доцент 
Національний університет харчових технологій 
К.С. Мазник, вчитель 
Гімназія № 178, м. Київ

Сучасні міграційні процеси в Україні мають низку специфічних рис та 
проявів, які потребують дослідження, а їх зміст — уточнення якісної та
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кількісної визначеності. Так, потребує визначення поняття «міжнародна 
міграція робочої сили», тому що більш точними для дослідження сучасних 
особливостей зовнішніх міграційних процесів є поняття «зовнішня трудова 
міграція», саме за рахунок активного використання таких понять як «люд
ський капітал», «трудовий капітал» тощо. Така термінологічна складність 
пояснюється відсутністю однозначного підходу до визначення об’єкту міг
раційних процесів. Отже, в залежності від бажаного об’єкту дослідження 
можуть мати місце такі поняття як: міграція робочої сили, міграція трудо
вих ресурсів, трудова міграція. Таким чином, за рахунок конкретизації 
визначення об’єкту міграції можна обрати адекватне поняття для пояснен
ня відповідних міграційних процесів. Так, робоча сила — це здатність лю
дини до праці. Це найбільш стисле визначення цього феномену. Можна 
дещо розширити це поняття, визначивши робочу силу як сукупність фізи
чних і духовних здібностей, якими володіє людина і які вона використовує 
в процесі виробництва. Робоча сила — це здатність людини до праці, а сама 
праця — це процес реалізації цієї здібності. Ці поняття тісно пов’язані між 
собою, але водночас є і різними. Наукова заслуга такого розмежування на
лежить Карлу Марксу, і це стало надзвичайно важливим методологічним 
моментом у розумінні процесу створення додаткової вартості. Із появою 
тенденцій в гуманізації суспільства більш актуальним стає інше поняття: 
людський капітал, що являє собою сукупність професійно-кваліфіка
ційних навиків, знань, таланту індивідів, є двигуном все більш різнобічно
го та все менш енергомісткого виробництва, перетворення постіндустріа- 
льної господарської діяльності в економіку «дорогої людини», бо успіх ви
робничої діяльності буде залежати від людей, яких прийдеться довго та 
дорого навчати [1, с. 9]. Згідно з цим підходом об’єктом відносин праці ви
ступає вже не робоча сила, а саме людський капітал як сукупність сформо
ваних і розвинутих унаслідок інвестицій продуктивних сил, особистих рис 
і мотивацій індивідів, що перебувають у їх власності, використовуються в 
економічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці і за
вдяки цьому впливають на зростання доходів (заробітків) свого власника та 
національного доходу [2 , с. 1 1 ].

Якщо робоча сила поступово витісняється фізичним капіталом, то 
знання, інформаційні ресурси сьогодні замінюють фізичний капітал. І са
ме знання та інформаційні ресурси стають сьогодні найважливішим ре
сурсом сучасного виробництва. Отже, змінюється традиційний розподіл 
між факторами виробництва: прибуток — капіталу, заробітна плата — 
праці, рента — землі. Формування трудового капіталу на основі ресурсів 
знань та інформації, що приносить прибуток замість робочої сили призво
дить не тільки до підвищення заробітної плати, а й до участі у розподілі 
виробленого продукту. Це може слугувати основою для вирівнювання 
процесів диференціації рівня життя в економіках, що мають загрозливі 
тенденції до зростання такої диференціації, як в національній економіці. 
Якщо продовжувати нехтувати такими явищами і можливостями, які во
ни надають, будемо мати поглиблення проблем в міграційній сфері саме за 
рахунок від’ємного сальдо зовнішньої трудової міграції, яку після уточ
нення понять, можна визначити не просто як пересування особи з певною 
метою, а як рух трудового капіталу (елемент людського капіталу). Тому 
варто подумати над питанням: скільки державі коштувало створення цьо
го капіталу? і якщо дійсно це є коштовним, чому вона так нехтує цим ка
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піталом, змушуючи його носіїв шукати кращої долі на чужині і збіднюю
чи власну економіку?

За даними представництва ООН в Україні, кожен п’ятий українець є 
потенційним мігрантом і хотів би виїхати з населеного пункту, в якому 
живе. При цьому з тих, хто вирішив їхати, близько 15% зробили свій 
вибір на користь іншої місцевості в Україні і лише 5% мають намір ви
їхати за межі держави.

Нині в Україні набирають сили економічні чинники, що активізують 
внутрішню та зовнішню міграції. До них відносять розвиток ринкових 
відносин, поширення приватного землеволодіння, що, у свою чергу, 
робить актуальнішими питання, пов’язані з формуванням вітчизняної 
системи міграційного законодавства. У сучасних умовах глобалізації 
домінуючою тенденцією в міжнародних відносинах стала трудова міг
рація. Переміщення людських ресурсів, зумовлені різними чинниками, 
набувають дедалі більшого поширення у світі, й зокрема в Україні. 
Значне зростання обсягів та інтенсивності міжнародної трудової мігра
ції, що охоплює всю територію нашої країни, відчутно впливаючи на 
економічний та соціальний розвиток регіонів, зумовлює необхідність 
ґрунтовного дослідження цих процесів.

Станом на сьогоднішній день близько 4,5 мільйона трудових мігрантів 
з України перебувають за кордоном, з яких 1,7 мільйона — в країнах Єв
ропейського Союзу, такими є результати дослідження, проведеного експе
ртами європейської комісії «Caritas International» (конфедерація католіч- 
них благодійних організацій). Але це та статистика, яка вже існує. Поте
нційна кількість освічених людей, які мають намір працювати за кордо
ном може бути непрямо визначена за активізацією діяльності центрів 
IELTS та TOEFL. IELTS (International English Language Testing System) — 
це найпопулярніший у світі екзамен з англійської мови. Більш ніж 2 мі
льйони осіб складають його щороку. Успішне складання IELTS відкриває 
перед можливості для проживання, навчання та роботи в будь-якому ку
точку планети. Більш ніж 8000 організацій по всьому світу приймають 
IELTS, серед яких урядові й академічні установи, компанії з працевлаш
тування. Фактично, IELTS — це єдиний екзамен з англійської мови, що 
складають усі потенційні мігранти в усіх країнах задля попереднього за
свідчення рівня володіння мовою [3].

Іспит IELTS став піонером в тестуванні навичок англійської мови більше 
двох десятиріч тому. Тест був створений і сумісно керується трьома органі
заціями University of Cambridge Enghsh Language Assessment (Велика Бри
танія), The British Council (Велика Британія) and IDP Education Pty Ltd (Ав
стралія). Репутація та високі стандарти цих визнаних в світі організацій 
знайшли своє відображення і в іспиті IELTS. Цього вдалося досягти завдяки 
тому, що іспит всі ці роки є достовірним та надійним показником справж
нього вміння спілкуватися на англійській мові, як для освіти, імміграції та 
професіональної діяльності, так і для щоденного спілкування. IELTS при
ймається більш ніж в 135 країнах світу. Іспит дозволяє об’єктивно оцінити 
навички англійської мови у тих, хто збирається навчатися, проходити 
практику і працювати в англомовних державах або емігрувати за кордон. 
Здача іспиту обов’язкова для всіх хто планує подавати документи на еміг
рацію в Канаду, Велику Британію, Австралію або Нову Зеландію. Іспит не- 
обхі,7цтий також для вступу на навчання в канадські, австралійські, новозе
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ландські, американські, британські або ірландські університети. Примітно 
те, що IELTS — єдиний іспит, результати якого визнаються по всьому світу. 
Кількість навчальних закладів в світі, які визнають результати іспиту 
IELTS, постійно зростає [4].

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) — тест з англійської 
мови як іноземної, розроблений і проводиться американської Службою 
тестування в галузі освіти (Educational Testing Services — ETS). Серти
фікат TOEFL необхідний для вступу до більш ніж 2400 коледжів та уні
верситетів СПІА і Канади. TOEFL визнається у вищих навчальних за
кладах, бізнес-структурах, наукових центрах інших англомовних дер
жав, а також приблизно в 150 інших країнах світу. Крім того, TOEFL 
використовується для оцінки рівня володіння мовою урядовими струк
турами, міжнародними організаціями, що надають освітні гранти. 
TOEFL може визнаватися навіть у Великобританії, причому в цій краї
ні постійно діють чотири екзаменаційних центри TOEFL [5].

Збільшення чисельності центрів тестування IELTS та TOEFL у обла
сних центрах України та активізація їх навчальної діяльності і діяль
ності з відповідної сертифікації є свідченням не тільки активності між
народних інтеграційних процесів, а й проявом бажання багатьох украї
нців мігрувати за кордон на навчання, також з метою пошуку достойної 
роботи. Отже, зараз найбільш яскравою особливістю зовнішньої трудо
вої міграції в Україні с потенційна еміграція саме конкурентоспромож
ної частини трудового капіталу нашої держави.
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Національний університет харчових технологій

Сучасні комунікаційні системи і технології мережі Інтернет надають 
велику кількість послуг. Це інструменти, за допомогою яких можна ав
томатизувати рутинні операції; вийти на не доступні, раніше, ринки; за
лучати до сумісної роботи працівників, які знаходяться на навіть різних 
континентах та багато інших можливостей. На даний час питання вико
ристання таких інструментів в управлінні персоналом є недостатньо ви
світленими як в зарубіжній, так і в вітчизняній літературі [1 , 2 , 6].

Метою даного дослідження є визначення існуючих можливостей та пер
спектив використання комунікаційних систем глобальної мережі Інтернет.
104

http://www.britishcouHcil.org.ua/exam/ielts
http://ielts-kiev.com.ua/ru/about/


Фахівці з управління персоналом мають можливість користуватися 
інформаційними технологіями мережі Internet, які, в своєму розвитку, 
пройшли декілька етапів (концепції веб 1.0, веб 2.0, веб 3.0).

Кожна з концепцій знайшла своє відображення у формі певних Ін- 
тернет-сервісів, тобто послуг, ш;о надаються в мережі Інтернет. Біль
шість таких послуг (але не всі) базуються на моделі «кліснт-сервер», 
при якій на сервері(ах) знаходяться інформаційні системи та техноло
гії, гцо надають певну послугу Інтернет або комбінацію різних послуг. 
Для отримання послуги користувачем, на його комп’ютер встановлю
ються певні програмні продукти, т.зв. «клієнти».

Зокрема, HR-фахівці активно користуються такими технологіями та 
програмними продуктами web 1 .0  для:

♦ «серфінгу» у гіпертекстовому просторі (www) за допомогою веб- 
браузерів (наприклад MS Inretnet Explorer, Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Safari, Opera) для отримання професійної інформації, яку на
дали інші користувачі, засоби ЗМІ, електронні бібліотеки тош;о;

♦ пошуку необхідної інформації за допомогою пошукових систем за
гального (наприклад, Google, Yandex, Yahhoo!, Meta тош;о) та спеціаль
ного призначення;

♦ обміну великими файлами за допомогою клієнтів мереж обміну 
uTorrent та еМиІе;

♦ спілкування за допомогою програм, ш;о передають аудіо-, відео-, тек
стову інформацію (наприклад, MS Skype, Viber, різноманітних чатів);

♦ ведення листування через електронну пошту (наприклад. The Bat!, 
M S  O u tlo o k  E x p re s s  тоїцо) або веб-інтерфейс поштових сервісів(напр., 
m a il.y a h o o , G m a il, Mail.ru, ukr.net (тоїцо);

♦ в и к о р и ст а н н я  ІР-телефонії для економії на розмовах з абонентами 
ін ш и х  м іс т  та  к р а їн  та ін.

П о я в у  т е р м ін у  web 2.0 прийнято пов’язувати із статтею Тіма О’Рейлі 
у  2 0 0 4  р . [3 ] . Окрім цього, таким поняттям описують зміну сприйняття 
Ін т е р н е т у  користувачами. В  часи веб 1.0 відкрите спілкування в мережі 
відбувалося в більшості, анонімно. З появою технологій веб 2.0, корис
тувачі стали самостійно додавати персональні відомості про себе та своє 
оточення, свої вподобання, можливості, цілі (так званий «контент») та 
іншу інформацію. Почала з’являтися потреба у встановлені певних меж 
конфіденційності, яку не завжди добре розуміють користувачі.

Послуги веб 2.0 дозволяють HR-фахівцям:
♦ легко (з технічної точки зору) спілкуватися у соціальних мережах 

із колегами з різних країн;
♦ використовувати профілі у професійних соціальних мережах (на- 

пр., Linkedln) та загального призначення (напр., Facebook) для рекру- 
тингу персоналу, просування HR-бренду компанії, створення професій
них спільнот тоїцо;

♦ швидко ознайомлюватися з новинами та статтям одночасно з різ
них сайтів за допомогою RSS-агрегаторів;

♦ використовувати блоги для встановлення професійних комуніка
цій, рекрутингу та PR компанії-роботодавця або особистого бренду;
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♦ підвищувати власний освітній рівень за допомогою подкастів 
(podcasting), вебінарів (webinar), вікі-ресурсів (wiki) й використовувати 
їх в корпоративному навчанні;

♦ багато інших систем та технологій.
Концепцію Web 3.0 було сформульовано у 2007 р. Джейсоном Кала- 

канісом як «високоякісний контент і сервіси, які створюються талано
витими професіоналами на технологічній платформі Web 2.0» [4]. По
чатком практичної реалізації у вигляді програмних продуктів та тех
нологій можна вважати 2010 р. На даний час єдиної думки щодо при
кладів практичної реалізації концепції веб 3.0 ще не склалося. Тому 
різні розробники, виробники та споживачі відносять до даної концепції 
досить різне програмне забезпечення та технології: від вже відомих мо
більних і геолокаційних сервісів до якісного відео, «хмарних» обчис
лень, управління комп’ютерними програмами «силою думки», і 3D- 
ефектів (включаючи т.зв. «доповнену реальність») [5].

Крім того, зараз активно використовується сполучення корпоративних 
інформаційних систем із комунікаційними послугами Інтернет [6 , 7].

На нашу думку, Інтернет-сервіси веб 1.0 вже добре освоєні та є звичними 
для HR-фахівців. Програмні продукти та комунікаційні послуги веб 2.0. ще 
недостатньо повно використовуються в професійній діяльності управлінців 
персоналу і потребують методичних роз’яснень щодо їхніх можливостей, 
переваг та обмежень. Не можна назвати чітко визначеними межі концепції 
веб 2.0 та веб 3.0. Все більше з’являється технічних засобів і пристроїв, за 
допомогою яких відбувається як доступ до мережі Інтернет, так і доступ 
різноманітних інформаційних служб до пристроїв користувачів. Звертаючи 
увагу на тенденції розвитку комунікаційних служб Інтернет вважаємо за 
необхідне не тільки розвиток відповідного термінологічного та методичного 
апарату, але й визначення правил та механізмів інформаційного суверені
тету кінцевих користувачів з метою безпечного та ефективного використан
ня сервісів у професійній діяльності.

Подальшим розвитком даної теми є детальне висвітлення вищеозна- 
чених можливостей Інтернет-послуг в певних напрямках управління 
персоналом.
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ПРОБЛЕМИ КОМАНДНИХ ЗМІН 
ПЕРСОНАЛУ ПІД ЧАС 
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
С.А. Стахурська, канд. екон. наук, доцент 
Національний університет харчових технологій

Основними причинами реструктуризації можуть бути зміна ринкових 
умов або конкуренція (раціоналізація або зниження витрат, скорочення 
або підбір оптимального розміру пітату), прагнення до внутріпінього по
кращання (результативність чи ефективність, спрощення ієрархії), впро
вадження стратегії (зміна стратегії, злиття або поглинання, новий товар 
або послуга, зміна культури, перерегулювання ринку), ріпіення керівниц
тва (зміна топ-менеджера), непередбачені або не заплановані зміни (внут
рішня або зовнішня криза). Найоптимальнішим варіантом є такий, коли 
реструктуризація здійснюється у випадку зміни стратегії.

Реструктуризація досить часто впливає на команди: змінюється їх 
склад, з’являється новий лідер, нова мета. Потрібно встановити індиві
дуальні та командні ролі, пріоритети та обов’язки. При цьому необхід
но вирішувати такі питання під час організаційних змін: втрата існую
чих та поява нових посад та індивідуальних ролей, втрата членів ко
манди та поява нових членів команди, поява нових цілей команди, по
ява нової стратегії організації або відділу, а також нового безпосеред
нього керівництва. Перераховані вище питання можуть викликати у 
команди або окремих її членів різні емоції, а також нові погляди на ор
ганізацію, команду або на власну кар’єру.

Необхідно розвивати команди таким чином, щоб забезпечити зміну 
організації як можна швидше та ефективніше. Команда легше здійснює 
перехід, якщо буде орієнтована не лише на завдання, а й на гуманітар
ну сторону процесу. Вирішити ці проблеми можна шляхом викорис
тання чотирьохступеневої моделі згуртування команди, яка передбачає 
наступну послідовність дій: розуміння почуттів та цінностей один одно
го; з’ясування поточної роботи та встановлення пріоритетів; з’ясування 
майбутньої роботи і її напрямків, а також розставлення пріоритетів; 
ефективне функціонування даної групи як команди.

При забезпеченні розуміння почуттів та цінностей один одного чле
нам команди необхідно визнати свій шлях, що призвів їх до нинішньо
го стану. Це означає, що потрібно поговорити про конкретних людей, 
команду в цілому, про інші важливі структури організації, а також про 
зміни, що призвели до нинішньої ситуації. Ці обговорення залежать і 
від масштабів змін, і від самої історії команди.
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Для з’ясування поточної роботи та встановлення пріоритетів коман
да має зрозуміти існуючий рівень запитів і спільно задовольнити потре
би клієнтів.

При визначенні майбутньої роботи і її напрямків необхідно в першу 
чергу розподілити та спланувати обов’язки членів команди, які забез
печать виконання широкої програми змін. Розподіл обов’язків необхід
но здійснювати з урахуванням здібностей членів команди. Команді не
обхідно проаналізувати програму дій, впевнитись, ш;о всі її зрозуміли, а 
також узгодити пріоритети, обов’язки та часові обмеження.

Ефективне функціонування даної групи як команди можливе за 
умови з’ясування ролей, динаміки, практичних сторін діяльності, фаз 
розвитку. Команда має зосередитись в першу чергу на тих сферах дія
льності, де потрібні покраш;ання.

Чотирьохступенева модель згуртування команди дозволить окремим 
людям та команді в цілому досягти значного розуміння практичних 
змін, а також способів управління необхідними перетвореннями.

Окрім чотирьохступеневої моделі згуртування команди для забезпечення 
вдалих змін доцільно використовувати підходи, які пропонує до змін ко
манди Б. Такман (1965 р.), а саме процес здійснення командних змін під час 
реструктуризації можна звести до таких чотирьох етапів: формування, «бу
ря», нормалізація, діяльність. Основна сутність змін команди за Б. Такма- 
ном полягає в тому, щ;о будь-яка команда проходить виш;еназвані стадії 
розвитку в прагненні до ефективної роботи та досягненні цілей. На першій 
стадії (формування) команді необхідно поставити перед собою та вирішити 
ряд важливих питань: яка наша основна мета, яка структура допоможе нам 
її досягти, які наші ролі, хто керівник, як ми будемо працювати разом, як 
ми будемо ставитись один до одного, де межі команди. На перший погляд 
можна подумати, ш;о всі ці питання вирішуються легко, але потрібно вра
ховувати, ш;о кожна людина реагує на зміни по-своєму, а при утворенні ко
манди йдеться про пристосування конкретних людей до нових умов з ура
хуванням особливостей кожного. Члени команди погоджуються спілкува
тися за правилами, які ні в кого не викликають заперечень.

Наступна стадія за Такманом — «буря»: люди приходять до спільної 
праці над вирішенням загальної задачі, при цьому команда намагаєть
ся дати відповіді на питання першої стадії, тобто здійснюється певне 
тестування. Заперечення можуть бути такі:дана структура себе не ви
правдала, призначили керівника без досвіду роботи, не вдається ефек
тивно працювати з новими людьми, відсутня підтримка інших членів 
організації, не зрозуміло чи варто добиватись поставлених цілей. Якш;о 
успішно подолати стадію «бурі», то формуються чіткі відповіді на фун
даментальні питання першої фази, а також загальне розуміння цілей та 
ролей в команді. При цьому визнається роль керівника, кожен займає 
своє місце, всі усвідомлюють принцип дії команди.

Третя стадія (нормалізація) настає, коли команда визначається з де
талями роботи та переходить до вирішення конкретних задач. При 
цьому як правило не приділяється увага фундаментальним питанням.

Остання стадія розвитку команди (дія) характеризується тим, ш;о 
команда вже успішно пережила попередні три стадії, з’ясувала свої ці
лі, структуру та ролі, а також продемонструвала здатність змінювати
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ся, вдосконалюватися та отримувати нові знання. Команда в змозі плі
дно працювати над поточною задачею, а також одночасно задовольняти 
індивідуальні та командні потреби.

Усі ці етапи передбачають встановлення певних задач та забезпечен
ня їх вирішення шляхом взаємодії з людьми. На цих етапах необхідно 
враховувати такі головні чинники команди: цілі, ролі, процеси, відно
сини всередині команди, відносини між командами, врахування типо
логії особистості, виділення ключових ролей та орієнтація організації. 
На кожному з чотирьох етапів моделі Такмана необхідно чітко визна
чати задачі (орієнтацію), а також обсяг робіт з людьми. На етапі фор
мування доцільно виділити такі задачі: визначити причини змін та 
пов’язані з ними цілі команди, визначити ролі та обов’язки окремих 
співробітників та команди загалом, визначити потреби в командних 
процесах, встановити взаємозв’язки з іншими групами в організації, 
забезпечити відповідність між задачами команди і організаційними ці
лями змін. Робота з людьми на стадії формування передбачає забезпе
чення розуміння своїх та чужих ролей, встановлення правил командної 
роботи, визначення потреби в правилах спілкування з ключовими гру
пами організації, досягнення балансу між визнанням ділової необхід
ності в змінах та індивідуальною реакцією на них.

На етапі «буря» стоять такі задачі: впевнитись в ясності причини 
змін та цілей команди, впевнитись в ясності ролей і обов’язків окремих 
співробітників і команди загалом, а також в тому, що команда узгодила 
причини, цілі, ролі і процеси; необхідно організувати процес спілку
вання з іншими групами організації та впевнитись, що структура ко
манди, ролі і обов’язки відповідають запропонованим змінам та органі
заційному духу. Робота з людьми на стадії «буря» передбачає забезпе
чення певного рівня комфорту, необхідної підтримки, виділення сфери 
напруги в команді, перевірки рівня довіри і згоди, зняття напруги в 
команді, створення атмосфери безпеки для відкритого висловлення ду
мок. Також необхідно забезпечити відданість цілям організації і діяль
ність відповідно до цінностей.

Для етапу «нормалізація» необхідне вирішення таких задач: про
аналізувати просування команди до мети, а також ролі та обов’язки, 
командні процеси, відносини всередині команди та за необхідності вне
сти поправки. Крім того слід проаналізувати рівень спільної роботи ко
манд та за необхідності спланувати переговори. Робота з людьми на цій 
стадії потребує оцінки змін, визнання досягнень, аналізу командних 
процесів та за необхідності — їх коригування, аналізу слабких та силь
них сторін команди і усунення проблем.

На етапі «діяльність» потрібне вирішення наступних задач: оцінити 
прогрес в досягненні цілей команди (за необхідності внести поправки), 
проаналізувати ролі і обов’язки, розробити стратегію покращання, 
проаналізувати командні процеси і відносини всередині команди (мож
ливе внесення поправок), розробити стратегії покращання. Робота з 
людьми зводиться до наступного: аналіз діяльності команди щодо дося
гнення цілі, аналіз індивідуальних ролей і структур та визнання досяг
нень і забезпечення розвитку, аналіз ефективності команди, визначен
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ня рівня ефективності команди, розроблення стратегії покращання, 
удосконалення відносин з іншими групами організації.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЗБАЛАНСОВАНИХ СИСТЕМ 
ПОКАЗНИКІВ В НАЦІОНАЛЬНИХ 
КОМПАНІЯХ
О.А. Чигринець, канд. екон. наук, доцент 
Національний університет харчових технологій

Системи мотивації вітчизняних підприємств за багатьма параметрами 
відрізняються від їхніх аналогів, застосовуваних за кордоном. Першою 
такою особливістю є те, що фактично українські системи мотивації персо
налу є уособленням єдиної моделі — моделі «кнута й пряника».

Другою особливістю є висока стандартизація та статичність систем 
мотивації, за якої реалізація принципу індивідуального підходу є прос
то неможливою.

Наслідком вищевикладеного є третя особливість — високий ступінь 
схильності до порівнюваності в системах оплати праці та преміювання.

Четвертою особливістю є формальне та необ’єктивне оцінювання 
трудового внеску працівника, наслідком чого є виникнення незацікав
леності в індивідуальних та колективних результатах праці, а також 
зниження соціальної та творчої активності.

П’ята особливість полягає у недосконалому соціальному стимулю
ванні. Так, зміст так званих соціальних пакетів, які застосовуються у 
вітчизняних системах мотивації, диференціюється не пропорційно тру
довому внеску працівників, а залежно від рівня посади [1 ].

До позитивних особливостей слід віднести наявність у вітчизняних 
мотиваційних моделях моральних стимулів, які не є характерними для 
західних моделей.

Наведені особливості є суттєвою перешкодою для застосування типо
вих для розвинених капіталістичних країн моделей мотивації. Тому 
сьогодні більшість керівників активно використовують традиційне 
стратегічне управління та стратегічні маркетингові підходи до управ
ління підприємством. Стратегічне маркетингове управління як процес 
передбачає визначення цільових орієнтирів організації, здійснення 
стратегічного аналізу (тобто аналізу зовнішнього та внутрішнього сере
довища організації), розроблення стратегії, реалізацію стратегії та 
здійснення стратегічного контролю.
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За таких умов оптимальним є застосування методології збалансованих 
систем показників, яка дозволяє представити основні фактори діяльності 
компанії у виглядів наборів визначених показників. Менеджмент організа
ції шляхом фіксування та аналізу даних показників визначає ступінь дося
гнення стратегічних цілей. Повною мірою реалізована система передбачає 
послідовний розгляд діяльності компанії на усіх її рівнях, в результаті яко
го кожний працівник організації забезпечує виконання індивідуальних по
казників, які є узгодженими із загальною стратегією компанії.

За пропонованою моделлю організація розглядається з чотирьох на
прямів збору та аналізу показників [3]:

1. Фінанси. Містить фінансово-економічні цілі та показники на рівні 
компанії, які відображають фінансові інтереси засновників, ш;о дося
гаються при реалізації обраної стратегії.

2. Клієнти. Включає ринкові цілі та показники, які характеризують 
здатність компанії задовольняти потреби клієнтів для досягнення по
ставлених фінансових цілей. Понижена ефективність за даним напря
мом є індикатором занепаду компанії у довгостроковій перспективі на
віть в умовах задовільного поточного фінансового стану. Тому особлива 
увага за даним напрямом приділяється розробці показників задоволен
ня з подальшим аналізом типів клієнтів та процесів, для яких забезпе
чується той чи інший продукт.

3. Бізнес процеси. Включає цілі та показники, іцо характеризують 
ефективність ключових стратегічних бізнес-процесів, які формують 
споживацьку цінність для клієнтів. Показники даного напряму дозво
ляють менеджменту визначити рівень ефективності діяльності та від
повідності продуктів вимогам клієнтів.

4. Навчання та розвиток. Містить цілі та показники, які відобража
ють здатність компанії забезпечувати ефективність ключових стратегіч
них бізнес-процесів за допомогою організаційного та мотиваційного поте
нціалу компанії. Дані показники демонструють менеджменту пріоритетні 
вузькі місця для зосередження засобів на підготовку працівників.

За кожним з наведених напрямів необхідно розробити систему пока
зників, яка відображала б усі ключові фактори розвитку бізнесу, пріо
ритети та ступінь досягнення стратегічного плану.

Запропонована система показників забезпечує фактичну основу для 
визначення:

♦ стратегічного зворотного зв’язку ш;одо поточного статусу за усіма 
напрямами;

♦ діагностичного зворотного зв’язку для управління змінами;
♦ взаємозв’язку між методами вимірювання та відбору контрольних 

показників.
Метою впровадження збалансованих систем показників є забезпе

чення можливості моніторингу діяльності компанії за декількома 
ключовими напрямами з метою підвиш;ення ефективності довгостро
кових рішень. Аналіз даних показників дозволяє визначати тенден
ції, перспективні оцінки, причинно-наслідкові зв’язки для цілей 
планування, оцінки результатів діяльності компанії, вдосконалення 
бізнес-процесів тош;о.
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Основна ідея підвищення ступеня ефективності функціонування 
компанії має на увазі створення і використання показників та індика
торів ефективності.

Показники ефективності чи індикатори — це вимірювані характери
стики продуктів, послуг, процесів та операцій, які компанія викорис
товує для відстеження та підвищення продуктивності. Показники або 
індикатори потрібно вибирати з тим, щоб оптимально представляти 
фактори, які ведуть до підвищення ефективності роботи з клієнтами, 
виконання операцій та фінансової діяльності підприємства.

Повний набір показників або індикаторів, пов’язаних з ефективніс
тю клієнтів та компанії, являє собою гарну основу для узгодження всіх 
дій компанії з її цілями. За рахунок аналізу даних контрольованих 
процесів показники або індикатори можна оцінювати і змінювати, щоб 
домагатися досягнення цих цілей.

Таким чином, збалансована система показників — це технологія 
стратегічного управління організацією, яка забезпечує:

-  організацію діяльності компанії відповідно до заявлених стратегі
чними цілями;

-  взаємозв’язок між стратегічним, оперативним і бюджетним плану
ванням ;

-  розподіл ресурсів у відповідності зі стратегічними пріоритетами;
-  оперативний контроль досягнення стратегічних цілей ;
-  узгодженість фінансових і нефінансових параметрів розвитку і 

прозорість причинно-наслідкових зв’язків фінансових характеристик з 
нефінансовими.
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ОЦІНКА ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ НА 
ПРАЦЮ
Я.І. Юрик, канд. екон. наук, доцент 
Національний університет харчових технологій

Важливою особливістю українського ринку праці є ситуація, коли 
динаміка зайнятості слабо реагувала на зміни у випусках, що демон
струє середній коефіцієнт еластичності зміни зайнятості до зміни ВВП 
за період з 2 0 0 0  — 2 0 1 2  рр. (рис.).

Так, наприклад, цілком закономірним виглядає зниження попиту 
на працю в період світової економічної кризи 2008 -  2009 рр., зумовле
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не в першу чергу скороченням виробництва. Проте, масштаби скоро
чення виробництва та зайнятості в Україні відрізняються: якш;о в 
2009 р. реальний ВВП зменшився на 14,8 %, то зайнятість лише на 
3,7 % (коефіцієнт еластичності 0,25). Для порівняння можна навести 
значення аналогічних індикаторів в розвинутих країнах ЄС та СІЛА. 
Так, наприклад в 2009 р. у Швеції та Великобританії при падіння реа
льного ВВП на 5 % (5,03 % та 5,17 % відповідно) зниження зайнятості 
склало 2 % (2,41 % та 1,63 % відповідно), тобто коефіцієнти еластич
ності становлять відповідно 0,48 та 0,32. Економіка Франції продемон
струвала зниження реального ВВП в 2009 р. на 3,15 % , зайнятості — 
на 1,3 % (коефіцієнт еластичності 0,41), в СІЛА в цей же період зни
ження склало відповідно 3,1 % та 3,7 %, тобто коефіцієнт еластичності 
зайнятості по ВВП склав 1,2 [1 , 2 ].

Рис. Середній коефіцієнт чутливості зміни зайнятості до зміни 
ВВП за період з 2000 — 2012 рр.

Джерело: авторські розрахунки за даними 
http: / / w3. unece. org/px web/Dialog/varval. asp?ma=

Ситуація збереження доволі стабільної зайнятості на українському 
ринку праці може бути пояснена практикою використання роботодав
цями кількох адаптаційних механізмів. Перший — це зміна тривалості 
робочого часу, зокрема зменшення його здійснюється в основному через 
переведення працівників в режим неповного робочого часу чи вимуше
них відпусток. Так, за 2008 -  2009 рр. кількість працівників, зайнятих 
неповний робочий день (тиждень) зросла до 2,34 млн. осіб (для порів
няння, в 2007 р. їх кількість становила 633 тис. осіб), а осіб, ш;о виму
шені були знаходитися у відпустках з ініціативи адміністрації збіль
шилось до 300 тис осіб проти 127 тис. осіб в 2007 р. [2]. Очевидною є дія 
цього механізму: в період зниження економічної активності скорочу
ється тривалість робочого часу і необхідність у звільненні персоналу 
стає не такою гострою, і навпаки, в період економічного пожвавлення.
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його тривалість збільшується і потреба у наймі додаткових працівників 
стає меншою (наприклад в 2004 р. зафіксовано зростання реального 
ВВП на 12 %, тоді як приріст зайнятості склав лише 0,7 %, коефіцієнт 
еластичності 0 ,1 ).

Іншим механізмом українських роботодавців, іцо дозволяв підтри
мувати доволі стабільну зайнятість є використання гнучкої оплати 
праці. Остання реалізовувалась кількома способами.

По-перше, інфляційним знеціненням заробітків, в тому числі й коли 
в періоди зниження економічної активності та високої інфляції номіна
льна заробітна плата підвиїцувалась в меншій мірі, ніж зростали ціни 
(зокрема, в 2009 р. індекс споживчих цін на товари та послуги склав 
115,9 %, тоді як темп зростання середньомісячної заробітної плати за 
цей період становив лише 105,5 %) [1].

По-друге, в структурі оплати праці українських працівників досить 
вагомою є частка винагороди за виробничі результати та інші заохочу
вальні виплати. їх розмір в значній мірі залежить від економічних ре
зультатів діяльності підприємства і тим самим, можна підвиїцувати чи 
знижувати оплату праці персоналу залежно від останніх.

По-третє, активно використовується і такі схема як затримка з ви
плати заробітної плати (наприклад, розмір заборгованості із оплати 
праці у період кризи зріс більш, ніж у 2 рази, порівняно з до кризовим 
показником [2]).

Звичайно такі механізми полегшують короткострокову адаптацію 
ринку праці до коливань в економіці, однак маємо сумніви, іцо відпові
дна регулярна практика дозволить створити передумови для ефектив
ної реструктуризації зайнятості, підвиш;ення продуктивності та якості 
праці в довгостроковій перспективі. В той же час вважаємо, ш;о, напри
клад, вивільненні працівники у випадку їх перепідготовки та підви- 
ш;ення кваліфікації цілком могли б бути ресурсом потенційного підви- 
ш;ення якості робочої сили.
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Національний університет харчових технологій

Трансформація економічних відносин у суспільстві, яка відбуваєть
ся на рівні економіки країни в цілому, а також на рівні конкретного 
підприємства, вимагає від осіб, ш;о приймають управлінські рішення, 
постійного розвитку компетенції, професійної інтуїції, творчого підхо
ду до вирішення виробничих завдань та нетрадиційного підходу до ш;о- 
денних поточних операцій. В умовах недосконалості нормативного ре
гулювання та високого ступеня невизначеності посилюється значення і 
вагомість професійних суджень для досягнення мети компанії [1 ].

Управлінські рішення, ш;о приймаються у фінансовій сфері, тобто ті, 
які віднесено до компетенції фінансового менеджера, набувають все бі
льшої ваги в діяльності підприємства. Управління капіталом і рухом 
грошових коштів, дивідендна політика і контролінг витрат мають 
принципово важливе значення у здобутті бажаного результату діяльно
сті підприємства.

Фінансовий менеджмент є частиною процесу загального управління 
компанією, тому менеджмент в цій сфері може бути побудований за 
управлінськими схемами, ш;о традиційно належать до підприємства в ці
лому. Це можуть бути лінійно-функціональні схеми управління, або гну
чкі і адаптивні схеми, зорієнтовані на плинність ринкових умов, або мат
ричні продуктові схеми управління. Головна умова вибору схеми управ
ління — вона має відповідати умовам виробництва і типу організації [3].

Тип організаційної структури фінансової служби компанії також має 
значний вплив на ефективність її діяльності. Вагоме місце в цій службі 
посідають сектори чи відділи аналітичної роботи.
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Фінансова діагностика, аналіз, моніторинг і оцінка діяльності ком
панії є базисом фінансового менеджменту, оскільки саме аналітична 
робота надає змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Розвиток форм і методів управління компанією вимагає розвитку і 
удосконаленню фінансового менеджменту, ш;о в свою чергу вимагає 
удосконалення діагностичних і аналітичних процесів.

Сучасна фінансова наука приділяє значну увагу розвитку методології і 
методики фінансового аналізу: розробці математичних моделей, інтегра
льних комплексних показників, створенню багаторівневих факторних си
стем, створенню нових складних у розрахунку фінансових показників то- 
ш;о. З іншого боку, багатьма авторами запропоновані численні експрес- 
методики діагностики і оцінки фінансового стану в цілому чи окремих на
прямів діяльності підприємства, які є простими у застосуванні.

Кожна методика діагностики і аналізу має відповідати конкретним 
вимогам фінансового менеджменту і надавати необхідну аналітичну ін
формацію для прийняття найбільш ефективного управлінського рішен
ня. Методики, які лише констатують факт нестійкого стану, низької 
ліквідності, високого ризику тогцо є неефективними для управління. 
Оскільки вони по-перше, не завжди конкретно вказують на «вузьке мі
сце» в діяльності підприємства, по-друге, не «наштовхують» менеджера 
на конкретне управлінське рішення. Разом з тим, незначна трансфор
мація традиційних експрес-методик фінансової діагностики може бути 
здатною забезпечити керівництво необхідною інформацією для управ
ління і контролю за процесом.

Достатньо ефективним методом фінансової діагностики вважається мат
ричний метод. Завдяки вдало побудованій матриці можна ідентифікувати 
проблемну ситуацію, виявити приховані резерви і можливості зростання. 
Цей метод дозволяє комплексно використовувати ДОСТ541НИЙ масив річних 
звітів підприємства, галузевих статистичних даних, маркетингової інфор
мації і на їх підставі покращувати планування, аналіз і контроль [1 ].

Матричний метод застосовується як у багатовимірному аналізі, так і 
у багатокритеріальному. Прикладом багатокритеріальної діагностики є 
оцінка і аналіз складних економічних категорій, наприклад таких як 
«ринкова активність підприємства».

Ринкова активність підприємства характеризує підприємство на ри
нку та його імідж для споживачів та конкурентів [4]. На нашу думку, 
ринкова активність підприємства характеризується успішністю, ефек
тивністю та інтенсивністю його діяльності на різних ринках. В резуль
таті вдалої ринкової активності підприємства, воно забезпечується на
дійними та стабільними прибутками для власників і нарош;уванням ва
ртості чистих активів, а також має стійку позицію на ринку і значний 
потенціал для її зростання в майбутньому.

Враховуючи значну кількість ринків, на яких функціонує сучасна 
компанія (ринок товарів, ринок послуг, кредитний ринок, ринок цінних 
паперів, ринок капіталу, ринок землі і природних ресурсів, ринок праці 
тош;о), а також враховуючи головні види діяльності підприємства (опе
раційна, інвестиційна і фінансова), комплексно і достовірно оцінити ри
нкову активність традиційними способами аналізу досить складно.
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Потреба в оцінці ринкової активності підприємства виникає тому, 
що в сучасних умовах одним з ключових критеріїв успіху любої компа
нії є не стільки стабільність, скільки постійний розвиток і удоскона
лення, тобто високий ступінь активності на різних ринках.

Комплексна оцінка ринкової активності підприємства може бути 
проведена за допомогою створення відповідної матриці, створеної у фо
рмі шахової таблиці за двома класифікаційними ознаками: за типами 
ринку (по вертикалі) і за видами діяльності (по горизонталі).

Кожний квадрант матриці містить перелік рекомендованих нами пока
зників [2 ] для оцінки ринкової активності по відповідній діяльності на пе
вному типі ринку. Запропоновані критерії класифікації ринкової актив
ності є тісно пов’язаними між собою і взаємодоповнюють один одного.

Таблиця. Матриця показників ринкової активності підприємства

Тип р и н к у / 
Вид діяльності Операційна Інвестиційна Ф інансова

Ринок товарів і 
послуг

Показники оборот
ності оборотних ак
тивів, моделі еконо
мічного зростання, 
динаміка операцій
них доходів, рента
бельність продажу, 

продукції (в цілому і 
за видами)

Інноваційний
ринок

Частка інноваційної 
продукції в обсязі 

продажу, прибутко
вість інноваційної 

продукції

П оказники активно
ст і інноваційної д ія
льності, показники 

ефективності іннова
цій

Ринок факторів 
виробництва

Д инаміка оренд
них операцій, рен

табельність по
сл уг, продуктив

н ість  праці, плин
ність  кадрів, по
стійн ість  кадрів, 

коеф іц ієнт випере
дж ення

Д инаміка необорот
них активів за вида

ми, фондовіддача, 
ф ондом істкість , по

казники еф ективнос
ті інвестицій  (N PV, 

IR R , РІ, РВР)

Д инаміка статут
ного і додатково
го капіталу, дов
гострокови х кре
дитів, рентабель
н ість  акціонерно

го капіталу, ба
лансовий курс 

акцій , забезпече
н ість  акціонерно
го капіталу чи с
тим и активами

Ф інансовий
ринок

Показники ліквід
ності і платоспро
можності, трива
лість фінансового 

циклу, оборотність 
дебіторської і кре

диторської заборго
ваності

П оказники вартості 
ц інних паперів, по
казники л іквідності 
ц інних паперів, рен
табельність ф інансо

вих інвестицій

Д инаміка корот
кострокови х кре
дитів, ефект ф і
нансового леве

ридж у
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Перелік форм ринкової активності за кожним видом діяльності і ти
пом ринку є невичерпним і може бути доповненим в залежності від 
специфіки господарських операцій конкретного підприємства.

Наведена таблиця показників дозволить оцінити ступінь активності 
як в кожній сфері функціонування (типи ринку), так і за центрами від
повідальності (види діяльності). Це надасть змогу удосконалити конт- 
ролінг і планування як за структурними підрозділами, так і за еконо
мічними сегментами.

ЛІТЕРАТУРА

1. Крупина Н.Н. Матричный метод в финансовом менеджменте: ме
тодология анализа амортизации /  Н.Н. Крупина / /  Финансовый мене
джмент. — 2008. — №5

2. Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник /  Є .В . Мних. — К.: 
Знання, 2011. — 630 с.

3. Экономика предприятия. /  Под ред. проф. Волкова О.И.: Учеб
ник. — 2-е изд., пераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 520 с.

4. Якуба М. М. Проблеми оцінки ринкової активності промислових 
підприємств у сучасних умовах /  М. М. Якуба / /  Науковий вісник. — 
2004. — вип. 14.2. — С. 4.

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
О.А. Гнатенко, канд. екон. наук, доцент 
С.М. Еш, ст. викладач
Національний університет харчових технологій

Конкуренція, як важливий елемент механізму саморегулювання рин
кової економіки і водночас конкретна форма її функціонування, прита
манна для всіх сфер діяльності,серед яких є не винятком і ринок страхо
вих послуг, які різняться відсутністю послуг-замінників. з точки зору 
страховика і страхувальника слід розглядати якість страхової послуги. 
Вважаємо, іцо важливо визначити шляхи розв’язання проблеми невизна
ченості на страховому ринку, оскільки вони перешкоджають страхуваль
никам приймати рішення стосовно вибору страховика.

Конкурентоспроможність страхової компанії можна розуміти як йо
го спроможність ефективно протистояти діям інших підприємств, які 
пропонують покупцям товари-аналоги або замінники. З цієї точки зору 
конкурентоспроможність страхової компанії є одним із головних чин
ників, які мають впливати як на вибір нею стратегії та тактики поведі
нки на ринку, так і на вибір страховика клієнтом.

У той же час широке розповсюдження отримало і поняття конкурен
тоспроможності товару. Під нею розуміють порівняльну спроможність 
одного товару задовольнити максимальну кількість потреб споживача 
найкраш;им чином. Зрозуміло, іцо конкурентоспроможність страхового
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продукту, що пропонується на ринку, також не обходиться без уваги 
споживачів при виборі і водночас, є основою для побудови конкуренто
спроможного підприємства (згадаємо піраміду TQM). Фахівці зосере
джуючи основну увагу на стратегічному рівні управління, а не на так
тичному. Це правильно з точки зору управління підприємством, але не 
доцільно з точки зору клієнта. Тому що клієнт страховика може зміни
ти страховика на іншого при укладенні договорів з ризикових видів 
страхування після закінчення терміну дії договору(а це, як правило, 
один рік) або й до досягнення цього строку. Подібний рівень відносин 
більше відповідає тактичному розумінню конкурентоспроможності. За
уважимо, що інформаційна база страхувальника відносно обмеже- 
на,оскільки він не має доступу до більшості внутрішніх документів 
страховика і не має часу на тривалий та дорогий аналіз із залученням 
значної кількості страховиків. Тому проблема визначення тактичної 
конкурентоспроможності страховика в умовах невизначеностіта обме
ження інформації набуває актуальності.

У процес аналізу конкурентоспроможності зробили значний внесок 
такі дослідники, як М. Портер. Д. Риккардо, Г. Хулей Б., Один. 
А.Дж. Стрикленд, А.А. Томпсон-мол., К. Омае, Н. Пирси, А. Гупта, 
Д. Сондерс, І. Ансофф, 3. Петтигрю. Утім їх дослідження, разом з робо
тами більш сучасними, такими як праці В.О. Винокурова, І. Максимо
ва, Є.П. Голубкова тощо, переважно стосуються можливостей підпри
ємств щодо управління своєю конкурентоспроможністю. Розгляд кон
курентоспроможності страховиків подається здебільшого у працях фа- 
хівців-практиків цих компаній у найзагальнішому вигляді. При цьому 
недостатньо досліджений процес визначення конкурентоспроможності 
підприємств,що включає у себе поділ на конкретні етапи й потребує 
використання певних інструментів із зовнішнього середовища.

Метою дослідження є надання методичних рекомендації для страху
вальника щодо визначення конкурентоспроможності визначеного стра
ховика на основі відкритих даних про його фінансове становище та 
пропоновані на ринку продукти.

Проведений в [1] аналіз літературних джерел показав,що:
♦ багато авторів залежно від своїх наукових поглядів і сфери інтере

сів обґрунтовують різний набір факторів, що визначають конкуренто
спроможність;

♦ конкурентоспроможність підприємства визначається сукупністю 
факторів, що характеризують результативність його діяльність на рин
ку та атрибути якості продукції;

♦ конкурентоспроможність продукції визначається сукупністю фак
торів, що визначають її якість, ціну,доступність для споживання;

♦ підсумковим критерієм оцінки конкурентоспроможності як про
дукції, так і підприємства можна вважати частку ринку, займану да
ною продукцією (підприємством)і пов’язані з нею показники.

Вважаємо за необхідне відмітити, що на страховому ринку України 
склалася ситуація, коли він ще не доріс до формування сталих відносин 
між страховиком і страхувальником.
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Страхувальник переважно обирає конкретний страховий продукт, а 
не компанію-партнера на тривалий період. Тому вважаємо, що у дослі
дженні проблеми визначення конкурентоспроможності страховика слід 
приділити більше уваги продукції,розуміючи, що вона не є синоніміч
ною конкурентоспроможності підприємства.

На етапі зростання економіки, страховикам можна приділяти біль
ше уваги стратегічним питанням забезпечення конкурентоспроможнос
ті — розвиткові регіональних мереж, створенню нових комплексних 
страхових продуктів тощо.

Страхувальникові під час підйому економіки теж простіше обирати 
страховика. Оскільки всі можливі варіанти мають достатній рівень на
дійності. Або страхувальника зобов’яже співпрацювати з афіліатом ба
нківська структура. Згідно із динамікою надходжень, страховик, виб
раний страхувальником вільно, у більшості випадків матиме до статній 
рівень надійності через приріст зібраних премій. На етапі ж рецесії ва
жливішим є питання тактичного управління конкурентоспроможністю. 
Саме на цьому етапі більш важливим і для страховика (що прагне залу
чити ресурси для покриття вже прийнятих ризиків з мінімальною імо
вірністю настання нових), і для страхувальника(який прагне перш за 
все захистити своє майно з максимальною надійністю) є конкурентосп
роможність страхового продукту.
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АНАЛІЗ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА 
ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Т.А. Говорушко, д-р екон. наук, професор 
М.І. Арич, аспірант
Національний університет харчових технологій

У сучасних умовах глобалізаційних процесів світовий ринок молока 
та молочної продукції розвивається з урахуванням особливостей веден
ня підприємництва як кожної окремої країни, інтеграційних об’єд
нань, так і в цілому міжнародної економіки. Тому, досліджуючи тенде
нції ринку молочних товарів необхідно враховувати вищевказаний ви
сокий рівень глобалізації як ринкової, так і всієї світової економічної 
системи. Крім цього, треба вказати, що вибрана для аналізу частина 
ринку виконує особливо важливу забезпечуючи роль.

У процесі дослідження було опрацьовано статистичні дані Продовольчої 
та сільськогосподарської організації ООН (FAO), Організації економічного 
співробітництва та розвитку (OECD), Департаменту сільського господарства 
СІЛА (USDA). Теоретичну основу склали праці передових вітчизняних нау
ковців в галузі економіки та управління народним господарством.
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Дослідженням світових тенденцій ринку молока та молочної проду
кції встановлено, що виробництво даних товарів має певні організацій
ні та господарські особливості:

♦ короткий період зберігання товарів у сирому вигляді;
♦ широкий асортимент продуктів переробки;
♦ необхідність у кооперації і інтеграції [2 ].
Крім цього, на досліджуваний ринок впливають фактори внутрішнього 

(кількість поголів’я корів, середньоденний удій молока, системи техноло
гічного оснащення, персонал тощо) та зовнішнього середовища (державна 
та міжнародна політика, стан економіки, розвиток конкуренції) [1 ].

Статистичні та прогнозні дані провідних міжнародних організацій 
говорять про позитивну динаміку збільшення в перспективі обсягів ви
робництва молока та молочних продуктів (вершкове масло, сири, сухе 
незбиране молоко (СНМ), сухе знежирене молоко (СЗМ). Так, згідно з 
прогнозом Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, а 
також Організації економічного співробітництва і розвитку, обсяги ви
робництва даних видів продукції у 2 0 2 2  році порівнюючи із їх значен
ням у поточному 2014 році повинні зрости:

♦ молоко — до 905,2 млн. т. (на 15,2%);
♦ вершкове масло — до 13,4 млн. т. (на 18,4%);
♦ сири — до 23,4 млн. т. (на 9,8 %);
♦ сухе незбиране молоко — до 5,64 млн. т. (на 12,8 %);
♦ сухе знежирене молоко — до 4,67 млн. т. (на 16,4 %) [4; 5].
Відповідно до даних Департаменту сільського господарства СІТІ А лі

дерами по виробництві молока у 2014 році будуть наступні країни, 
представлені у порядку спадання об’єму виготовленого товару: Євро
пейський Союз (ЄС) (140 млн. т.), СІТІ А (93,1 млн. т.), Індія (60,1 млн. 
т.), Китай (37 млн. т.), Бразилія (33,4 млн. т.). Російська Федерація 
(31,4 млн. т.) і т. д. Також треба відмітити, що у більшості даних країн 
у прогнозному році передбачається збільшення виробництва молока 
порівнюючи з 2013 роком, однак не очікується зростання вказаного по
казника у Росії, Мексиці, Канаді, Мексиці та СІТІ А, при цьому вони 
все-таки залишаться провідними виробниками молока [6].

Лідерство у виробництві, як молока, так і молочних продуктів у про
гнозному 2014 році припадає практично на однаковий перелік країн, що 
мають потужний комплекс молокопереробних підприємств (табл. 1 ).

Виділиться група із 9-10 десяти країни, які є світовими лідерами з 
виробництва молочних продуктів. Найвищі показники показують краї
ни Європейського Союзу та СІЛА.

Досліджуючи світові тенденції виробництва молока та молочних 
продуктів доцільним також є аналіз цін на молочні продукти, які імпо
ртуються в Україну та експортуються з неї (табл. 2).

Такий аналіз показує як змінюються ціни на товари молочної групи 
в Україні порівнюючи з цінами на міжнародних ринках. Експортні ці
ни майже по всіх видах молочної продукції нижчі від імпортних. При 
цьому ціни на більшість товарів молочної промисловості мають тенден
цію до зростання.
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Таблиця 1. Прогноз основних виробників молочної продукції у 2014 році [6]

Країна
Обсяг виробництва, тис. тонн (позиція у рейтингу)

Сири Вершкове масло снм СЗМ
ЄС 9250 (1 ) 2100 (2) 650 (2) 1270 (1)

СШ А 5115 (2) 865 (3) 35 (10) 1015 (2)
Бразилія 736 ( 3 ) 85 (10) 560 (3) 154 (6)

А ргентина 589 ( 4 ) 62 (12) 294 (4) -

Канада 545 (5) 88 (9) - 76 (8)
Р осія 425 ( 6 ) 200 (5) 60 (9) 50 (12)

А встралія 360 (7) 122 (7) 130 (6) 235 (5)
Н ова Зеландія 320 (8) 525 (4) 1300 (1) 420 (4)

М ексика 270( 9 ) 185 (6) 150 (5) 55 (9)
Україна 150 (10) 92 (8) 11 (11) 52 (10)

Індія - 4887 (1) - 510 (3)
Японія - 73 (11) - 145 (7)
Китай - - 1300 (1) 51 (11)
Чилі - - 75(7) -

Індонезія - - 72 (8) -

Таблиця 2. Роздрібні ціни на експортні та імпортні молочні продукти 
України [3]

Вид молочної 
продукції

Імпорт, гр н ./т Е кспорт, гр н ./т В ід х и л ен н я ,%
2012 рік 2013 рік 2012 рік 2013 рік Імпорт Е кспорт

М олоко і верш ки 1170,8 1127,9 816,6 699,6 -3,66 -14 ,33
М олоко згущ ене 3087,5 3028,0 2265,4 2308,8 -1,93 1,92

К ислом олочні
продукти

1881,2 1747,9 1453,8 1477,0 -7,09 1,60

Сироватка мол. 1891,6 3133,1 1013,5 1176,5 65,63 16,08
М асло тваринне 4811,1 4797,7 4320,8 4879,1 -0 ,28 12,92

Сири тверді 5326,2 5561,2 5204,0 5811,0 4,41 11,65

М орозиво 5387,6 5427,4 2132,6 2272,1 0,74 6,54
Казеїн 16000,0 5571,4 6936,4 8831,0 -65 ,18 27,31

Попри позитивні показники молочної промисловості в цілому, в сві
товій економіці все ще існує ряд проблем, серед яких основними є такі:

♦ світова фінансово-економічна криза;
♦ зниженні купівельної спроможності населення;
♦ брак високоякісної сировини за рахунок зменшення поголів’я та 

зниження продуктивності корів;
♦ низький рівень технологічного оснащення молокозаводів;
♦ застаріле обладнання;
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♦ нерозвиненість ринкової інфраструктури;
♦ невисокий рівень забезпеченості сировиною та завантаженості по

тужностей тощо [1 ; 2 ].
Світовий ринок молока та молочної продукції характеризується 

стійкими показниками виробництва основних видів продукції. При 
цьому розглядаючи прогнозні показники його розвитку до 2 0 2 2  року, 
можна говорити про позитивну тенденцію зростання обсягів молока та 
продуктів його переробки. Така ситуація свідчить про якісну та ефек
тивну господарську діяльність міжнародного молокопродуктового ком
плексу та необхідність пошуку українськими підприємствами ефектив
ної ніші в ньому.
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Розробка дієвих механізмів позитивного впливу на прискорення 
темпів соціально-економічного розвитку суспільства є пріоритетним 
напрямом фінансової політики держави, що має забезпечуватись ак
тивізацією інвестиційно-інноваційного зростання національної еко
номіки, яка потребує нарощування вкладень коштів. Введення в обо
рот тимчасово вільних бюджетних коштів, акумульованих на Єдиному 
казначейському рахунку в Національному банку України безумовно
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цьому сприяє. Саме перехід до розбудови ринкових відносин в еконо
міці України зумовив формування казначейської системи касового 
виконання бюджету. Вже у 2001 р. всі бюджетні кошти були зосере
джені на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР), а Державному каз
начейству надано статус учасника Системи електронних платежів 
НБУ, ш;о послужило передумовою процесу включення в оборот коштів 
бюджетних залишків. З прийняттям у 2010 р. нової редакції Бюджет
ного кодексу України визначено статус фінансових операцій, їх 
суб’єктів, порядок проведення та право чинність здійснення в процесі 
розміїцення касових залишків бюджетних коштів ЄКР на внутріш
ньому фінансовому ринку [1]. Міністр фінансів України за погоджен
ням з Національним банком України (НБУ) та органи місцевої влади 
мають право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на 
конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукціонів розміїцення 
тимчасово вільних коштів ЄКР та коштів валютних рахунків держав
ного та місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання дер
жавних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до 
кінця поточного бюджетного періоду. Фінансові операції можуть про
водитись з дотриманням ряду вимог: встановлення мінімальної ставки 
дохідності придбання цінних паперів, укладання договорів придбання 
цінних паперів (при їх придбанні); укладання договору банківського 
вкладу (депозиту) з установою банку; оцінювання ризиків окремих 
операцій за офіційно правочинними операціями.

Беличини ризиків неповернення коштів за варіантом їх розміїцення 
на депозити банків згідно з нормативними показниками НБУ стосовно 
VAR (в %) залежить від категорії банків, які використовують депозитні 
кошти в обігу у формі короткострокових кредитів. Так, вкладення ко
штів ЄКР на депозитний сертифікат НБУ — без ризикові. А  при вкла
денні на короткостроковий депозит в банк інвестиційного класу ризик 
неповернення коштів за VAR досягає 20%, а при вкладенні в банк не 
інвестиційного класу — 100%. Депозитний же сертифікат НБУ гаран
тує повну неризиковість, тому залишки коштів ЄКБ вкладаються на 
депозити НБУ. Це рішення є доцільним і з позиції процентного ризику.

Кредитні операції з бюджетними коштами здійснюються в режимі 
«овернайт» (overnicht) — в межах обумовленого терміну та визначеної 
ставки. За тривалістю кредити поділяються на З центри: 1) миттєвий 
(терміном овернайт, або не більш, ніж на 1 день). Це кошти соціальних 
виплат, або обов’язкових бюджетних трансфертів, тобто такі, які не 
можуть відволікатись на більш-менш тривалий термін; 2 ) поточний 
(терміном до 1 місяця). Це кошти, які знаходяться на рахунках науко
во-технічних та виробничих програм (зокрема, для закупки товарів на
уково-технічного призначення, військової техніки, ліків тоїцо). Тобто, 
такі, які регулярно здійснюються з певним часовим інтервалом; 3) ко
роткостроковий (від одного до трьох місяців). Це кошти інвестиційних 
програм загального фонду бюджету та кошти спеціального фонду бю
джету, тобто такі нагромадження, які використовуються за плановим 
графіком (зазвичай, поквартально). Кредитування в режимі овернайт 
забезпечує безризиковість операцій використання бюджетних коштів в 
системі кредитування.
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Згідно з чинним законодавством бюджетні кошти можуть викорис
товуватись в операціях з цінними паперами виключно з державними 
позиками: держава здійснює позики для покриття бюджетного дефіци
ту, а потім викуповує їх при наявності коштів. Всі операції з цінними 
паперами (запозичення — емісія та погашення державної позики) здій
снюється через ЄКР. Ці операції здійснюються в режимі РЕПО — купі
вля пакету цінних паперів із зобов’язанням його зворотного продажу за 
попередньою домовленою ціною та у визначений термін. Загальний об
сяг торгів з облігаціями внутрішнього державного боргу в Україні ш;о- 
річно зростає. Таким чином, здійснення усіх видів операцій на фондо
вому ринку з тимчасово вільними бюджетними коштами є без ризико- 
вими. Враховуючи обсяг таких коштів навіть при мінімально можли
вому процентному доході може приносити державі солідний прибуток.

Відкриття Державній казначейській службі в НБУ ЄКР в 2002 р. для 
централізованого обліку коштів і здійснення розрахунків в системі еле
ктронних міжбанківських переказів НБУ дало змогу забезпечити поєд
нання системи і термінових переказів фінансових ресурсів, ш;о істотно 
вдосконалило управління грошовими ресурсами які знаходяться під 
юрисдикцією держави. Це проявляється насамперед у відслідковуванні 
в оперативному режимі рівня фінансової забезпеченості усіх ланок бю
джетної системи і своєчасного покриття коштами «бюджетних розри
вів», а також — виявлення обсягу тимчасово вільних коштів упродовж 
бюджетного періоду. Наступним кроком є організація використання 
тимчасово вільних коштів на ЄКР в операціях на фондовому ринку, ш;о 
є істотним резервом одержання прибутку як доходу державного бюдже
ту. Активне використання залишків коштів ЄКР на фінансовому ринку 
з одного боку сприятиме стабілізації фінансової системи на загальноде
ржавному так і на регіональному рівні. А з іншого боку являтиметься 
додатковим ресурсом активізації інноваційно-інвестиційної діяльності 
підприємств і держави в цілому.
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- 
КОМУНІКАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
В ПРОЦЕСІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В.П. Дуда, аспірант
Національний університет харчових технологій

Реструктуризація як економічний термін не має однозначного трак
тування. Найчастіше вона визначається як комплекс змін ш;одо струк
тури майна та фінансових ресурсів підприємства, а також системи 
управління направленої на досягнення визначених цілей, забезпечення
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прибутковості, формування конкурентних переваг та максимізацію ри
нкової вартості підприємства.

Під реструктуризацією розуміються прогресивні зміни технологіч
ної, інноваційної, виробничо-господарської структури, логістичної схе
ми забезпечення діяльності підприємства. В поняття реструктуризації 
також включають переформатування відносин власності та організа
ційно-правових форм ведення бізнесу. Близькими до реструктуризації є 
поняття реформування та реорганізація, хоча остання найчастіше асо
ціюється із зміною організаційно-правових форм функціонування під
приємства та має розглядатися як складова реструктуризації.

Реструктуризація, на переконання Гусєва В.О. [1] — програма, якою 
передбачається суттєва зміна виду та/або обсягу діяльності суб’єкта 
державного сектору або спосіб здійснення цієї діяльності.

Трактування терміну реструктуризація в економіко-правовому полі 
визначено МСФЗ 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні ак
тиви» [2 ] як програма, яку планує та контролює управлінський персо
нал і яка суттєво змінює:

а) обсяг діяльності, здійснюваної суб’єктом господарювання, або
б) спосіб здійснення цієї діяльності.
Прикладами подій, які можуть відповідати визначенню реструкту

ризації згідно виш;енаведеного стандарту є:
а) продаж або припинення певного напрямку бізнесу;
б) закриття відділень бізнесу у країні (чи регіоні) або переміш;ення 

видів діяльності з однієї країни (чи регіону) до іншої;
в) зміни в структурі управлінського персоналу, наприклад, ліквіда

ція якоїсь ланки управління;
г) значні реорганізації, які мають суттєвий вплив на характер і на

прямки діяльності суб’єкта господарювання.
З огляду на широкий спектр подій, які можуть відбуватись в процесі 

реструктуризації підприємств визначальне місце належить інформа
ційно-комунікаційному потенціалу.

Проблема ефективного використання інформаційно-комунікаційних 
технологій займає визначальне місце в управління підприємством. До
слідження сучасних підходів ш;одо розуміння проблем комунікацій по
казує, ш;о період пошуку нових технологічних рішень для організації 
результативного комунікаційного середовиш;а змінюється етапом фор
мування інформаційно-комунікаційного середовиш;а, у якому підпри
ємства виступають особливими суб’єктами. Це стає можливим завдяки 
останнім технічним засобам, новим інформаційним технологіям, зміні 
характеру праці.

Розвиток і широке застосування інформаційно-комунікаційних тех
нологій є глобальною тенденцією науково-технічного прогресу останніх 
десятиліть, яке призвело до значних змін у багатьох сферах господарю
вання. Формування інформаційно-комунікаційного потенціалу підпри
ємства має вирішальне значення для підвищення конкурентоспромож
ності продукції, розширення можливостей щодо виходу на міжнародні 
ринки, підвищення ефективності управління та генерування вартості 
підприємства.
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Розвиток інформаційних технологій переводить постіндустріальне 
суспільство в новий якісний стан — інформаційне суспільство. Інфор
маційне суспільство — це таке суспільство у якому функціонування 
підприємства так само як перспективи соціальних змін та економічного 
розвитку в значній мірі залежать від інформації та її використання. У 
такому суспільстві стандарти життя, форми праці і відпочинку, систе
ма освіти і ринок знаходяться під значним впливом досягнень у сфері 
інформації і знання.

Економіка інформаційного суспільства являє собою широку сукуп
ність галузей, ш;о виробляють товари та послуги з використання при 
цьому інформаційних технологій, досягнень сучасної інформатизації та 
комп’ютеризації.

Основними ознаками інформаційного суспільства у якому можлива 
ефективна реструктуризація підприємств є: становлення і в подальшо
му домінування в економіці нових технологічних укладів, ш;о базують
ся на масовому використанні перспективних інформаційних техноло
гій, засобів обчислювальної техніки і комунікацій; створення та розви
ток інформаційних баз і знань як чинників виробництва поряд з рин
ком природних ресурсів, праці і капіталу; зростання ролі інформацій
но-комунікаційної інфраструктури в системі виробництва; підвиш;ення 
рівня професійної освіти, науково-технічного і культурного розвитку 
працюючих за рахунок розширення можливостей систем інформацій
ного обміну на міжнародному, національному та регіональному рівнях.

Серед ефектів, ш;о генеруються інформаційно-комунікаційними тех
нологіями, найбільш значуш;ими є наступні:

1. Постійний технологічний розвиток підприємства. Переважання 
нематеріальних активів обумовлює необхідність постійного технологіч
ного розвитку підприємства, оскільки інформаційні продукти є доволі 
наукомісткими. Рівень технологічного розвитку, в свою чергу, потребує 
використання та вдосконаленні нових інформаційних технологій, які 
забезпечують необхідний рівень розвитку виробництва загалом.

2. Вдосконалення інформаційних продуктів. Важливим аспектом є 
висока динамічність економіки знань. Інформаційні продукти, ш;о ви
никають, надходять не тільки для споживання, а й для подальшої 
трансформації і переробки. Умови нової економіки передбачають по
стійний рух вперед, постійне вдосконалення інформаційних продуктів. 
Даний розвиток і вдосконалення невіддільні від використання інфор
маційно-комунікаційних технологій, які на даному етапі є рушійним 
фактором створення інновацій.

3. Поява нових можливостей для розвитку людського капіталу. Ін
формаційні ресурси відкрили нові можливості для розвитку людського 
капіталу. Важливу роль тут відіграють наступні чинники: загальнодо
ступність інформації; можливість дистанційної освіти для працівників; 
підвиш;ення мобільності, пов’язане з можливістю дистанційної роботи.

4. Можливість для одночасного розвитку всіх підрозділів підприємства. 
Інформаційна економіка, стимулюючи появу інноваційних продуктів, 
створює передумови для розвитку відразу декількох напрямків виробниц
тва. Саме тут головним чином і проявляються риси інформаційно- 
комунікаційних технологій як технологій загального призначення.
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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У  
СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
Н.І. Климаш, канд. екон. наук, доцент 
Національного університету харчових технологій

Світовий ринок продовольства все більпіе підвиїцує попит на еколо
гічно чисту, якісну та безпечну продукцію сільського господарства, ак
тивно розширюючи коло її виробників, серед яких Україна за своїми 
природно-кліматичними та ґрунтовим потенціалом має можливість за
йняти одне з провідних місць.

Ідея органічного сільського господарства є відносно новою. У сере
дині XX ст. негативні наслідки інтенсифікації землеробства стали пер
шопричиною виникнення за кордоном так званого альтернативного зе
млеробства, яке називають також біологічним, біодинамічним, еколо
гічним або органічним. Основними аргументами ш;одо його поширення 
є висока якість і свіжість продуктів; виїці смакові якості органічної 
продукції; збереження природного середовиш;а в процесі виробництва; 
відсутність генетично модифікованих організмів та невластивих проду
ктам харчування хімічних елементів.

Відставання України від країн з розвиненою економікою іцодо на- 
рош;ування обсягів органічних продуктів пов’язано з рядом причин, 
зокрема [1, с. 190]: різке зменшення надходжень інвестицій у сільське 
господарство у кризові 90-ті роки XX ст.; подрібнення землеволодіння 
та інші чинники, іцо спричинили відмову від широкого вжитку агроте
хнічних заходів захисту і живлення рослин; частковий перехід на дріб
не натуральне господарство.

За визначенням Міжнародної федерації сільськогосподарського ор
ганічного руху (International Federation of Organic Agriculture 
Movements — IFOAM) [2] «Органічне сільське господарство — це сіль
ськогосподарська система, ш;о сприяє збереженню навколишнього сере- 
довиш;а, соціально та економічно підтримує виробництво здорових про
дуктів харчування, волокна, деревини і т.п. Органічне сільське госпо
дарство уникає використання хімічно синтезованих добрив, пестици
дів, ветеринарних препаратів, при цьому активно використовує нату
ральні природні препарати, добиваючись збільшення природної родю
чості ґрунтів, стійкості рослин і тварин до захворювань».

Органічне сільське господарство ґрунтується на чотирьох принци
пах, іцо регулюють розвиток основ, програм і стандартів Міжнародної
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федерації сільськогосподарського органічного руху, іцо об’єднує понад 
750 організацій в 116 країнах світу. Стандарти розроблені з урахуван
ням можливостей їх застосування в усьому світі [2].

По-перпіе, принцип здоров’я. Органічне сільське господарство має 
підтримувати та поліппіувати здоров’я ґрунту, рослин, тварин, людини 
та планети як єдиного та неподільного цілого.

По-друге, принцип екології, або співіснування, наслідування та під
тримання природних екологічних систем і циклів.

По-третє, принцип справедливості. Органічне сільське господарство 
мас базуватися на відносинах, що гарантують справедливість з урахуван
ням навколипінього природного середовища та життєвих можливостей.

По-четверте, принцип турботи. Управління органічним сільським госпо
дарством повинно мати превентивний та відповідальний характер для захи
сту здоров’я та добробуту існуючих та майбутніх поколінь та довкілля.

За споживанням органічних продуктів харчування на душу населен
ня [1, с. 195] світовим лідером є Швейцарія, кожний житель якої у се
редньому витрачає на них 117 дол. на рік, до неї наближається Данія із 
сумою в 73 дол. на рік. Цей показник у більшості країн ЄС нині стано
вить ЗО -  50 дол. на рік, а у СІЛА — 45 дол. на рік і має тенденцію до 
швидкого зростання. Рентабельність «органічного» бізнесу в усьому 
світі сильно залежить від рівня державної підтримки.

У країнах Європейського Союзу є багато прихильників органічного хар
чування та існує державна підтримка цього напряму. Зважаючи на вищеза
значений факт, виробники можуть встановлювати ціни на вілцосно низь
кому рівні — в Європі органічні продукти дорожчі звичайних на 20 -  
45 % — без державних дотацій ціни були б вищими, принаймні, удвічі.

Таблиця. Особливості роздрібного збуту продукції органічного 
сільського господарства в країнах ЄС [1, с. 196]

Країна ЄС

Структура національного ринку збуту
Збільшення 

ціни за органі
чні продукти,

%

Мережеві 
супермарке

ти, %

Напрям від ви
робника до спо
живача (ринки, 
доставка додо

му), %

Спеціалізовані 
магазини, рес

торани, булочні,
%

А встрія 70 15 15 59

Данія 90 7 3 20-30

Нідерланди 42 17 41 35-40

Н імеччина 80 10 10 35

Ф ранція 42 ЗО 28 25-35

Ш веція 91 7 2 ЗО

В Україні із прийняттям Закону «Про виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини», який набрав чинності 
9 січня 2014 р. зроблено перші кроки щодо законодавчого регламенту
вання виробництва органічної продукції сільського господарства [3].
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Державна політика у сфері виробництва та обігу органічної продук
ції (сировини) спрямована на створення сприятливих умов для [3]:

1) розвитку конкурентоспроможного, високоефективного ведення 
сільського господарства за допомогою виробництва органічної продук
ції (сировини);

2) збільпіення експорту органічної продукції;
3) розвитку внутріпінього ринку органічної продукції та задоволення 

потреб споживачів в асортименті органічної продукції;
4) виробництва органічної продукції високої якості;
5) охорони довкілля, відтворення і раціонального використання при

родних ресурсів, охорони здоров’я населення;
6) визначення зон виробництва органічної продукції та сировини, 

які придатні для ведення виробництва органічної продукції (сировини);
7) впровадження економічного стимулювання виробництва та реалі

зації органічної продукції (сировини), а також інпіих заходів, спрямо
ваних на здешевлення та підвиш;ення якості органічної продукції та 
сировини вітчизняного виробництва;

8) здійснення державного нагляду (контролю) під час виробництва, 
переробки, маркування, перевезення, зберігання та обігу органічної 
продукції (сировини);

9) відшкодування збитків, завданих порушенням цього Закону та 
пов’язаних з ним законодавчих актів.

У 2012 р. в Україні нараховувалось 164 сільськогосподарських під
приємства, які здійснюють свою діяльність за принципами органічного 
господарювання та сертифіковані у відповідності з діючими міжнарод
ними стандартами. Плоіца, іцо зайнята під органічним виробництвом, 
становила понад 278 тис. га проти 164 тис у 2002 р. За цими показни
ками Україна займає 22 місце серед світових лідерів органічного руху і 
перше місце серед країн Східної Європи. В основному органічні госпо
дарства розташовані на території Одеської, Херсонської, Полтавської, 
Вінницької, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Хмельниць
кої областей [4].

Однією з основних проблем прибутковості органічного землеробства в 
Україні є відсутність державної програми підтримки виробників, низький 
рівень екологічної свідомості населення (насамперед сільського), низька 
технологічна культура сільськогосподарського виробництва всіх рівнів — 
від особистого селянського господарства до великих аграрних об’єднань та 
низький рівень купівельної спроможності населення. Не менш важливою 
є проблема відсутності відповідних навчальних курсів з теорії та практики 
ведення органічного землеробства в навчальних закладах.

Основний напрям спеціалізації вітчизняних органічних господарств — 
вироіцування зернових, зернобобових та олійних культур. Більшість 
виробленої органічної продукції спрямовується на експорт. Зі статусом 
«Органік» на вітчизняному ринку реалізуються крупи, пластівці, хліб, 
м’ясо, овочі та фрукти, молоко, сири, лісові збори та ін. Серед відомих 
вітчизняних марок екологічно чистих продуктів харчування — ТМ 
«Геркулес», ТМ «ПАН Еко», ТМ «Жменька», ТМ «Organico», ТМ 
«Екород», ТМ «Царский Садовник’ь» та інші.
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Розширення системи екологічного землеробства дає можливість під
тримувати стабільну біокліматично, енергетично й економічно обґрун
товану продуктивність землі, підвиш;увати якість сільськогосподарсь
кої продукції, забезпечувати конкурентоспроможність органічних про
дуктів та збільшувати ефективність виробництва екологічно-чистих 
продуктів, ш;о є запорукою здоров’я нації.
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЕКО
НОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Ю.М. Кулинич, аспірант
Національний університет харчових технологій

Досягнення стратегічної мети підприємствами харчової промислово
сті, а саме перехід на якісно новий рівень розвитку можливе за умови 
реалізації чіткого плану дій ш;одо підвиш;ення рівня інноваційного роз
витку шляхом комплексного поєднання ефективної державної іннова
ційної політики та створення інноваційної стратегії планування еконо
мічного розвитку підприємств, спрямованої на активізацію інновацій
ної активності молочних підприємств та нарош;ування кількісного і 
якісного складу інноваційного потенціалу.

Інноваційні аспекти реалізації стратегічного планування економіч
ного розвитку підприємств досліджувалися багатьма вітчизняними та 
іноземними науковцями, зокрема: Аістова М.Д., Гапоненко А.Л., Ба- 
зилевич Л.А., Кучин Б.Л., Філіппов Ю.В., Новик І.Б., Аккофф Р., За- 
бродський В.А., Торадо М.П., Гапоненко А.Л., Афанасьєв Н.В., Смір- 
нов Е.А., Тридід О.М., Тейл Г. та ін.

Віддаючи належне науковій та практичній значуш;ості праць названих 
авторів, необхідно підкреслити, ш;о певне коло завдань концептуального, 
методологічного та методичного характеру потребує подальшого розвитку.

Процес стратегічного планування інтенсивного економічного розви
тку підприємства повинен відповідати таким принципам[1]: принцип 
економічної і соціальної доцільності інновації; пріоритетності витрат 
на інноваційну діяльність; принцип пріоритету споживача над вироб
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ником; принцип комплексності і спадкоємності планування інновацій
ної діяльності та ін.

Таблиця. Система показників оцінки ефективності інноваційного розвитку 
з урахуванням досягнутої інвестиційної активності

№
з /п

Назва
показника Ф ормула розрахунку Н ормативне значення

Еф ективність
інноваційного
економ ічного

розвитку*

^  _ А Р П ,.  .і
-̂ ІЕР “  (1 + Ч

ДРП —  приріст обсягу 
реалізованої продукції; 
ДВ —  приріст опера
ційних витрат; 
г  —  рівень інфляції;
 ̂—  кількість періодів.

П рям ує до 1

Індекс інвести
ційної актив

ності
І - ^
^  3 ^ + Ч П

К  —  сум а капітало
вкладень;
3^ —  сум а нарахова
ного зносу  необорот
них активів;
Ч П  —  чистий прибу
ток .

1) недостатня інвестиційна ак
тивність:

2) низька інвестиційна активність:
Зн ; 3 ,+ 0 ,5 х Ч П

3 „ -і -Ч П “  'А З^Н-ЧП ’
3) середн я ін вести ц ій н а  ак ти в
н ість :

3^н -0 ,5хЧ П
^  І Т Д  < 1 >З^н-ЧП

4) висока інвестиційна активність:
І,А>1.

Абсолютна еко
номічна ефекти
вність капітало

вкладень

Е = -
АРП Зростання

К

К оеф іцієнт ка
пітальних 

вкладень на 
1 грн. приросту 

продукції

К К Зменш ення
'к.наїгрн Д Р П

Коефіцієнт еко
номічної ефек

тивності капіта
ловкладень

К ,,ф = А Ч П /К  
АЧП —  приріст ч и с
того  прибутку

Зростання

коеф іцієнт розроблено автором

З огляду на названі принципи, важливим питанням постає комплек
сна оцінка інноваційної активності підприємства, а також оцінка ефек
тивності обраного інтенсивного типу економічного розвитку. З метою 
здійснення такої оцінки пропонується система показників побудована
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на оцінці підприємства за допомогою п’яти коефіцієнтів (таблиця). Ко
ефіцієнти доповнюють один одного та дають можливість оцінити як по
точний стан справ на підприємстві так і оцінити ефективність іннова
ційних рішень на перспективу.

Запропонований показник оцінки ефективності інноваційного еко
номічного розвитку дає можливість оцінити на скільки потрібно збіль
шити приріст доходів від реалізації продукції при збільшенні опера
ційних витрат на одну гривню. Оскільки розрахунок показника здійс
нюється для періоду стратегічної перспективи, пропонуємо здійснюва
ти дисконтування з урахуванням темпу інфляції.

Аналіз інвестиційної активності здійснюється у два етапи. На пер
шому потрібно обрахувати індекс інвестиційної активності. Другий 
етап полягає у визначенні ступеня інвестиційної активності (недостат
ня, низька, середня або висока інвестиційна активність) за допомогою 
умов представлених у графі «нормативне значення».

Решта три показники дозволяють оцінити ефективність капіталовк
ладень на підприємстві. Для більш повного відображення реальної си
туації оцінку варто здійснювати за декілька періодів.

Інноваційні аспекти стратегічного планування економічного розвит
ку повинні бути оснований на можливості реалізації, достовірності і 
ефективності стратегічних планів, а також оцінці економічних наслід
ків невиконання інноваційних програми розвитку об’єкту. Традиційно 
під методичною реалізованістю механізмів розвитку розуміється мож
ливість найбільш ефективного вирішення комплексу задач майбутньо
го, ш;о визначаються існуючими показниками.
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ПОЛІТИКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН як 
СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
ПІДПРИСМСТВА
Г.І. Лановська, канд. екон. наук, доцент 
Національний університет харчових технологій

Політика структурних змін відіграє важливу роль у формуванні ін
новаційної політики підприємства вивчаючи внутрішнє середовиш;е й 
організаційні форми підприємства. Формування адекватної інновацій
ним завданням організаційної структури і культури підприємництва є 
головним завданням даної політики. На нашу думку, вона повинна
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включати такі складові: організаційну структуру, кадрову політику та 
культуру підприємництва.

Організаційна структура підприємства визначається насамперед ці
лями і задачами діяльності, його виробничими функціями і залежить 
від багатьох умов: типу виробництва, характеру продукції, що випус
кається, або робіт, які виконуються, масштабу підприємства, організа
ції виробничих процесів, їх особливостей тощо. Як складова інновацій
ної політики підприємства організаційна структура направлена на ко
лективні дослідження та оцінювання команди.

Для характеристики рівня організаційної структури доцільно застосову
вати показники, що характеризують ступінь розподілу, кооперації праці 
членів трудового колективу та рівень управління на пілрриємстві, тобто ко
ефіцієнти використання робочого часу та ефективності управління.

Кадрова політика — один із найважливіших інструментів активної 
дії на всі процеси, що відбуваються в колективі, в тому числі і на роз
виток економіки країни, так як вирішення багатьох господарських пи
тань, що виникають, багато в чому залежить від правильності викорис
тання кадрів. Робота з кадрами відноситься до ключових моментів дія
льності будь-якого підприємства як елемента економіки держави. Це 
головний напрямок у роботі з кадрами, набір основних принципів, які 
реалізуються кадровою службою підприємства. У цьому відношенні ка
дрова політика являє собою стратегічну лінію поведінки в роботі з пер
соналом. Вона відповідає за кваліфікований склад працівників, політи
ку добору кадрів; перекваліфікацію кадрів; політику праці; політика 
формування кадрових процедур, політика соціальних відносин.

Культура підприємництва являє собою систему знань, цінностей, симю- 
лів та традицій, що забезпечзчоть мотивацію та регуляцію підприємницької 
діяльності, визначаючих форму її здійснення, а також сприйняття суспіль
ством. Культура піацриємництва охоплює: культуру технології виробницт
ва, культуру управління та організації, культуру умов праці, культуру об
міну та розподілу, культуру проведення переговорів та ін.

Враховуючи сучасні умови праці, можна відмітити, інформаційні 
технології займають одне з найважливіших місць на різних підприємс
твах. Щодо адміністративних працівників то їх ефективна діяльність 
напряму залежить від сучасних інформаційних технологій.

Таким чином, внутрішнє середовище та організаційні форми підпри
ємства впливають на формування інноваційної політики. Тобто органі
заційна структура, культура підприємництва та кадрова політика є 
суттєвими факторами ефективності інноваційної політики. Всі вони 
об’єднуються у складову — політику структурних змін. Аналіз даної 
політики дасть можливість виявити готовність підприємства та його 
колективу до запровадження тих чи інших інноваційних змін.

ЛІТЕРАТУРА

1. Говорушко ТА., Лановська Г.І. Методичні шдходи до оцінки іннова
ційної політики пілрриємств спиртової промисловості. Монографія. /  
Т.А. Говорушко, Г. І. Лановська /  К.: МВЦ «Медіінформ», 2013. — 204 с.

136



ЕЛЕМЕНТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПІД
ПРИЄМСТВ
В.П. Мартиненко, д-р екон. наук, професор 
Національний університет харчових технологій

В умовах динамічного розвитку суспільства, зростання конкуренції, 
важливого значення набуває створення і ефективне використання сис
теми податкового планування на підприємствах різних організаційно- 
правових форм та форм власності. Як показує практичний досвід, за
безпечити нормальне функціонування підприємницьких структур у не
стабільному ринковому середовищі та якісне управління фінансовими 
ресурсами керівники та фінансові менеджери можуть лише при наяв
ності розробленого ними ефективного податкового плану. Доречно від
мітити, що підприємствам все складніше стає передбачити майбутню 
ситуацію в розвитку економічних відносин. Разом з тим, необхідно по
стійно підвищувати ефективність господарської діяльності, більш по
вно використовувати можливості виробництва, вдосконалювати всю 
систему планування. Тому для вітчизняних суб’єктів господарювання 
податкове планування є необхідним засобом адаптації до мінливості 
зовнішнього середовища, дозволяє уникнути багатьох складних ситуа
цій, сприяє більш раціональному використанню фінансових ресурсів.

На даний час недостатньо приділена увага оцінці ефективності пода
ткового планування суб’єктів господарювання, що негативно познача
ється на якості управлінських рішень.

Оцінка ефективності податкового планування і підприємницької ді
яльності, як правило, проводяться по наступних параметрах:

♦ узгодженість податкової стратегії підприємства з можливими 
змінами зовнішнього середовища. У процесі цієї оцінки визначаєть
ся, наскільки розроблена податкова стратегія відповідає прогнозова
ному розвитку підприємницької діяльності, а також змінам податко
вої політик держави й кон’юнктури фінансового ринку в розрізі 
окремих її сегментів;

♦ внутрішня збалансованість податкової стратегії. При проведенні 
такої оцінки визначається, наскільки узгоджуються між собою окремі 
цілі і цільові нормативи підприємницької діяльності і майбутньої дія
льності по податковому плануванню. Наскільки ці цілі і нормативи ко
респондуються із змістом податкової політики по окремих аспектах по
даткового планування і наскільки узгоджені між собою по напрямах і 
по часу заходи по забезпеченню їх реалізації.

♦ реалізуємість стратегії життєздатності та податкової стратегії. В 
процесі такої оцінки, в першу чергу, розглядаються потенційні можли
вості суб’єкта господарювання в формуванні фінансових, інтелектуаль
них і техніко-організаційних ресурсів для вирішення поставлених під
приємницьких задач та задач податкового планування.

♦ прийнятність рівня ризиків, пов’язаних з реалізацією загальної та 
податкової стратегії. У ході такої оцінки необхідно визначити, наскіль
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ки рівень планових податкових ризиків, пов язаних з підприємниць
кою діяльністю, забезпечує достатню рівновагу в процесі розвитку 
суб’єкта господарювання. Крім того необхідно оцінити, наскільки рі
вень цих ризиків прийнятий для підприємницької та фінансової діяль
ності даного підприємства з позиції можливого розміру фінансових 
втрат (податкових санкцій, пені при наявності податкового боргу) і 
втрати ділової репутації.

♦ результативність податкової стратегії, оцінка якої може бути про
ведена, перш за все, на підставі прогнозних розрахунків фінансових 
коефіцієнтів, а також виходячи із динаміки показника частки податко
вих відрахувань в доданій вартості.

До елементів етапу оцінки ефективності податкового планування 
пропонується включити:

♦ порівняння фактичних даних з плановими показниками, визна
чення величин відхилень, виявлення та аналіз їх причин, встановлення 
максимально допустимих розмірів відхилень;

♦ розробку системи показників для оцінки ефективності податково
го планування;

♦ коригування діючої системи податкового планування.
Порівняння планових і фактичних показників величин податкових

платежів, а також планових та фактичних показників фінансово-гос
подарської діяльності підприємства проводиться під час підведення під
сумків виконання основного плану розвитку підприємницької діяльності. 
Одночасно визначаються причини відхилень — зовнішні та внутрішні, які 
необхідно проаналізувати. Доречно відмітити, ш;о зовнішні причини по 
відношенню до суб’єкта господарювання є об’єктивними і не залежать від 
самої організації. Роль податкового планування в даному випадку зво
диться до можливо більш точного прогнозування ситуації, експертної оці
нки наслідків прийняття управлінських рішень.

Аналіз причин відхилень фактичних показників від планових дає 
можливість:

♦ скоригувати середньострокові та довгострокові плани як податко
ві, так і плани розвитку підприємницької діяльності;

♦ вдосконалити систему планування і управління в організації;
♦ сформувати базу статистичних даних, які характеризують ступінь 

впливу об’єктивних зовнішніх факторів на величину відхилень.
Для оцінки ступеня точності складення планів податкових платежів 

можна встановити максимально допустимі розміри відхилень. Допус
тимою межею відхилень можуть бути відхилення величиною від 10 % 
до 15 % від планових показників. Як правило вони пов’язані з поточ
ною діяльністю суб’єкта господарювання, змінами податкових баз, пе
вними змінами норм оподаткування. Відхилення виїце максимально 
допустимої межі (більше 15 %) свідчить або про суттєві зміни в еконо
мічній і політичній сфері країни, в системі оподаткування, або ж про 
низький рівень планування і виконання планів. Незалежно від ступеня 
впливу на планові показники, всі причини повинні бути ретельно про
аналізовані.
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Використання системи показників дозволяє визначити ефективність 
методів і способів податкового планування, які застосовуються на під
приємстві, а також ступінь впливу на результативні фінансові характе
ристики організації і оптимізацію підприємницької діяльності;

Слід зазначити, що вся система податкового планування в кінцевому 
рахунку спрямована на одну кінцеву мету — на збільшення прибутку під
приємства, а, відповідно, на оптимізацію підприємницької діяльності.

У зв’язку з цим оцінити її ефективність можна тільки по ступеню 
впливу методів і способів, що застосовуються, на фінансові результати 
діяльності підприємства. Для цього використовується система показ
ників результативності податкового планування, яка дозволяє провести 
таку оцінку за допомогою розрахунку:

♦ коефіцієнта податкової економії підприємства [1]:
Ке = ПЗ/Ор,

де ПЗ — сума податкових платежів підприємства за певний період, 
грн.; Ор — обсяг реалізованої продукції за цей період, грн.);

♦ абсолютного зменшення податкових платежів, що їх сплачує під
приємство за певний час (місяць, квартал, рік) [1]:

АПа = ПІ -  ПО,
де ПІ та ПО — загальна сума податків, що їх сплачує підприємство від
повідно в звітному (плановому) та базовому періоді;

♦ відносного зменшення податкових платежів, сплачуваних підпри
ємством за певний час (з урахуванням зміни обсягів реалізації) [1]:

АПв = ПІХ Орі/ ОрО -  ПО,
де ОрО, Орі — обсяг реалізації відповідно в базовому та звітному (пла
новому) періоді;

♦ коефіцієнта ефективності податкового планування на підприємстві [2]:
Кеп = ПІХ ЕП1// ПО,

де ЕП1 — економія податкових платежів завдяки податковому плану
ванню у певному періоді, грн..

Аналіз податкового плану повинний включати коригування діючої 
системи податкового планування, прийняття рішень про відмову від не 
результативних методів і розробку нових, які використовуються при 
наступному плануванні, а також коригування діючої стратегії життє
здатності підприємництва.

Таким чином, використання суб’єктами господарювання запропоно
ваних елементів оцінки податкового планування дозволить визначити 
рівень його ефективності, робити більш змістовні висновки щодо пода
льшого розвитку діяльності підприємств та знизити ризик прийняття 
неправильних рішень у конкретній проблемній ситуації.
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ПЕРСПЕКТИВИ I ПОДАЛЬШИЙ 
РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
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(НСМЕП) В УКРАЇНІ
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Національний університет харчових технологій

Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) — це 
внутрішньодержавна банківська багато емітента платіжна система ма
сових платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, одержання 
готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт- 
карток за технологією, ш;о розроблена Національним банком України.

Метою створення НСМЕП є розроблення та впровадження в Україні 
відносно дешевої надійно захиіценої автоматизованої системи безготів
кових розрахунків, яка в основному розрахована на роботу в режимі 
«off-line». З упровадженням НСМЕП громадяни України мають змогу 
оплачувати товари і послуги у безготівковій формі за допомогою смарт- 
карток, а також зберігати і накопичувати заоїцадження у банках на по
точних і карткових рахунках. Таким чином, можна очікувати не лише 
значного розширення можливостей банківської системи України за
вдяки додатковому залученню коштів населення, а й забезпечення за
вдяки роботі НСМЕП додаткових прибутків громадян у вигляді відсот
ків за залишком на їхніх банківських рахунках. Окрім того, технологі
єю НСМЕП передбачено також широке застосування платіжних карток 
юридичними особами — корпоративні та бізнес-картки.

Національний банк вважає створення НСМЕП завершальною стадією у 
побудові системи електронних платежів в Україні. НСМЕП за своєю мас
штабністю, складністю та обсягом витрат на створення, запровадження і 
експлуатацію значно перевиш;ує існуючу систему електронних платежів 
Національного банку України. Враховуючи світовий досвід, в Україні має 
бути емітовано не менше 10 мільйонів платіжних карток НСМЕП, функ
ціонувати ш;онайменше 100 тис. точок обслуговування.

Національний банк України володіє виключним правом на торгове
льну марку НСМЕП (свідоцтво на знак для товарів і послуг від 
17.09.2001 № 20832 з пріоритетом від 28.04.2000 за відповідними кла
сами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків). 
До спеціальних платіжних засобів НСМЕП відносяться платіжні карт
ки та мобільні платіжні інструменти. Платіжні картки використову
ються з такими платіжними інструментами, як електронний гаманець 
та електронний чек. Застосування електронного гаманця економічно 
доцільне навіть при розрахунках малими сумам. Електронний чек орі
єнтований на застосування при середніх та значних за сумою платежах.

Держателі карток НСМЕП можуть виконувати такі фінансові та не 
фінансові операції: он-лайн завантаження платіжного додатка картки з 
рахунку завантаження; оф-лайн завантаження платіжного додатка ка
ртки з рахунку завантаження; завантаження платіжного додатка карт
ки готівкою; одержання готівки із залишку коштів платіжного додатка
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картки; одержання готівки з рахунку завантаження; платіж із залиш
ку коштів платіжного додатка картки; платіж з рахунку завантаження; 
перегляд стану рахунку завантаження; перегляд залишків коштів пла
тіжних додатків на картці; перегляд журналу платежів; перегляд жур
налу завантажень; зміну персонального ідентифікаційного номеру 
(ПІН) — ця операція може проводитися на всіх банківських терміналах 
та банкоматах НСМЕП.

Нещодавно розробниками технології НСМЕП було створено нову ка
ртку НСМЕП. Програмне забезпечення фінансових додатків УкрКоїн 
У2.0 забезпечує повну сумісність з попередньою версією УкрКоїн VI.02 
і дозволяє створювати на одному й тому ж чіпі (в процесі його ініціалі
зації) такі типи карток НСМЕП: платіжні картки, модулі безпеки пла
тіжних терміналів, банківські картки доступу, картки доступу до тер
мінального обладнання, трансферні картки. На новій платіжній картці 
можуть бути розміщені стандартні платіжні додатки НСМЕП — елект
ронний гаманець та електронний чек. Додатково реалізовано суміщен
ня оф-лайн платіжних додатків з іншими сервісними додатками — со
ціальними, дисконтними, лояльності та іншими. Функціональні мож
ливості кожного типу карток НСМЕП визначаються в залежності від 
обраного чіпа (8ЬЕ66С42Р, 8ЬЕ66С82Р, 8ЬЕ66СЬ80Р). Платіжні картки 
виготовлені на чіп-модулі 8ЬЕ66СЬ80Р мають подвійний інтерфейс і 
можуть застосовуватись для оплати проїзду в транспорті. Максимальна 
кількість платіжних додатків на картці обмежена ЗО додатками і зале
жить від об’єму енергонезалежної пам’яті (ЕЕРКОМ) чіпа. УкрКоїн 
У2.0 має більш високий ступінь захисту трансакцій за рахунок викори
стання ТНЕ8 криптографічних алгоритмів.

Держателі карток НСМЕП мають можливість оплати товарів (по
слуг) та переказу коштів за допомогою карток НСМЕП через мережу 
Інтернет. Зокрема, на сьогодні реалізована можливість: поштових пе
реказів для фізичних та юридичних осіб через Інтернет (система елект
ронних переказів УДППЗ «Укрпошта»); сплати за комунальні послуги 
та електроенергію; сплати за телекомунікаційні послуги; сплати за по
слуги кабельного цифрового та аналогового телебачення; сплати за по
слуги провайдерів Інтернет; придбання карток мобільного зв’язку, ІР- 
телефонії, хостингу та доменних імен, а також інших товарів та послуг 
в інтернет-магазинах; перекази коштів на користь фізичних та юриди
чних осіб (система Інтернет-платежів 8тагіРау); придбання електро
нних залізничних квитків, а також авіаквитків.

Національний банк розробив загальну концепцію НСМЕП, вимоги до 
всіх елементів системи, програмно-технічні рішення для верхнього рів
ня системи (розрахункового банку, процесингових центрів, системи 
безпеки), координує виконання всіх робіт, розробляє нормативно- 
правові акти системи та проекти законодавчих актів, працює над ство
ренням конкурентного середовища серед фірм-розробників технічних і 
програмних засобів НСМЕП, залучає до співпраці в системі різних 
суб’єктів господарської діяльності.

Сьогодні розширені структури представлення інформації за фінансо
вими операціями планується використати при формуванні фінансових
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документів за операціями «Перерахування коштів», «Платіж мобіль
ним платіжним інструментом», «Інтернет платіж», «Видача готівки», а 
також «Соціальні платежі» тощо.

Платіжні картки НСМЕП можуть мати додаткові властивості та міс
тити інформацію, що дозволяє використовувати їх як технічний засіб 
для забезпечення: ідентифікації клієнта; послуг у страховій медицині 
та інших видах страхування; обслуговування пільгових категорій насе
лення; одержання пільг у торгівлі. Створення файлів з додатковою ін
формацією в платіжних картках здійснюється за заявкою емітента до 
Платіжної організації.

Платіжні картки можуть містити кілька платіжних додатків, кож
ний з яких підтримує тільки один код платіжної одиниці [код валюти 
(основний або додатковий) або код обліку, далі ДКВО]. Вони можуть 
бути використані в системах надання та обліку визначених послуг, реа
лізованих за участю емітентів цих карток та інших належних установ, 
та для реалізації небанківських платіжних систем. Платіжні картки з 
ДКВО можуть бути як особисті, так і корпоративні та використані їх 
держателями як технічний засіб для: одержання наперед оплачених 
товарів; одержання готівки в іноземній валюті; платежу за товари та 
послуги цільового призначення; платежу за товари та послуги населен
ня, що має пільги; одержання соціальної допомоги, субсидій тощо.

У НСМЕП сьогодні реалізуються такі супутні проекти: «Електро
нний студентський квиток» разом з Міністерством освіти та науки 
України та НДІ «Прикладних інформаційних технологій»; «Пенсійна 
картка» (можливість виплати пенсій як з державного пенсійного фон
ду, так і недержавного пенсійного фонду); «Соціальна картка» разом з 
Міністерством праці та соціальної політики України; «Медична карт
ка»; «Бонусна картка» таін.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Пиріг 0.1. Платіжні системи: навч. посіб. /  О. І. Пиріг— К.: ЦУЛ, 
2008. — 351 с.

2. Офіційний сайт Національного банку України. — Режим доступу: 
http://www.bank.gov.ua

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 
І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИСМНИЦТВА
О.Г. Солтис, канд. екон. наук
Г.М. Дудич, канд. екон. наук
О.І. Черечон, канд. екон. наук
Львівський національний аграрний університет

Українське сільське господарство є достатньо структурно диферен
ційованим. У більшості регіонів не відбулося переходу до індустріаль
ного типу розвитку, не здійснено процесів концентрації землі та вироб
ництва, не досягнуто високого рівня розвитку. Натомість в окремих ре
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гіонах збереглася висока частка сільських територій, де сільськогоспо
дарське виробництво не порушило природної цілісності, іцо може стати 
важливим козирем для зрівноваженого росту. Характерні зміни у віт
чизняному сільському господарстві стосувалися насамперед розміру 
господарств, зміни форм власності засобів виробництва та їх структури, 
закупівлі засобів виробництва та продажу продукції, а також неформа
льних і формальних обмежень в організації та веденні господарської 
діяльності. Попередня структура сільського господарства, перебуваючи 
під сильним тиском ринкових умов, змушена була трансформуватися у 
відповідний спосіб і пристосуватись до ринку.

Як причини структурних змін можна виділити три групи чинників 
(рис.): економічні (середовиш;ні), інституційні і технічні.

Зміни в сільському господарстві України поступово набуватимуть, 
на нашу думку, суттєвого динамізму [1]. Причинами структурних зру
шень будуть: подальша адаптація нових технологій виробництва, 
пов’язані з цим вимоги до сировини з боку переробних підприємств, а 
також потреба в економії за рахунок масштабу виробництва; зміни на 
ринку і зміни доступу до ринку; доступність ресурсів виробництва та 
виробничі альтернативи для використання цих ресурсів; можливості 
несільськогосподарської зайнятості.

Рис. Д етермінанти трансф орм аційних процесів  у сільськом у 
госп одарств і і розвитку підприєм ництва

Зазначимо, іцо результати господарювання в сільському господарст
ві не можуть бути єдиним критерієм оцінки структурних змін, у  вітчи
зняному сільському господарстві цілком очікувані тенденції, які хара
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ктерні для СВІТОВОГО СІЛЬСЬКОГО господарства, зокрема американського. 
Там характерні дві тенденції формування сучасної і майбутньої аграр
ної структури [4, с. 43 -  44]. Одна система охоплює великі господарст
ва: корпоративне сільське господарство, детерміноване великими спо
живачами. Ця система характеризується застосуванням капіталоміст
ких технологій, контролем і регулюванням виробництва в рамках цієї 
системи та глобальним охопленням у сфері маркетингу і дистрибуції. 
Можливе також державне регулювання умов виробництва й контролю 
середовиїца. Такі господарські структури прагнуть і прагнутимуть до 
розширення виробництва та формування відповідних груп суспільного 
впливу. Друга система охоплює господарства з меншим обсягами виро
бництва, які реалізують стратегію диверсифікації підприємств і міні- 
малізацію витрат з огляду на контроль витрат і обмеження негативного 
впливу на середовиїце.

Концентрація виробництва у великих підприємствах промислового 
типу (corporate industrial farms) має багато негативних наслідків. Зок
рема, звужуються локальні трудові ринки і локальна середньоекономі- 
чна інфраструктура, іцо забезпечує сімейні і малі фермерські господар
ства необхідними засобами і предметами виробництва та послугами. 
Концентрація і монополізація виробництва різноманітних продоволь
чих товарів і сільськогосподарської продукції великими концернами, 
які керуються ключовою засадою прибутку у великих масштабах, фор
мує менш еластичне відповідно до змін продовольчих потреб суспільст
ва сільське господарство, хоча суспільство все більше мірі зацікавлене 
різноманітним і стабільним ринком якісних продуктів харчування.

Вітчизняне сільське господарство характеризується надмірним по
дрібненням господарств і просторовим їх розпорошенням, а також 
проблемним формуванням рельєфу земель, гцо не тільки ускладнює, а 
й у багатьох випадках, гцо стосується передусім гірської і передгірсь- 
кої зон Карпат, унеможливлює раціональне їх використання. У такій 
ситуації особливо важливою є консолідація земель. Ми вважаємо, гцо 
вона не повинна розглядатися лише як засіб поліпшення виробничих і 
економічних умов самого сільського господарства. Вона мусить бути 
підпорядкована багатофункціональному розвитку сільських територій 
і цілям та потребам усіх суб’єктів соціально-економічного життя на 
цих територіях.

У реальності економічну потужність господарств нарівні з їх земель
ними розмірами визначають багато чинників, нові технології, адапта
ція виробничо-галузевої структури до вимог ринку, горизонтальна ін
теграція господарств, знання й уміння працюючих у сільському госпо
дарстві, зокрема керівників і спеціалістів. Збільшення плогці земле
користування автоматично не зміцнює економічної сили господарств і 
позиції на ринку, не означає, гцо вони сучасні і відповідають вимогам 
ринку. Характерною особливістю є й те, гцо вітчизняне сільське госпо
дарство диференційоване регіонально, зокрема гцодо розмірів госпо
дарств, наявності робочої сили, технічного забезпечення виробництва, 
та й загального рівня розвитку.
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з  викладеного випливає, що підприємництво в умовах інтегрованого 
розвитку повинно розвиватися на трьох основних засадах:

1) мас сприяти збереженню обсягів виробництва сільськогосподарсь
кої продукції та її нарощування, відповідно до існуючих потреб внут
рішнього та глобального ринку, з урахуванням можливості виходу на 
цей ринок;

2) повинно визначатися суспільною доцільністю ведення;
3) забезпечувати збереження екологічної безпеки щодо продуктів 

харчування та природного середовища.
Передбачається, що с цілком ймовірним, що до 2015 року збільшиться 

кількість приватних підприємств і господарських товариств. Залишивши 
без змін кількість державних підприємств, які навряд чи будуть привати
зовані та реструктуризовані. Аналогічною передбачається ситуація і щодо 
господарств населення. Очевидно, що це може відбутися за рахунок ство
рення господарств у приміській зоні. Проведений аналіз динамічних тен
денцій у розвитку сільськогосподарського підприємництва та статистичне 
обґрунтування його кількісних параметрів на перспективу дозволяють 
відзначити наступні ймовірні елементи сценарію зростання кількості піц- 
приємств у сільському господарстві [2; 3]:

1) подальша поляризація підприємств на дуже великі і малі. Все ме
ншу частку в ринку та в ресурсному потенціалі становитимуть сіль
ськогосподарські підприємства з розмірами землекористування від 500 
до 2000 га;

2) кількість великих підприємств не збільшуватиметься, а швидше 
за все скорочуватиметься за рахунок поглинання агрохолдингами (чи 
на інших умовах) вже існуючих великих і середніх підприємств. З цих 
позицій очікується значна монополізація ресурсів, особливо земельних;

3) кількість малих сільськогосподарських підприємств зростатиме за 
рахунок:

♦ трансформації господарств населення (передусім особистих селян
ських господарств) у фермерські господарства та приватні підприємст
ва, частково господарські товариства;

♦ розукрупнення і реструктуризації середніх за розмірами під
приємств.

Ймовірність таких змін значною мірою визначатиметься макроеко- 
номічними та іншими чинниками, і насамперед процесами, пов’я
заними із зняттям мораторію на купівлю-продаж землі.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Л.В. Шірінян, канд. екон. наук, доцент 
Національний університет харчових технологій

З розвитком страхового ринку, збільшенням обсягів страхових опе
рацій, насамперед зі страхування життя, збільшенням розміру страхо
вих резервів та власних коштів страховика зростає роль страхового ри
нку в інвестиційному процесі країни. Обсяг резервів і термін, на який 
вони розміш;уються, здатні перетворити страхові компанії на найпоту
жніші фінансово-кредитні інститути. Саме тому актуальним є підви- 
ш;ення ефективності фінансового регулювання інвестиційної діяльності 
страховиків.

З метою інвестування страхові компанії можуть використовувати:
1. Власний капітал, за рахунок якого формуються матеріальні, 

нематеріальні та фінансові активи. Інвестування таких коштів в 
Україні законодавчо не регламентується і здійснюється компанією 
на власний розсуд. Виняток становлять фінансові вкладення у кор
поративні права [1].

2. Кошти страхових резервів, інвестування яких регламентується 
законодавчо. Розміш;ення страхових резервів має проводитись страхо
виками на умовах, безпечності, прибутковості, ліквідності та диверси- 
фікованості. Крім того, забороняється використання коштів страхових 
резервів для укладання договорів позики (кредитних договорів) з фізи
чними та юридичними особами.

Система державного фінансового регулювання до 2007 року вста
новлювала кількісні обмеження для категорій дозволених активів 
«non-life» страховиків — у відсотках до обсягів наявних страхових 
резервів. Для «life» страховиків кількісні обмеження встановлюють
ся дотепер [2].

Аналізуючи структуру активів «non-life» і «life» страховиків, необ
хідно зазначити, ш;о понад половини розмірів страхових резервів при
падає на короткострокові депозити (більше 40 % у 2012 році) й грошові 
кошти на поточних рахунках (15,8 % у 2012 році). Причому частка ін
вестицій у банківські вклади і коштів на поточних рахунках за останні 
п’ять років пророку зростає [3]. Це зумовлено потребою мати готівкові 
гроші на будь-яку дату для забезпечення виконання зобов’язань перед 
страхувальниками. З іншого боку, перевантаження коштами на поточ
них рахунках не дає можливості розвиватися фондовому ринку в пов
ному обсязі.

Частка вкладів у банківські метали «non-life» страховиками є не
значною і в середньому за останнє десятиліття становить 0,4 % загаль
ного розміру технічних резервів. Частка інвестицій таких компаній у 
акції, облігації є значною (більше 8 %), але потенціал фондового ринку 
страховими компаніями використовується ш;е не в повній мірі. Загалом
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портфель акцій страхових компаній є різнорідний за складом, якістю 
емітентів та рівнем диверсифікації [4].

Інвестиції у цінні папери, що емітуються державою, залишались до 
2008 року на низькому рівні, у 2011 -  2012 роках спостерігається по
жвавлення для «поп-life» страховиків і значний стрибок для «life» 
страховиків (до 40 %).

На ринку нерухомості «поп-life» страховики не виявляють високої 
активності як інвестори. Частка інвестицій, яка припадає на нерухоме 
майно є незначною і оцінюється на рівні 7%. Певне зростання вкладень 
у нерухомість останніми роками пояснюється її подорожчанням.

Щодо інвестицій в економіку України за напрямами, визначеними 
Кабінетом Міністрів України, то слід зазначити, що страхові компанії 
дуже мало інвестують у реальний сектор економіки: частка таких інве
стицій в середньому становить близько 0,3% загального розміру техні
чних резервів, середній обсяг таких інвестицій за останнє десятиліття 
становить 0,35 % загального розміру резервів із страхування життя [3].

Проведений аналіз свідчить про незбалансованість структури акти
вів, якими представлено кошти страхових резервів. Страховики нада
ють перевагу розміщенню своїх резервів в надійні, але малодохідні фі
нансові інструменти.

На нашу думку, для ефективного фінансового регулювання інвести
ційної діяльності страховиків і розвитку фондовому ринку існує потре
ба у таких кроках:

♦ стимулювання інвестиційної діяльності шляхом підвищення при
бутковості і високих гарантій інвестування коштів резервів у цінні па
пери, що емітуються державою, облігації місцевих позик, акції та облі
гації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, довгостро
кове фінансування (кредитування) житлового будівництва.

♦ включення до складу активів, які дозволені для представлення 
коштів страхових резервів, похідних цінних паперів;

♦ визначення оптимального співвідношення між депозитами, ак
ціями, облігаціями та цінними паперами, що емітуються державою, 
яке забезпечить високу дохідність страховиків і максимальний обсяг 
інвестування.

♦ порушення питання щодо розробки нових та вдосконалення чин
них методик управління активами, якими представлено кошти страхо
вих резервів;

♦ вдосконалення нормативів формування коштів страхових резервів.
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Після здобуття незалежності в Україні розпочалися процеси станов
лення та розвитку підприємницького сектору, як основи економічної 
системи ринкового типу. Визначальним чинником став теоретично не- 
обґрунтований і поверхневий курс проведення ринкових реформ із 
надмірним використанням ліберальних західних концепцій або ж над
мірним посиленням адміністративного державного регулювання та на
рощенням неефективної нормативно-правової бази. Процес формування 
прошарку підприємців в Україні здійснювався без поступового первіс
ного нагромадження капіталу, без тривалого розвитку підприємниць
ких навичок і послідовного формування підприємницької культури.

На сучасному етапі розвитку економічної науки не виникає сумніву, 
що в умовах трансформацій держава повинна формувати підприємниць
кий сектор і виконувати роль прискорювача по відношенню до нього, все
бічно сприяти розвитку підприємницької ініціативи, оскільки підприєм
ництво по суті є низькозатратною стратегією економічного розвитку. Од
нак, не дивлячись на це, особливістю розвитку сучасного державного ре
гулювання підприємництва є формальна його спрямованість на розвиток 
середнього і малого бізнесу, що виявляється у неможливості розкриття їх 
потенціалу у формуванні і розвитку середнього класу.

Так, на початку 90-их років в Україні вважалося, що економічні рефо
рми автоматично призведуть до виникнення та розвитку масштабного се
реднього класу. Однак, потрібно підкреслити, що на сьогодні ця верства в 
країні є нечисленною, а її спільна мета, мораль, інтереси — не сформовані. 
Як виявляється, в Україні існують певні труднощі із визначенням меж 
середнього класу. Класичні характеристики середнього класу, які викори
стовуються на Заході, не спрацьовують при намаганні описати такий віт
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чизняний прошарок людей. На думку дослідників, проблема в Україні по
лягає у невідповідності між професійно-освітнім рівнем, доходом, пре
стижем та соціальною самооцінкою [0, с. 67]. Поширеними є випадки, ко
ли особи з досить високим рівнем кваліфікації — вчителі, вчені, лікарі — 
мають низький дохід, або ж ті українці, які за рівнем доходу можуть бути 
віднесені до середнього класу, не мають достатнього рівня професіоналіз
му. Крім того, значний рівень криміналізації та корумпованості людських 
відносин, дискримінація за приналежністю до ресурсів, наявністю 
зв’язків стають головним ресурсом середнього класу, замість досвіду, 
знань, працелюбності. Такі розбіжності в критеріях відбору вітчизняного 
середнього класу призводять до коливань його показників в Україні від 
10 % до 49 %. Так, за даними дослідницької компанії GFK Ukraine із до
ходом не нижче 4815 грн на місяць на одну особу у 2012 році становив 
23,6%. За висновками соціологічного дослідження, ш;о проводилося 
Центром Разумкова у 2008 р., представниками середнього класу назвали 
себе 50,7 % населення, тоді як вже у 2011 тільки 44 % [0]. Однак за дода
тковими психологічними і майновими характеристиками під цю катего
рію підпадали лише 17,6 % населення країни [0, с. 6].

Згідно досліджень Київського інституту проблем управління ім. Го- 
ршеніна 46,5 % представників середнього класу мають власний бізнес, 
тоді як в його складі представників малого і середнього бізнесу 48,3 %, 
високооплачуваних найманих працівників, що володіють культурним 
капіталом 51,7 % [0]. Останнє підтверджує тезу про те, що рівень роз
виток малого і середнього бізнесу є одним із чинників формування се
реднього класу, має значний потенціал у його стабілізації в суспільстві 
та може слугувати критерієм ефективності системи державного регу
лювання підприємництва.

Розвиток малого і середнього бізнесу в Україні характеризується 
спадними тенденціями. Так, кількість суб’єктів господарювання на 
10 тис. осіб наявного населення становила у 2010 році 78 та 5 відповідно, 
а у 2012 році — 76 та 4; кількість зайнятих працівників у 2010 році — 
3393,3 тис. осіб та 2164,6 тис. осіб, а у 2012 році — а у 2012 році 
3144,2 тис. осіб та 2051,3 тис. осіб відповідно у середніх та малих під
приємствах відповідно [0]. Останнє пов’язане із:

♦ низьким державним фінансуванням його розвитку (протягом 
2003 -  2014 рр. планові бюджетні кошти на реалізацію «Національної 
програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» змен
шились більш майже у 39 разів [0]);

♦ суперечливими змінами в сфері оподаткування (з одного боку, збе
реження на законодавчому рівні спрощеної системи оподаткування, 
запровадження спеціальних інвестиційних пільг — нульової ставки по
датку на прибуток протягом 5 років — для новостворених підприємств, 
підприємств із щорічним доходом до з млн. грн. (до 20 працівників) з 
метою залучення інвестицій в оновлення основних засобів, створення 
додаткових робочих місць, збільшення обсягів виробництва, робіт, по
слуг, підприємств, які були зареєстровані платниками єдиного податку 
(із виручкою до 1 млн. грн. та із кількістю працівників до 50 осіб [0]), а 
з іншого боку — недостатність податкових стимулів в інноваційній
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сфері, особливо підприємствам виробничої сфери, посилення процесу 
адміністрування податків, запровадження звітності суб’єктів малого 
підприємництва перед Пенсійним фондом, який, в свою чергу, наділя
ється правом перевірок, та обов’язковість використання ними касових 
апаратів); проблемами із кредитуванням банківським сектором;

♦ проблемами із банківським кредитування малого та середнього бі
знесу, складностями в отриманні кредитів тоїцо.

Отже, проблеми розвитку малого і середнього підприємництва в 
Україні не дають можливість розкрити їх потенціал у створенні серед
нього класу в країні та стати дієвим механізмом забезпечення сталого 
економічного розвитку.
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Україна позиціонує себе як країна із соціально-орієнтованою еконо
мікою, невід’ємним атрибутом якої є чесна конкуренція між ринкови
ми суб’єктами за найвигідніші умови виробництва, продажу, купівлі й 
споживання товарів. Актуальний стан розвитку конкуренції є показ
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ником рівня наближення держави до згаданого вище статусу. Відсут
ність достатньої нормативної бази щодо врегулювання згаданих відно
син виступає однією з найактуальніших проблем економіко-правової 
дійсності України.

Актуальність теми зумовлена недостатністю економіко-правових ме
ханізмів боротьби з проявами недобросовісної конкуренції, що дає при
від використання практики дії таких механізмів у провідних європей
ських країнах.

Поняття недобросовісної конкуренції включає широке коло діянь 
суб’єктів господарювання з дискредитації конкурентів. До них відно
сяться: економічне та промислове шпигунство; поширення помилкових 
чи неточних даних про конкурента; незаконне використання товарного 
знаку, фірмового найменування чи маркування — підробка продукції; 
підкуп і шантаж; введення в оману споживачів щодо характеру, способу 
та місця виготовлення товару і його якості (зокрема, через рекламу); ма
хінації з діловою звітністю та валютні махінації; некоректне порівняння 
товарів; самовільне використання чи розголошення конфіденційної нау
ково-технічної, виробничої та іншої інформації; приховування дефектів; 
демпінг, установлення дискримінаційних цін чи контролю за діяльністю 
конкурента з метою припинення діяльності; таємна змова на торгах; 
створення таємних картелів; корупція тощо. Зважаючи на це, коло не
правомірних дій, що спричиняє монополізацію ринку є доволі широким.

Антимонопольний комітет України стоїть на чолі системи антимо- 
нопольних органів, що складається з постійно діючих і тимчасових ад
міністративних колегій та адміністративних колегій територіальних 
відділень. Через молодий вік нашої держави, антимонопольне законо
давство є новим і перебуває на стадії розвитку; існує досить багато про
галин та колізій у нормативно-правових актах, які регулюють дану 
сферу відносин.

У Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від
сутні визначення термінів, які вживаються для цілей цього Закону. 
Натомість, вказується, що такі терміни визначені в Законі України 
«Про захист економічної конкуренції». Навіть сам термін «недобросо
вісна конкуренція» висвітлюється досить неоднозначно. Згідно ст. 1 
відповідного закону недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у кон
куренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господар
ській діяльності. Законодавець вживає слово «дії», під якими розумі
ється активна поведінка. Але шкода може завдаватися також і бездія
льністю. Наприклад, нехтування звичаями ринку можна віднести до 
пасивної поведінки (бездіяльності), що спричиняє порушення у сфері 
ринкових відносин.

Головним питанням проблематики недобросовісної конкуренції ви
ступає питання шляхів та методів боротьби з нею. В антимонопольному 
законодавстві поки відсутня чітка процедура визначення остаточного 
розміру штрафу для застосування до порушника. Так, ст. 52 ЗУ «Про 
захист економічної конкуренції» та ст. 21 ЗУ «Про захист від недобро
совісної конкуренції» визначають граничні розміри штрафів, що на
кладаються Антимонопольним комітетом України, проте питання від
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чого залежатиме розмір та мінімальна межа накладеного штрафу, які 
чинники впливатимуть на визначення штрафу та яка методика та пра
вила визначення остаточного розміру штрафу залишаються законодав
чо не врегульованими.

Значно посприяти розв’язанню цих правових прогалин могло б звер
нення до європейського досвіду застосування правил визначення розмі
рів штрафів, якими користується Єврокомісія, ш;о зарекомендували 
себе як дієвий, чіткий механізм у боротьбі з порушниками умов ринко
вої конкуренції.

Для визначення остаточної суми штрафу Комісія застосовує двосту
пеневу систему:

1) визначає базовий розмір штрафу;
2) збільшує або зменшує цю суму, враховуючи всі пом’якшуючі чи 

обтяжуючі обставини справи.
Базовий розмір штрафу буде визначений у співвідношенні з пропорці

єю вартості продажів виробленого товару або послуг у зв’язку із пору
шенням за повний звітний рік, ш;о передував року, в якому накладається 
штраф, залежно від ступеня тяжкості порушення, помноженої на кіль
кість років, протягом яких тривало порушення. Відповідно до загального 
правила, пропорція вартості продажів, які беруться до уваги для визна
чення базової ставки, зазвичай встановлюється на рівні до ЗО % вартості 
продажів. Розмір цього процентного співвідношення залежить від таких 
факторів, як характер, географічні межі порушення, ринкові частки усіх 
задіяних підприємств тош;о. Визначивши базову суму штрафу. Комісія 
вираховує остаточний розмір штрафу з урахуванням всіх пом’якшуючих 
(припинення порушення одразу після втручання Комісії; вчинення по
рушення не умисно — в результаті недбалості чи необережності; обме
жена участь компанії у порушенні; співпраця з Комісією поза рамках 
програми пом’якшення відповідальності за відсутності прямого 
обов’язку співпрацювати) чи обтяжуючих (повторність порушення (ре
цидивізм); відмова від співпраці з Комісією в рамках розслідування 
або/та створення перешкод при проведенні розслідування; активна роль 
(підбурювача), яку суб’єкт відігравав в порушенні) обставин.

Як видно, система застосування санкцій до порушників антимоно
польного принципу функціонування ринку в межах Європейського Со
юзу є досить чіткою і раціональною. 19.09.2012 р. Кабінет Міністрів 
України схвалив Концепцію Загальнодержавної програми розвитку на 
2013 -  2023 роки. В ній йдеться про пріоритетність розробки заходів 
ш;одо наближення національного законодавства про захист економічної 
конкуренції до законодавства ЄС, удосконалення державної політики у 
цій сфері, зокрема в частині подальшої гармонізації вітчизняного ан
тимонопольного законодавства з європейським.

Не дивлячись на те, який вектор інтеграційного розвитку на сучас
ному етапі обере для себе Україна, використання досвіду провідних 
держав у боротьбі з проявами монополізації ринку, безумовно, є необ
хідним елементом становлення національної економіки нашої країни. 
Встановлення цивілізованих правил ведення конкурентної боротьби 
між суб’єктами господарювання сприятиме підвиш;енню якості конку
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рентних В ІДН ОСИ Н , що у поєднанні з підтримкою національних підпри
ємств, створенням належних умов розвитку малого та середнього бізне
су допоможуть Україні утвердитись в очах світового співтовариства як 
прогресивній країні, яка не лигне декларує високі моральні, правові та 
економічні ідеали, але і втілює їх у життя.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СТАЛОГО 
АГРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
В ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 
АКАДЕМІЧНИХ УСТАНОВ СІЛЬСЬКО
ГОСПОДАРСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ 
В 20-х  РР. X X  СТ. (ДОСВІД ІСТОРІЇ)
В.К. Гаркавко, ст. викладач
Національний університет харчових технологій

Досягнення сталого агроекономічного розвитку необхідно передбачає 
як передумову наявність чітко сформульованої концепції розвитку під
приємств сільськогосподарського та харчопереробного виробництва, яка 
розпочинає розроблятися з формулювання економіко-теоретичних та ме
тодологічних засад розвитку галузі в цілому. В свою чергу формулювання 
цих засад неможливе без повернення до освітянського та наукового проце
су науки «Сільськогосподарська економія», тої, що викладалася у вітчиз
няних ВНЗ сільськогосподарського та харчового спрямування впритул до 
поч. 30-х рр. XX ст. і являла собою агрономічне суспільствознавство та 
була по суті теоретичною основою в області економіки й організації вітчи
зняних сільськогосподарських підприємств [4]. Окрім того сільськогоспо
дарська економія існувала і як академічна наука. Зокрема, в одній з попе
редніх авторських публікацій мова йіпла про роботу московського НДІ 
Сільськогосподарської економії, який з 1922 до 1928 рр. очолював всесві- 
тньовідомий аграрій-економіст О. В. Чаянов [3].

Іншою важливою науково-дослідною інституцією агроекономічного 
спрямування в м. Москва був Міжнародний аграрний інститут (MAI), 
який був відкритий 8 березня 1926 р. Рішення про його відкриття було 
прийнято ще в 1923 р. на конференції представників міжнародного се
лянства, які вперше з’їхалися до Москви [9, с. 174].

На початку його існування «на чолі Інституту стоїть правління, при- 
значаєме президією Селінтерну, і дирекція. Інститут розділяється на 
кабінети: економії, міжнародного селянського руху, земельного зако
нодавства і політики та кабінет з вивчення досвіду російської революції 
й господарського будівництва СРСР. При інституті існують, окрім того, 
бібліотека, а також інформаційний й видавничий відділи»[9, с. 177].

Кожен з кабінетів MAI мав свої секції. Так кабінет економії мав сек
ції теоретичної економіки, статистики, кредиту, податкового обкладен
ня. Інформаційний відділ займався підбиранням матеріалів для дослід
ницької роботи, видавничий — намічав до видавництва праці окремих 
авторів, щорічники, монографії, статистичні видання, доповіді тощо [2, 
с. 210; 9, с. 177]. Серед видань MAI можна відзначити періодичне —

156



«Аграрні проблеми», яке виходило випусками (номерами, книжками) з 
помісячними відмітками по роках.

Зупинемося на роботі кабінету сільськогосподарської економії. Вона 
полягала у видавництві статистичних іцорічників зі світового сільсько
го господарства, складанні зведень з динаміки світового сільського гос
подарства (охопила двадцять вісім країн за період з 1909 по 1927 рр.) за 
статистичними іцорічниками, збиранні матеріалів з сільгоспкриз (рухи 
сільгосппромислової продукції, роздрібних і оптових цін, дисконтів; 
міграція й іміграція; заборгованість; експорт й імпорт. Дані збиралися 
по Англії, Німеччині, Франції, СІЛА, довоєнній Росії).

Ще одним важливим осередком сільськогосподарської економії як 
академічної дисципліни в 20-х рр. XX ст. було м. Ленінград. Тут ця нау
ка набула потужного розвитку в Ленінградському сільськогосподарсько
му інституті (ЛСГІ, ректор — К.Д.Глінка [5, с. 299]) та Державному ін
ституті дослідної агрономії (ДІДА, директор — М.І. Вавілов [8, с. 70]).

Започаткування сільгоспекономії як академічної дисципліни в ЛСГІ 
розпочалося зі створення при кафедрі сільськогосподарської економії 
[5, с. 286 -  293](завідувач — Є.С. Канчер [5, с. 293]) факультету сільсь
когосподарської економії і політики (декан — спочатку Є.А. Енгель [5, 
с. 264], згодом — М.М. Кажанов [8, с. 179]) науково-дослідного семіна
рію сільськогосподарської економії і політики (під керуванням завіду
вача кафедри), який підпорядковувався Президії факультету [5, 
с. 288 -  289, 292].

Семінарій ставив за мету: а) дисциплінарне проходження наук на 
факультеті, яке координувалося загальною ідеєю роботи семінарію — 
підготовка висококваліфікованих спеціалістів з сільгоспекономії, яких 
дуже не вистачало в країні [5, с.288].

Державний інститут дослідної агрономії (ДІДА) в м. Ленінград з 
1918р. являвся правонаступником С.-Петербурзького Сільськогоспо
дарського вченого комітету, заснованого ще в 1837р. [8, с. 70]. Відразу, 
з 1918р., при інституті був утворений особливий Статистико- 
економічний відділ який видавав друкований орган «Ізвєстія Стастис- 
тико-Економічного Відділу С.-Г. Вченого Комітету». Загалом протягом 
1918 — 1919 рр. вийшло п'ять його випусків (за редагуванням завідува
ча відділу проф. О.А. Кауфмана [6, с. 5, 146]). Однак після смерті голо
вного редактора і наставшого за нею перетворення Статистико- 
економічного відділу в Бюро Сільськогосподарської економії і статис
тики ДІДА у зв’язку з відсутністю відповідних асигнувань друкування 
вказаного наукового органу призупинилося. Згодом було тимчасово 
(протягом 1923 — 1925рр.) призупинено роботу й самого бюро [6, с. 5]. 
Після відновлення (24 жовтня 1925р. [1, с. 77; 7, с. 321]) інформація 
про роботу Бюро сільськогосподарської економії і статистики ДІДА 
(яким став завідувати проф. І.Ф. Макаров [1, с. 77]) спершу з’являлася 
на сторінках загальноінститутського органу «Ізвєстія Державного Ін
ституту Дослідної Агрономії» [1; 7], а з 1927р. — на сторінках віднов
леного вже спеціалізованого видання — «Ізвєстія Бюро Сільсько
господарської Економії і Статистики» [6] (за коротке його існування з 
1927 по 1929рр. були віддруковані VI — VIII випуски, причому, у
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зв’язку з перейменуванням бюро у відділ, останні два випуски виходи
ли вже під назвою «Ізвєстія Відділу Сільськогосподарської Економії і 
Статистики»). З 1927 р. бюро було перейменовано у Відділ сільськогос
подарської економії й статистики ДІДА.

Втім у зв’язку з тим, що, розпочинаючи з поч. 30-х рр. XX ст., сіль
ськогосподарська економія як наука не вписувалася в постулати ко
мандно-адміністративних методів проведення т. зв. «суцільної колек
тивізації», свавільними діями прибічників сталінської влади до кінця 
цього десятиріччя вона була не просто знищена, а й фактично забута та 
знаходиться в міцному забутті й по сьогодення [4, с. 18]. Тому її понов
лення є не просто справою честі та даниною історичній справедливості, 
а й викликається ще необхідністю пошуку шляхів виходу галузі сіль
ського господарства України зі скрутного становища,в якому ця галузь 
перебуває вже декілька десятиріч, оскільки виявлення потенціалу ви
ходу сільгоспвиробництва країни зі скрути без вміння використовувати 
засади агроекономічної теорії просто неможливе.
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ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ
0.0. Довженко, канд. екон. наук, доцент 
Національний університет харчових технологій

Одним із найважливіпіих результатів еволюції економічної теорії 
новітнього часу, іцо має безпосереднє віднопіення до реалізації гносео
логічної та практичної функцій науки у їх взаємозв’язку і взаємообу- 
мовленості, є застосування дослідницької парадигми, яка б долала об
меження традиційних підходів і методів аналізу рупіійних сил еконо
мічного зростання, спиралася на теоретико-методологічний інструмен
тарій, адекватний сучасній ринковій економіці.

Такою потенційно продуктивною парадигмою в українських реалі
ях, коли необхідно забезпечити стійкий економічний розвиток на осно
ві сформованих передумов ринку є, на нашу думку, нова інституціона- 
льна теорія, в якій органічно поєднується методологічний арсенал мей
нстриму (неокласики) з прагматичністю концепції інститутів та інсти- 
туціональної динаміки. Інститути, за визначенням одного з провідних 
теоретиків «нової економічної історії» — складової сучасної інституці- 
ональної теорії лауреата Нобелівської премії американського вченого 
Д. Норта являють собою створювані людьми межі, які структурують 
політичні, економічні, соціальні взаємодії, визначають «правила гри» в 
суспільстві, спрямовують людські взаємодії в певне русло [1,с.197]. У 
їх складі вчений виділяє три головні складові: 1)неформальні обмежен
ня ( традиції, звичаї, всілякі соціальні умовності); 2) формальні прави
ла (конституції, закони, адміністративні акти, судові прецеденти); 3) 
механізми примусу, ш;о забезпечують дотримання правил. В методоло
гічному сенсі йдеться про подолання обмеженості застосування неокла
сичних моделей ринку в комплексному аналізі сучасних соціально — 
економічних процесів, а саме: акцентування на пріоритетності холізму 
порівняно з методологічним індивідуалізмом, згідно з яким (холізмом) 
поведінка та інтереси індивідів, господарюючих суб’єктів пояснюються 
діючими інститутами, а не навпаки.

Отже, пошук джерел інноваційного економічного зростання остан
нім часом зосереджується на рівнях політико-економічних структур, 
що визначають поведінку їх учасників. Найбільш глибинним джерелом

159



довгострокового якісного розвитку виступають базові інституціональні 
структури суспільства. Йдеться про переосмислення ролі держави в ре
гулюванні та реструктуризації економічної діяльності: вирішальним 
фактором економічного зростання стає вдосконалення інституціональ- 
ного середовиш;а — системи формальних та неформальних норм і пра
вил економічної поведінки. Сучасні академічні та прикладні дослі
дження свідчать про наявність стійкого двостороннього кореляційного 
зв’язку між якістю інститутів та економічною динамікою. Особливості 
економіки, ш;о розвивається, у поєднанні з необхідністю вирішення 
проблем і завдань переходу до постіндустріалізму на тлі фінансової та 
економічної кризи — це комплекс чинників, ш;о обумовлюють нагальну 
необхідність реформування правових (судова, законодавча, адміністра
тивна система), регулюючих (контроль і регулювання діяльності під
приємств) інститутів, інститутів координації і розподілу ризиків (кре
дитно-фінансова система, фондові ринки, страхові компанії) та розвит
ку людського капіталу (охорона здоров’я, освіта, соціальне забезпечен
ня). Серед набору взаємопов’язаних чинників і цілей, ш;о диктують жо
рсткі вимоги до якості інститутів, чільне місце займає нагальна потреба 
забезпечення інноваційного розвитку економіки, який потребує адек
ватних систем підтримки. Це, зокрема, дієвість і справедливість кон
куренції, витрати входу на ринок, захист авторських прав, фінансові 
інструменти. В цьому зв’язку актуалізується дослідження проблеми 
співставності та асиметричності економічних та інституціональних фа
кторів розвитку української економіки.

Формальна рецепція ринкових засад, не забезпечена адекватним 
інституціональним оточенням, має одним із своїх наслідків виник
нення так званих інституціональних пасток [2, с.5-16] — стійких 
норм економічної поведінки, ш;о суперечать потребі ефективного со
ціально — економічного розвитку. Це обумовлює зростання витрат 
соціально-економічної трансформації, ш;о обтяжують бюджет і збі
льшують витрати суб’єктів підприємницької діяльності. При цьому 
створені інститути( формальні правила) не реалізують суспільні ім
перативи, зокрема, найважливіший з них: забезпечення стійкого 
економічного зростання на основі підвиш;ення рівня конкурентосп
роможності української економіки. За О. Уільямсоном поняття ін- 
ституціонального оточення включає такі основні компоненти як 
стійкість структур власності і правил привласнення на протязі всьо
го періоду здійснення довгострокових інвестицій, політична і право
ва стійкість, дієздатність судової системи, культура контрактів і 
«зобов’язань, ш;о вселяють довіру»[3,с.36-63]. Відсутність адекват
ного інституціонального оточення блокує ефективність в результаті 
суперечливої, а часто парадоксальної взаємодії екзогенних та ендо
генних факторів. Парадоксальність ситуації полягає в тому, ш;о ін
ституціональні пастки у певних випадках сприяють вирішенню про
блем у напрямку, ш;о відповідає потребам. Наприклад, така системна 
інституціональна пастка як корупція є чинником зростання транс- 
акційних витрат того, хто дає хабар, і разом з тим може сприяти за
хисту його прав власності (дотримання законних прав шляхом засто-
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сування незаконних дій). Однак таке досягнення справедливості не 
виключає, а навіть обумовлює порушення прав інших економічних 
суб’єктів при недосконалому законодавстві та корупційному судо
чинстві.

Якість і силу інститутів, які вирішальним чином впливають на еко
номічну динаміку, виміряти складно, оскільки за своєю природою це 
явиш;а не кількісні, а якісні. Методичні аспекти цієї проблеми висвіт
люються в літературі, зокрема див.[4, с.423-439].

Інституціональне реформування, вирішальним суб’єктом якого є 
держава, в кінцевому підсумку зводиться не до посилення її експансії в 
економіці, а до забезпечення ключових детермінантів конкурентоспро
можного інноваційного розвитку сучасної ринкової системи. Зазначимо 
деякі з них:

♦ захист і регулювання прав власності, виконання зобов’язань, що 
фіксуються системою контрактів;

♦ дієвий інфорсмент (правозастосування) контрактних прав і зо
бов’язань, що спирається на реальну незалежність судових інстанцій 
від виконавчої влади, які контролюють дотримання „правил гри», ви
конують роль безстороннього арбітра та здійснюють функцію монопо
льного легітимного примусу;

♦ вирішальна роль інституту приватної власності та її позитивний 
вплив на ефективність фінансових ринків; необхідною умовою інтенси
вного розвитку фінансових ринків є саме більш адекватна реалізація 
принципів приватної власності;

♦ розвиток фінансових ринків, які здійснюють безпосередній вплив 
на вибір технології, сприяють інтенсифікації наукових досліджень і 
конструкторських розробок, розширюють сферу інноваційної активно
сті підприємницьких структур;

♦ «вживления» в соціально-економічні відносини таких інститутів, 
які б зумовлювали невигідність аномальних способів пристосування 
економічних суб’єктів до економічних реалій (йдеться про необхідність 
комплексного дослідження інституціональних пасток з метою мінімі
зації їх негативних наслідків незалежно від джерела виникнення та 
специфічних особливостей прояву).
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ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД до 
СТАНОВЛЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА СТАЛОГО ЯРОЗВИТКУ
Г.О. Кундєєва, канд. екон. наук, доцент 
Національний університет харчових технологій

Сучасне дослідження продовольчої проблеми включає не тільки такі 
економічні теорії як теорія граничної корисності, оскільки вартість 
продуктів харчування зростає внаслідок обмеженості доступу до ресур
сів, що є обмеженими (земля і вода) та багаточисельні теорії міжнарод
ної торгівлі (дотепер не існує єдиної точки зору про те, що є перпіепри- 
чиною голоду: абсолютна нестача продуктів харчування у світі або ж їх 
«неправильний» розподіл) а і теорії сталого розвитку. Головна мета да
ної теорії — забезпечити здорове, продуктивне життя в гармонії з при
родою поколінням, що нині живуть і майбутнім, на основі охорони і 
збагачення культурної і природної спадщини.

Історичний екскурс до становлення теорії сталого розвитку вказує на 
те, що ідеї такого розвитку людства почали переважати в 1960-1970-х 
рр., коли ряд екологічних і соціально-економічних проблем стали по
грожувати життю сучасних і майбутніх поколінь. Необхідність вироб
лення такого підходу була обумовлена наступними основними чинни
ками глобального масштабу:

♦ погіршення стану навколишньою природою середовища у світі і 
необхідність розробки підходів до її охорони;

♦ обмеженість мінеральних ресурсів і обмежені можливості природи 
поглинати і нейтралізувати відходи людської виробничої діяльності;

♦ збільшення розриву між доходами багатими і бідними у світі і не
обхідність поліпшення рівнів добробуту населення різних країн;

♦ необхідність подальшого науково-технічного прогресу у всьому світі.
У 1962 р. ухвалила резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Економі

чний розвиток і охорона природи», ще через 10 років, в 1972 р., пред
ставники 113 країни зібралися на першу всесвітню зустріч по довкіл
лю — Стокгольмську конференцію. Тоді ж була створена організація 
для реалізації Програми ООН по захисту довкілля.

Необхідно зауважити, що саме в цій час (1972-1973рр. ) розгортала
ся зернова криза, коли більше двох третин населення всього світу виро
било не більш третини загального світового продовольства, що обумо
вило різке погіршення стану забезпечення продовольством протягом 
наступних років. Реакцією суспільства на таку подію стала «Загальна 
декларація про ліквідацію голоду та недоїдання», яку ухвалила Всесві
тня продовольча конференція. Саме у цьому документі вперше глоба
льна продовольча проблема набула статусу продовольчої безпеки і було 
проголошено: «добробут народів світу значною мірою залежить від 
установлення системи всесвітньої продовольчої безпеки, яка забезпечи
ла б відповідну наявність продовольства і розумні ціни на нього в будь- 
який час, незалежно від періодичних коливань та зміни погодних умов, 
а також від політичного й економічного тиску» [1].
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Такі рекомендації щодо вирішення глобальної продовольчої безпеки, на 
нашу думку, різняться від вирішення продовольчої проблеми тільки полі
тичним аспектом, необхідністю нівелювання політичного та економічного 
тиску, що безумовно полегпіує процес розвитку країн, що розвиваються.

У 1983 р. за ініціативою Генерального секретаря ООН була створена 
Міжнародна комісія з довкілля і розвитку (МКОСР) на чолі з прем’єр- 
міністром Норвегії Гру Харлем Брундтланд. Через чотири роки в її звіті 
«Наше спільне майбутнє» прозвучало попередження про те, що людство 
повинне змінити багато що у своїй діловій активності і способі життя і що 
інакше його чекають незвично важкі випробування і різке погіршення до
вкілля. Саме у цій час було надано визначення сталого розвитку. «Сталий 
розвиток — цей такий розвиток, який задовольняє потреби теперішнього 
часу, але не ставить ггід загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти 
свої власні потреби. Воно включає два ключові поняття:

1) поняття потреб, зокрема потреб, необхідних для існування бідних 
верств населення, які мають бути предметом первинного пріоритету;

2) поняття обмежень, що обумовлених станом технології і організа
цією суспільства, накладаються на здатність довкілля задовольняти 
нинішні і майбутні потреби» [2].

Подальше поглиблення уявлень про сталий розвиток отримало на 
Всесвітній зустрічі на вищому рівні в Копенгагені в 1995 р., на якій бу
ла прийнята програма дій в інтересах соціального розвитку.

Майже у той же час (1996 р.) набула подальшого розвитку продовольча 
безпека у Римської декларації про всесвітню продовольчу безпеку і Плані 
дій Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з проблем продовольства. У доку
менті відслідковується наголошення на соціальному аспекті розв’язання 
проблеми подолання голоду, насамперед викорінення бідності як виріша
льного чинника покращання доступу до продовольства [3].

Досліджуючи історичну хроніку подій, що пов’язані зі ставленням 
продовольчої безпеки та сталого розвитку мі звертаємо увагу на перше 
черговість подій, які стосувалися розвитку суспільства. Це цілком за
кономірно, тому що прийняті рішення торкаються і продовольчої без
пеки. Так Копенгагінська програма дій, яка спрямована на створення 
умів сталого розвитку, має за мету:

♦ широка участь громадянського суспільства у розробці і здійсненні 
рішень, що визначають функціонування і добробут нашого суспільства;

♦ інтеграцію демографічного аспекту в економічні стратегії і страте
гії розвитку, які прискорять темпи сталого розвитку і викорінювання 
убогості та сприятимуть досягненню демографічних цілей і підвищен
ню якості життя населення;

♦ справедливий і недискримінаційний розподіл вигод, що обумов
люються зростанням, серед соціальних груп і країн та розширення до
ступу до продуктивних ресурсів для людей, що живуть в убогості;

♦ державна політика, що створює людям можливості для здорового і 
продуктивного життя;

♦ охорона і збереження природного довкілля в контексті зорієнтова
ного на людей сталого розвитку.
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Всесвітній саміт по стійкому розвитку в Йоханнесбурге (2002 р.) 
прийняв рішення, згідно з яким з грудня 2005 р. по 2014 р. починаєть
ся перехід світової спільноти до сталого розвитку. Кожна країна відпо
відно до Плану виконання рішень цього саміту повинна сприяти досяг
ненню сталого розвитку за допомогою прийняття і забезпечення дотри
мання чітких і ефективних законів на підтримку сталого розвитку, а 
також здійснити інші заходи по зміцненню інституційної бази.

Проведений історичний аналіз становлення теорії сталого розвитку 
та вирішення глобальної продовольчої безпеки вказує на їх майже од
ночасне виникнення. З іншого боку існує тісний «об’єктний» зв’язок 
між глобальної продовольчої проблемою та сталим розвитком — люди
на, її здоров’я та якість життя. Сталий розвиток об’єкта можливий ли
ше за умов забезпечення його безпеки, але «безпека є одним з факторів, 
необхідних для сталого розвитку суспільства, оскільки охоплює всі 
сфери людської діяльності» [4].

На нашу думку необхідність нівелювання політичного та економіч
ного тиску та викорінення бідності як вирішального чинника покра- 
ш;ання доступу до продовольства потребує дослідження створення ін
ституції безпеки.
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Держава як найвиш;а форма організації людського співжиття ство
рює умови для того, ш;об діяльність людей, задоволення їх потреб в їжі, 
одязі, житлі та інших матеріальних благах здійснювались згідно із 
схваленими суспільством нормами, правилами та звичаями.
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Становлення та зміцнення держави як суспільного інституту супро
воджувалося розвитком численних її функцій, включаючи економічні. 
Тобто розвиток економічних функцій держави є невід’ємною частиною 
еволюції суспільства в його організованих формах.

Виникнення економічних функцій держави — результат розвитку про
дуктивних сил, об’єктивних його потреб. Поглиблювалося усуспільнення 
виробництва, долалась подрібненість його складових, окремі товаровироб
ники об’єднувалися через ринок у колективному процесі праці. Виникало 
багато загальних проблем, вирішення яких кожному окремому виробни
кові було не під силу. Серед таких суспільних, загальних проблем — за
безпечення неподільності територїї держави як середовиш;а для господар
ської діяльності, зовнішньої і внутрішньої безпеки, розвитку шляхів спо
лучення, формування органів управління, суду, армїї, грошового обігу, 
державної скарбниці. Вирішенням наведених та інших суспільних про
блем міг займатись тільки такий інститут, який відносно незалежний від 
кожного з виробників і від суспільства в цілому. Отже держава стала апа
ратом організацїї, об’єднання господарського життя, реалізацїї економіч
них інтересів суспільства в цілому.

Ефективність і раціональність функціонування національних еко
номічних систем значною мірою залежить від розподілу функцій між 
суб’єктами господарської системи. Головна функція централізованого 
регулювання полягає в управлінні економічним розвитком країни в ці
лому, її внутрішніх відносин, продуктивних сил і науково — технічно
го прогресу. Не менш важливими є функцїї перерозподілу національно
го доходу між сферами суспільного життя і галузями економіки, а та
кож створення та розвитку соціально — економічної інфраструктури. 
Метою даної роботи є висвітлення державних важелів регулювання го
сподарської діяльності в ринкових умовах.

Важливу роль у процесі наближення до економічної рівноваги в сис
темі ринкової системи господарювання відіграє державний сектор, за
вдяки якому держава бере безпосередню участь в економічних процесах 
як прямий суб’єкт виробничих відносин. Вона виконує також функцію 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності всіх об’єктів господарю
вання та охорони навколишнього природного середовиш;а.

Ефективність державного регулювання залежить і від того, як дер
жава забезпечує правову основу і суспільну атмосферу, ш;о сприяють 
ефективному функціонуванні ринкової системи. Американські еконо
місти К.Р. Макконелл та С.Л. Брю зазначають, ш;о це передбачає такі 
заходи, як надання законного статусу приватним підприємствам, ви
значення прав приватної власності та гарантування обов’язковості до
тримання контрактів.

Оскільки централізоване регулювання не є директивним для всіх се
кторів економіки, то необхідною умовою його ефективності є законода
вче закріплення універсальних параметрів державної економічної полі
тики, на які орієнтуються в своїй господарській діяльності всі економі
чні одиниці. Законодавче закріплюються передусім такі показники: 
обсяг і структура кредитно-грошового забезпечення економіки; норми 
оподаткування доходів або вартості реалізованої продукції; обсяг і 
структура державних бюджетних витрат.
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До найважливіших методів державного регулювання належать:
♦ проведення реформ в оподаткуванні корпорацій,державних під

приємств і підприємств немонополізованого сектора економіки;
♦ державне стимулювання науково — дослідницьких і дослідно — 

конструкторських розробок,або науково — технічна політика;
♦ активна амортизаційна політика;
♦ кредитно — грошова політика;
♦ здійснення структурної або промислової політики.
Втручання держави в економіку проявляється в різних формах — 

коротко- та довгострокового її регулювання.
Історичний досвід функціонування ринкових відносин засвідчує, що 

головними чинниками, які конституюють ринкову інфраструктуру, були 
й залишаються інститути — специфічна система загальноприйнятих, за
конодавчо й традиційно усталених норм, правил і обмежень. Проте склад
ність їх наукового розгляду полягає в тому, що сучасні дослідження в га
лузі економічної теорії стикаються з проблемами методологічного харак
теру: нові явища не завжди вписуються у звичну для економічної науки 
парадигму, що звужує поле аналізу й затримує впровадження ефективної 
економічної політики. Недостатня теоретична розробка проблеми ринко
вої інфраструктури у вітчизняній економічній літературі, фактичне нех
тування значенням механізмів регулювання в управлінні трансформацій
ними економічними процесами є основними причинами недостатньої ефе
ктивності впровадження реформ в Україні. Тоді як саме інститути ринко
вої інфраструктури виступають провідниками та глибинною субстанцією 
ринкових відносин економіки.

Проблемами інституційного забезпечення державної політики Укра
їни лишаються несистемність і недовговічність існування окремих ін
ститутів. Ідеться також про брак системи державних і недержавних ор
ганів, здатних у взаємодії й координації ефективно реалізовувати по
ставлені завдання. Необхідна інституційна структура з вертикальними, 
горизонтальними й діагональними зв’язками, що забезпечують рух не
обхідних ресурсів і процесів.

Загалом інституційний механізм має керуватися такими основними 
принципами:

♦ принцип субсидіарності, тобто максимальне наближення конкретної
♦ функції управління до її споживача;
♦ принцип достатності повноважень, тобто повноваження рівня 

управління, що реалізовує функцію, повинні бути необхідними й до
статніми для її ефективної реалізації;

♦ принцип відповідності повноважень і відповідальності та ресурс
ного забезпечення.

В основі інституційного механізму має перебувати певний орган, де 
приймають ключові управлінські рішення і який забезпечує координа
цію інших інститутів у процесі реалізації поставлених завдань.

Головними об’єктами державного регулювання є державний бю
джет, система державних банків і державний сектор економіки. Воло
діння ними забезпечує державі виконання економічних функцій 
централізованого управління. Конкретними методами тут виступає по
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датково-бюджетна та кредитно-грошова політика, що здійснюється за 
допомогою фінансово-кредитного механізму.

В умовах ринкової економіки чільне місце у фінансово-кредитному мак- 
роекономічному регулюванні посідає механізм оподаткування. Важливим 
антиінфляційним заходом с регулювання кредиту і грошової маси, яке 
здійснюється центральними емісійно-кредитними установами через опера
ції з цінними паперами на відкритому ринку, регулювання дисконтної ста
вки, зміну резервних норм, передбачених для кредитних установ.

Економічними процесами ефективніше управляти за допомогою 
економічних та правових важелів. У розпорядженні держави с арсенал 
перевірених світовою та вітчизняною практикою економічних та пра
вових важелів: податки, ціни, кредити, тарифи, інвестиції, цінні папе
ри, проценти, резерви,амортизаційні відрахування, бюджет, програми, 
пільги, державні замовлення, субсидії та ін.

Всі важелі повинні використовуватись у відповідних межах: адміні
стративні — щоб не формувати командно-розпорядних процесів; еко
номічні — щоб не перешкоджати вільному розвитку господарських 
одиниць; правових — щоб створювати правову основу для вільного під
приємництва [1, с. 385].

Не всі наведені сфери ринкових відносин можуть впливати, завдава
ти шкоди економіці та національним інтересам, що об’єктивно потре
бує регулюючого втручання держави. В цілому необхідно забезпечити 
контроль держави за сукупними витратами, грошовою та кредитною 
емісією та запобігання негативним процесам ринкових відносин. Вод
ночас занадто сильне втручання держави в економічні процеси може 
призвести до спаду виробництва. Тому всім урядовим структурам при 
здійсненні регулюючих функцій слід дотримуватись зважених меж.

Отже, державний регулювальний механізм досить складний і вклю
чає об’єкти, методи і важелі регулювання. Тільки тоді, коли в планах і 
програмах буде зафіксовано, чого саме передбачається досягти і на 
яких процесах і виробництвах зосереджуватимуться ресурси, а також 
коли буде дана відповідь, вирішуватиметься те чи інше завдання, про
грами і плани працюватимуть.
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Підприємства використовують консолідацію капіталу заради досяг
нення максимального ефекту від своєї діяльності. Головною метою кон
солідації капіталу є досягнення певних конкурентних переваг за допо
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могою яких підприємства, що здійснюють консолідацію, планують своє 
зростання та подальший розвиток.

Цінність консолідації полягає у підвищенні конкурентоспроможнос
ті об’єднаного підприємства у збільшенні його акціонерної вартості та 
ін., тобто в результаті консолідації повинно з’явитися підприємство, 
що досягне нових вершин у своїй галузі. Досягнення таких вершин не
можливе при невдалому виборі партнера по консолідації. Невірний ви
бір підприємства — партнера по консолідації капіталу не призведе до 
економічного зростання. І навпаки, консолідація підприємств, що ма
ють певні унікальні властивості або взаємодоповнюючі елементи (ком
поненти), може призвести до реальної синергії, що надасть можливість 
зайняти домінуючу позицію на ринку.

З огляду на це, актуальним є дослідження доцільності та виявлення 
послідовності прийняття підприємствами рішення щодо здійснення 
консолідації капіталу з потенційним партнером.

Консолідація капіталу це процес об’єднання (злиття) капіталів під
приємств, на договірній основі або на основі права власності, з метою 
підвищення ефективності, максимізації прибутку компанії та посилен
ня конкурентних переваг на ринку, шляхом забезпечення якісно ново
го процесу приросту капіталу за рахунок його перерозподілу, зміни 
структури та капіталізації доходів. Консолідація капіталу включає в 
себе централізацію капіталу (безпосереднього злиття підприємств) і 
концентрацію капіталу (якісно новий приріст капіталу).

Головною метою консолідації капіталу підприємств є підвищення 
ефективності, максимізації прибутку компанії та посилення конкурен
тних переваг на ринку, шляхом забезпечення якісно нового процесу 
приросту капіталу за рахунок його перерозподілу, зміни структури та 
капіталізації доходів.

Прийняття рішення підприємством щодо здійснення консолідації капі
талу з потенційним партнером складається з п’яти етапів. На першому 
етапі, при визначенні фінансово — економічного стану підприємства, не
обхідно встановити його фінансово — господарський стан, визначити час
тку ринку, що займає підприємство, рівень його конкурентоспроможності 
та означити перспективні напрями діяльності підприємства.

На другому етапі, ґрунтуючись на одержаних результатах, у підпри
ємства формуються мотиви та усвідомлюється потреба у здійсненні 
консолідації капіталу.

На третьому етапі, визначається мета консолідації капіталу підпри
ємством, як то: збільшення прибутку; зростання інвестиційної приваб
ливості; розширення власної частки на ринку та вихід на нові ринки 
збуту; створення інноваційного продукту, шліхом досягнення сине- 
ргійного ефекту, зокрема у наукових розробках; усунення конкурентів 
з ринку; зростання вартості підприємства; та ін.

У відповідності до поставленої мети, на четвертому етапі відбуваєть
ся безпосередньо вибір потенційного партнера по консолідації капіталу. 
Цей вибір складається з трьох блоків: оцінки доцільності консолідації 
капіталу, вибору певної форми та виду консолідації капіталу. Ці три 
блоки взаємопов’язані і відбуваються водночас, оскільки обрати форму
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та вид консолідації неможливо без врахування оцінки доцільності кон
солідації капіталу, особливостей партнера, і навпаки.

Вибір партнера по консолідації повинен базуватися на оцінці доцільно
сті консолідації капіталу з певним підприємством. При оцінці потенційно
го партнера по консолідації капіталу необхідно зважати на організаційно- 
управлінський рівень та фінансовий стан підприємства. А саме, при дослі
дженні організаційно-управлінського рівня необхідно врахувати такі дані 
як існуюча система управління підприємством, положення підприємства 
на ринку, його технічне оснащення, рівень технології виробництва, стан 
ресурсної бази, забезпечення трудовими кадрами та ін.

Досліджуючи фінансовий стан підприємства — потенційного парт
нера по консолідації необхідно врахувати такі дані як темп зростання і 
норма прибутку на підприємстві, рентабельність продукції, наявність 
страхового забезпечення та ін. Оцінка доцільності консолідації повинна 
ґрунтуватися на визначенні ефективності здійснення потенційної кон
солідації капіталу, з врахуванням ризиків, що виникнуть для підпри
ємства у разі здійснення консолідації.

На підставі одержаних результатів аналізу доцільності консолідації 
та потенційного партнера, відбувається вибір форми та виду консоліда
ції. До форм консолідації капіталу підприємств можна віднести такі 
як: стратегічний альянс, злиття і поглинання, фінансово-промислова 
група, транснаціональна корпорація, транснаціональний стратегічний 
альянс, трест, пул, картель, синдикат, концерн та консорціум. Розріз
няють такі види консолідації: горизонтальна, вертикальна, конгломе- 
ративна (діагональна), та функціональна. Подекуди саме питання ба
жаної форми консолідації може впливати на вибір партнера.

Таким чином, вибір партнера по консолідації складається з трьох 
взаємопов’язаних блоків: визначення доцільності консолідації капіта
лу, форми та виду консолідації.

На підставі одержаних результатів, на п’ятому етапі, підприємство 
приймає рішення щодо доцільності здійснення консолідації капіталу з 
певним підприємством, або проведення нового пошуку іншого кандида
та в потенційні партнери.

Отже, виявлення підприємством доцільності здійснення консолідації 
капіталу з потенційним партнером складається з п’яти етапів: визна
чення фінансово — економічного стану підприємства на ринку; форму
вання мотивів та усвідомлення потреби у здійсненні консолідації капі
талу; визначення мети консолідації капіталу підприємством; вибір по
тенційного партнера по консолідації капіталу та прийняття рішення 
щодо доцільності здійснення консолідації капіталу підприємством. 
Представлена послідовність прийняття підприємством рішення щодо 
здійснення консолідації капіталу з потенційним партнером може бути 
використана при вирішенні питань щодо оптимізації консолідації капі
талу на підприємствах.
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КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТА 
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИ
ЄМСТВ ЯК ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА 
МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД
Н.В. Петришина, канд. екон. наук, доц. 
Національний педагогічний університет 
імені М.ПДрагоманова

Посткризовий період в економіці України та її орієнтація на пріори
тети світового розвитку вимагають розробки й формування нових під
ходів до створення ефективної моделі сталого розвитку вітчизняної 
економіки.

Вчення в. Вернадського про ноосферу стало базисом напрацювання 
триєдиної концепції сталого екологічного, соціального та економічного 
розвитку. Проблема сталого розвитку обговорюється достатньо давно і 
узагальнення концепції стало наслідком всесвітніх зустрічей на виш;о- 
му рівні, зокрема: 1) у 1972 році у Стокгольмі на міжнародній конфе
ренції головною проблемою визнано забруднення навколишнього сере- 
довиш;а, зокрема повітряного басейну; 2) у 1982 році у Найробі учасни
ки конференції наголошували на пріоритетності проблеми збереження 
біорозмаїття; 3) у 1992 році у Ріо-де-Жанейро наслідком проведення 
конференції стало забезпечення сталого розвитку в цілому; 4) у 2002 
році у Йоганнесбурзі на конференції констатувалося, ш;о ідея сталого 
розвитку за десятиліття не набула суттєвого розвитку в практичній ді
яльності; 5) на 11-й сесії ООН у м. Нью-Йорк у 2003 році було прийнято 
тематичну програму заходів для забезпечення сталого розвитку на пе
ріод до 2017 р., невід’ємною частиною концепції стійкого розвитку ста- 
латсистема індикаторів, розроблена Комісією ООН зі сталого розвитку 
6) у 2012 році Організація Об’єднаних Націй організувала Конференцію 
з питань сталого розвитку (Ріо-2012» або «Ріо +20»), яка пройшла в 
Ріо-де-Жанейро (Бразилія) та ін.[3, с.10].

Зростання соціальної напруженості у світі, потужні військові конф
лікти останніх років за участю СІЛА, Великої Британії, Франції та ін
ших найрозвиненіших країн світу, наявність значних глобальних про
тиріч, доводять беззаперечний факт того, ш;о в рамках концепції стало
го розвитку не зроблено акцент на людину, точніше, на відносини між 
людьми з приводу використання обмежених економічних та інших ви
дів ресурсів.
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Термін «сталий розвиток» офіційно був прийнятий на Всесвітній 
конференції ООН з навколишнього середовиш;а і розвитку, ш;о прохо
дила у Ріо-де-Жанейро у 1992 році. Словосполучення « сталий розви
ток» в перекладі з англійської мови дослівно означає «розвиток, що 
підтримується» [5, с. 11].

Концепція сталого розвитку поєднала три головні компоненти: еко
номічний, природоохоронний та соціальний. Економічний підхід поля
гає в оптимальному використанні обмежених ресурсів та застосуванні 
природо, енерго- і матеріалозберігаючих технологій для створення по
току сукупного доходу, який би забезпечував принаймні збереження 
(не зменшення) сукупного капіталу (фізичного природного або людсь
кого), з використанням якого цей сукупний дохід створюється, з по
гляду екології, сталий розвиток має забезпечити цілісність біологічних 
і фізичних природних систем, їх життєздатність, від чого залежить 
глобальна стабільність усієї біосфери (особливого значення набуває зда
тність таких систем самооновлюватися й адаптуватися до різноманіт
них змін). Соціальна складова орієнтована на людський розвиток, на 
збереження стабільності суспільних і культурних систем, на зменшен
ня кількості конфліктів у суспільстві. Людина має стати не об’єктом, а 
суб’єктом розвитку [4, с. 6].

Сталий соціально-економічний розвиток України означає таке фун
кціонування її народногосподарського комплексу, коли одночасно за
безпечуються: задоволення зростаючих матеріальних і духовних потреб 
населення; раціональне та екологобезпечне господарювання й високо
ефективне використання природних ресурсів; підтримання сприятли
вих для здоров’я людини природно-екологічних умов життєдіяльності, 
збереження, відтворення і примноження якості довкілля та природно- 
ресурсного потенціалу суспільного виробництва. Вагому роль у функці
онуванні народногосподарського комплексу відіграють державні під
приємства, які здатні розв’язувати деякі питання життєзабезпечення 
населення країни, наприклад, забезпечення робочих місць, стабільну 
та своєчасну виплату заробітної плати та ін.

Перехід до сталого розвитку нашої країни як загалом, так і окремих 
її регіонів, має відбуватися у тісному взаємозв’язку зі структурною і 
техніко-технологічною перебудовою суспільного виробництва на основі 
прискорення темпів НТП, зокрема у напрямі всебічної екологізації; 
шляхом ефективного та екологобезпечного функціонування економіки, 
що дасть можливість досягти вищих показників життєвого рівня насе
лення, цілеспрямовано розв’язувати соціальні, екологічні та економіч
ні проблеми розвитку суспільства; шляхом раціонального використан
ня, збереження та відтворення природних ресурсів, модернізації заста
рілої і відсталої матеріально-технічної бази суспільного виробництва з 
урахуванням ресурсо-екологічних стандартів; реформування та розви
ток державних підприємств, які на етапі утвердження ринкових відно
син ще протягом певного часу будуть займати досить відчутне, а в де
яких галузях — домінуюче місце в економіці країни.

«Концепція реформування та розвитку державних підприємств 
України» має спиратись на Національну програму інноваційного роз
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витку економіки України, яка містить З розділи: 1.Основні засади дер
жавної політики щодо створення ефективної системи інноваційного 
розвитку національної економіки; 2. Основні механізми підтримки ін- 
новаційно-відтворювальних процесів в економіці; 3. Організаційно- 
адміністративна система національної науково-технічної та інновацій
ної політики України. Лише на основі застосування даної програми 
державні підприємства зможуть не тільки стати ефективнішими, але й 
вийти на світовий рівень розвитку.

Створення «Концепції реформування та розвитку державних під
приємств», передбачає засади перетворення державних підприємств, 
удосконалення методів управління ними, в тому числі й управління фі
нансами. «Концепція реформування та розвитку державних підпри
ємств України» має впроваджуватись в життя шляхом: 1) перетворення 
державних підприємств на казенні; 2)комерціалізації державних під
приємств; 3) удосконалення існуючої та створення нової ефективної за
конодавчої бази.

Казенні підприємства — це різновид державної економічної форми 
власності, на базі якої створюються і функціонують підприємства з ме
тою виготовлення специфічного виду суспільних товарів для за
безпечення грошової системи та ін. У практиці господарювання в Укра
їні до казенних підприємств відносять державні підприємства, в струк
турі виробництва яких державне замовлення становить не менше 50 %.

Комерціалізація не повинна обмежуватися, як до сих пір, лише змі
ною організаційно-правової форми підприємства, вона характеризуєть
ся єдністю трьох елементів: самостійністю в прийнятті рішень, дотри
манням принципу довгострокової мікроекономічної ефективності, зда- 
тністюшвидко реагувати на динамічність ринку. Концепція комерціа
лізації направлена на те, щоб державні підприємства почали функціо
нувати, як і інші ринкові суб’єкти, відповідно до законів ринку.

Аналіз розвитку законодавства України свідчить про позитивну тен
денцію щодо посилення державної власності. Прийняття Закону Укра
їни «Про управління об’єктами державної власності» заклало підґрун
тя правового регулювання у сфері управління державним сектором 
економіки [2]. В Україні основи управління державною власністю сфо
рмульовані в Господарському кодексі, згідно ч. 5 ст. 22 якого «держава 
реалізує право державної власності в державному секторі економіки 
через систему організаційно-господарських повноважень відповідних 
органів управління відносно суб’єктів господарювання, які належать до 
цього сектора і здійснюють свою діяльність на основі права господарсь
кого відання або права оперативного управління» [1].

«Концепція реформування та розвитку державних підприємств» в 
умовах утвердження ринкових відносин в Україні має розв’язати такі 
основні питання: — визначити пріоритетні галузі (сектори) економіки, 
в яких функціонування державних підприємств визначається інтере
сами суспільства (створення та фінансування державою галузей з виро
бництва товарів та послуг для держави чи таких, що мають загальносу
спільне значення незалежно від їхньої прибутковості (наприклад для 
друку, емісії грошей, виробництва зброї, тощо)); — чітко встановити
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співвідношення форм державних та недержавних підприємств у цілому 
та в основних галузях економіки за питомою вагою в загальному обсязі 
основних засобів, середньорічною кількістю працівників, в валовому 
внутрішньому продукті, в валовій доданій вартості, в інвестиціях в ос
новний капітал, в податкових надходженнях; — визначити основні ви
моги стосовно створення та функціонування державних підприємств 
різних видів; — визначити основні форми та механізми державного 
управління такими підприємствами; — визначити шляхи удоскона
лення системи управління фінансами державних підприємств; — ви
значити основні закони ш;одо удосконалення державних підприємств.
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ д л я  ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н.М. Салатюк, канд. екон. наук, доцент 
Національний університет харчових технологій

Техногенна модель розвитку економіки в кінці XX ст. призвела до 
бурхливого розвитку виробництва, який забезпечував високі темпи 
економічного зростання в індустріальних країнах. їх наслідком стали 
дефіцит природних ресурсів, виснаження запасів природних копалин, 
забруднення промисловими викидами навколишнього середовиш;а та, 
як результат — погіршення здоров’я і якості життя населення. Західна 
економічна думка класифікувала такий тип розвитку економіки, як 
техногенний та природоруйнівний, ш;о базується на використанні таких 
засобів виробництва і технологій, щ;о ігнорують зворотній зв’язок між 
економічним зростанням і деградацією природи.

В доповіді європейських вчених (які входять до міжнародної органі
зації «Римський клуб») про прогнози і тенденції світового економічного 
розвитку було зроблено висновок про те, ш;о гонитва за високими тем-
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нами зростання призведе до вичерпаності природних ресурсів, глобаль
ної екологічної кризи і до повної деградації довкілля ще до середини 
XXI ст. [1, с. 31]. Усвідомлення світовою спільнотою цієї глобальної 
проблеми призвело до прийняття у 1992р. в м. Ріо-де-Жанейро на кон
ференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку (Саміт 
«Планета Земля») світової програми дій «Порядок денний на XXI ст.». 
Стрижнем цієї програми є принципово нова Концепція сталого розвит
ку, яка на даний момент визнана світовою спільнотою домінантною іде
ологією розвитку людської цивілізації у XXI ст., тому що вона обґрун
товує можливості і шляхи виживання людства в майбутньому.

Найпоширеніше на сьогодні визначення поняття «сталого розвитку» 
було запропоноване у звіті комісії Брундтланд «Наше спільне майбут
нє». Згідно з ним сталим є такий розвиток, «що задовольняє потреби 
сьогодення і не перешкоджає можливості прийдешніх поколінь задово
льняти свої власні потреби» [1, с. 48]. Він передбачає забезпечення ви
сокого рівня життя для нинішнього та наступних поколінь. Загально
прийнятим вважається твердження про те, що Концепція сталого роз
витку охоплює, як мінімум, дві важливі ідеї:

♦ цей розвиток передбачає системне вирішення економічних, соціа
льних, а головне — екологічних проблем. Розвиток буде сталим тільки 
тоді, коли буде досягнута рівновага між різними факторами, що зумов
люють екологічно безпечний рівень життя людей;

♦ нинішнє покоління має обов’язок перед прийдешніми покоління
ми залишити достатні запаси соціальних, природних та економічних 
ресурсів для того, щоб вони могли забезпечити для себе рівень добробу
ту не нижчий, ніж той, що ми маємо зараз.

Ця Програма є програмою дій з впровадження засад сталого розвит
ку в усіх країнах світу. Вона передбачає, що забезпечення сталого роз
витку є обов’язком національних урядів та потребує розробки націона
льних стратегій сталого розвитку до 2002 р. Згідно цього документу в 
кінці 90-х років XX ст. світова економічна думка започаткувала розро
бку концепції сталого економічного розвитку та її впровадження в роз
винених країнах світу відповідно до національних особливостей. Так, в 
Росії «Концепція сталого економічного розвитку» згідно указу прези
дента була введена в 1996 р., але за оцінками фахівців вона впровадже
на формально і її реальне виконання відкладається до того часу, поки 
країна не впорається з економічними проблемами [2, с. 105].

Створення концепції сталого розвитку для економіки України є ду
же актуальною проблемою, яка повинна визначити стратегічні напря
ми матеріального, соціального і духовного прогресу українського сус
пільства в XXI ст.

Проект Концепції сталого розвитку вперше був представлений для 
обговорення у Верховній Раді України у 2004р., але був відхилений По
становою ВР. В ній було вказано, що зараз сучасний технологічний ба
зис (методи видобування енергоносіїв, корисних копалин, виробництва 
енергії, сировини та матеріалів, їх обробки та переробки, використання 
відходів виробництва та споживання тощо) в принципі унеможливлює 
досягнення ключових завдань сталого розвитку [3]. Реалізація стратегії
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сталого розвитку в Україні потребує радикальної зміни технологічного 
укладу реального сектора економіки. Тому необхідна реальна оцінка 
можливостей держави, насамперед фінансових і науково-технічних. В 
Постанові пропонувалося громадське обговорення Концепції переходу 
України до сталого розвитку як основи для подальшої розробки «Наці
ональної стратегії сталого розвитку» на майбутню перспективу.

До цих пір ні Концепція ні Стратегія переходу України до сталого 
розвитку не були прийняті і затверджені урядом, хоча ця проблема ак
тивно досліджувалася у вітчизняній економічній науці. Розробці даної 
концепції присвятили свої праці відомі українські вчені. Серед них ва
жливе значення мали праці О. Балацького, О. Веклича, Т. Галушкіної, 
Б. Данилишина, Н. Пахомової, К. Ріхтера, А. Садєкова, В. Трегобчука, 
В. Шевчука.

В 2011р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Ос
новні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 
період до 2020 року» [4]. Цей закон ґрунтується на основних теоретич
них засадах Концепції сталого розвитку та визначає роль екологічної 
складової в ній як пріоритетну. В цьому законі визначені:

♦ основні принципи національної екологічної політики;
♦ стратегічні цілі та завдання сталого розвитку;
♦ інструменти реалізації національної екологічної політики;
♦ економічні та фінансові механізми раціоналізації природокорис

тування;
♦ етапи реалізації національної екологічної політики, тош;о.
Аналіз даного закону дає можливість зробити висновок про те, ш;о

він забезпечує основні напрями переходу економіки України до сталого 
розвитку, метою якого є забезпечення високої якості життя нинішнього 
і майбутніх поколінь шляхом збалансованого соціально-економічного і 
екологічного розвитку, відтворення навколишнього природного середо- 
виш;а, раціонального використання природно-ресурсного потенціалу 
країни, забезпечення охорони здоров’я людини, її екологічної та соціа
льної захиш;еності.

Перехід до сталого розвитку повинен забезпечувати розв'язання со
ціально-економічних проблем та збереження сприятливого навколиш
нього середовиш;а і природно ресурсного потенціалу, а також задово
лення потреб теперішніх та майбутніх поколінь. Для вирішення цих 
проблем необхідно забезпечити стабілізацію екологічної ситуації; по
ліпшити стан довкілля за рахунок екологізації економічної діяльності, 
ш;о дасть змогу забезпечити становлення нової моделі господарювання 
та поширення екологічно орієнтованих методів управління; впрова
джувати енерго- і ресурсоош;адні технології та цілеспрямовані зміни 
структури економіки.

Таким чином, прийняття Закону України «Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 
року» створює умови для реалізації національної стратегії переходу 
України до сталого розвитку, ш;о є стратегічною метою української 
економіки і суспільства.
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ 
СТРАТЕГІЙ
Н.С. Скопенко, д-р екон. наук, професор 
Паціональний університет харчових технологій

В умовах нестабільного економічного середовигца забезпечити ефек
тивний розвиток підприємств за рахунок концентрації ресурсів можливо 
шляхом впровадження стратегії інтеграції та створення інтегрованих 
структур, які є формою взаємодії між підприємствами, установами, нау
ково-дослідними організаціями, фінансовими структурами. Інтегровані 
формування спрямовані на поєднання можливостей високотехнологічно- 
го виробництва й концентрації фінансового капіталу з метою забезпечен
ня стабільних умов функціонування, збільшення конкурентних переваг 
та рівня конкурентоспроможності компаній, створення необхідного інве
стиційного потенціалу для інноваційного розвитку [1, 2].

З метою забезпечення ефективної діяльності підприємств в умовах 
конкурентного середовища основні напрями стратегічного розвитку ви
значають на основі системного вивчення зовнішнього середовища фун
кціонування, галузевих особливостей, властивостей ринку, поведінки 
споживачів, відзнак продукції, аналізу внутрішнього середовища тощо.

Основними особливостями зовнішнього середовища функціонування 
вітчизняних підприємств є багатовекторна спрямованість і високий 
темп проведення економічних перетворень, мінливість та динамізм, 
значний ступінь ризику та невизначеності. За таких умов суб’єктам го
сподарювання необхідно вчасно виявляти зміни в середовищі, іденти
фікувати тенденції їхнього розвитку, використовувати сприятливі умо
ви, розробляти й реалізовувати систему заходів щодо ліквідації або 
зменшення негативних наслідків впливу.

Сучасні умови господарювання зумовлюють істотні відмінності стра
тегічного управління, а саме: скорочення періоду прийняття стратегіч
них управлінських рішень, розширення зв’язків підприємства з інши
ми суб’єктами ринку, мінливість можливостей і загроз зовнішнього се
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редовища функціонування підприємства, зростання ролі достовірної 
інформації у прийнятті управлінських рішень тош;о [1].

За таких умов, чіткий прогноз та врахування змін факторів зовніш
ніх макро- і мікросередовиш; дозволить підприємству досягти довго
строкових конкурентних переваг, ш;о сприятиме розробці успішної 
стратегії. Тип стратегії повинен відповідати особливостям зовнішнього 
середовиш;а і можливостям підприємства. Засобом досягнення такої 
відповідності є стратегічна поведінка як форма розвитку підприємства, 
ш;о характеризується швидким реагуванням і гнучким пристосуванням 
внутрішніх можливостей підприємства до майбутніх змін зовнішнього 
середовиш;а його функціонування.

Необхідно відзначити, ш;о окремі чинники зовнішнього середовиш;а ак
туальні протягом тривалого періоду часу або є постійними (загальний стан 
економіки, рівень розвитку фінансової та кредитної системи країни, рі
вень інфляції, адміністративні перепони, наявність конкурентних переваг 
(пріоритетність галузі), стан розвитку регіонів, коливання ринкової 
кон’юнктури, мінливість попиту, зміна цін на сировину, продукцію, рек
ламу, логістику, невизначеність зовнішнього середовиш;а та економічні 
ризики тош;о), інші — актуалізуються в окремі проміжки часу.

Проте, окремі чинники зовнішнього середовиш;а, які активізують ін
теграційні процеси в інших країнах, не мають дієвого впливу на дина
міку та характер інтеграційних процесів в вітчизняній економіці. На 
нашу думку, до таких факторів варто віднести: стимулюючі дії держави 
(надання пільг та дотацій, державних замовлень); збереження керова
ності в ланці «підприємство-об’єднання» в рамках традиційних госпо
дарських зв’язків, запобігання розпаду унікальних виробничо- 
технологічних комплексів, збереження керованості пріоритетними га
лузями; прагнення зберегти регіональні галузеві комплекси, можли
вість забезпечити діяльність та розвиток підприємств регіону; створен
ня та /або збереження робочих місць, соціальний захист населення.

Наявні чинники зовнішнього середовиш;а обумовлюють виникнення 
різноманітних мотивів ш;одо створення інтегрованих структур. Деякі 
мотиви не втрачають свою актуальність в будь-яких економічних умо
вах (збільшення прибутків, прагнення забезпечити стабільність в умо
вах невизначеності та змінних ринків, зниження загального ступеня 
ризикованості діяльності, ефект масштабу тош;о), інші — актуалізують
ся як реакція на зміну зовнішніх умов господарювання.

Необхідність підвиш;ення ринкової стійкості підприємств харчовій про
мисловості України обґрунтовує подальше формування та розвиток 
об’єднань, які здатні конкурувати з продукцією зарубіжних виробників. В 
першу чергу, це стосується тютюнової, пивоварної, олійно-жирової, конди
терської галузей та виробництва безалкогольних напоїв, високі конкурентні 
позиції яких забезпечуються використанням сучасних видів обладнання, 
освоєнням інноваційних технологій, впровадженням прогресивних методів 
організації та управління виробництвом та вибором ефективних стратегій 
розвитку на основі формування інтегрованих структур.

Галузеві особливості зумовлюють доцільність певних пріоритетних на
прямків інтеграційної взаємодії між підприємствами харчової промисло
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вості та іншими суб’єктами ринку. Найбільш ефективним варіантом інте
граційної взаємодії для підприємств м’ясопереробної, молочної та цукро
вої галузей є максимальна інтеграційна взаємодія з виробниками сирови
ни та сільськогосподарськими кооперативами (вертикальна інтеграція на
зад) з метою забезпечення якісною сировинною власних виробництв та 
розширення зон постачання сировини; виробникам пива, кондитерської та 
хлібобулочної продукції слід звернути увагу на потенційні можливості 
використання переваг внутрішньогалузевих кластерів; крім того, для під
приємств хлібопекарської галузі актуальним є посилення інтеграційних 
відносин з виробниками борошна (забезпечення виробництва власною си
ровиною) та торговельними підприємствами (збільшення обсягів збуту та 
розширення ринку). Підприємствам усіх галузей АПК необхідно акценту
вати увагу на розвитку міжгалузевих науково-технічних відносин з метою 
підвиш;ення конкурентоспроможності підприємств.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ КРАЇН СС
О.М. Соломка, канд. екон. наук, доцент 
Національний університет харчових технологій

Ринкові реформи, що проводяться останнім часом в Україні, 
об’єктивно супроводжуються кризовими явищами у соціальній сфері, 
обумовлюючи необхідність адаптації соціальної політики до нових 
умов. Це обумовлює значимість таких питань, як визначення теоретич
них основ соціальної політики, вибір з безлічі альтернатив найбільш 
адекватного напряму її розвитку, врахування світового досвіду побудо
ви моделі соціальної політики, розробка науково обґрунтованих мето
дів та інструментів ефективного управління параметрами соціального 
розвитку. Вирішення цих питань можливе на основі дослідження роз
витку соціальної політики країн ЄС у взаємодії з процесами соціально- 
економічної еволюції, шляхом узагальнення світової практики її реалі
зації, виявлення економічних причин застосування тих чи інших захо
дів соціальної політики в минулому і сьогоденні.

Метою даного дослідження є короткий аналіз соціальної політики 
Європейського Союзу (ЄС) з точки зору економічної теорії і практики.

Європейська соціальна Хартія 1989 року стала фундаментом євро
пейського соціального права, визначивши головною метою побудови 
Європейського Союзу — розбудову соціально-орієнтованої ринкової 
економіки, яка б ефективно захищала громадян об’єднаної Європи та
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сприяла б зміцненню європейських країн. Цей документ представляв 
свого роду стратегічну програму дій для ЄС у соціальній сфері та визна
чав набір мінімальних стандартів.

Результатом загальної занепокоєності соціальними проблемами ста
ла поява в перпіій половини 1990-х рр. трьох документів: «Білої книги 
про зростання, конкурентоспроможність і зайнятість: виклики і шляхи 
вступу в XXI століття»(1993), Зеленої книги «Європейська соціальна 
політика: роздуми для Союзу»(1993), Білої книги «Європейська соціа
льна політика: шлях для Союзу» (1994). У цих документах, по суті, бу
ло викладено концепцію майбутньої соціальної політики ЄС [1, с. 35]. 
Пріоритетними стратегічними цілями було визначено сталий економіч
ний розвиток та високий рівень соціального захисту населення.

Соціальна політика ЄС XXI ст. охоплює сфери, що стосуються тенде
рної рівності, охорони здоров’я та безпеки праці, трудового законодав
ства, соціального захисту та забезпечення, конкретних дій відносно фі
нансового стану інвалідів.

Соціальна доктрина ЄС визначає такі принципи проведення соціаль
ної політики:

♦ збереження досягнутих соціальних стандартів;
♦ пріоритетна підтримка найбільш вразливих соціальних груп насе

лення;
♦ соціальна і економічна конвергенція (скорочення розриву в рівнях 

економічного і соціального розвитку країн);
♦ встановлення мінімальних соціальних стандартів;
♦ розподіл фінансової відповідальності за діяльність підприємства 

між адміністрацією і робітниками;
♦ право на поліпшення виробничого середовища, охорону здоров’я, і 

гарантування безпеки на робочих місцях;
♦ функціонування єдиного ринку праці;
♦ підтримка правових норм, що розроблені міжнародними організа

ціями в соціальній сфері.
ЄС ставить собі за мету консолідувати і збільшити інтеграцію в соці

альній сфері, сприяти забезпеченню належної якості життя за допомо
гою зайнятості та соціальної політики [4, с. 24].

В цілому європейська соціальна модель поєднує в собі економіч
ний динамізм з соціальною справедливістю. її цілі: сприяти високій 
зайнятості робочої сили, розвиваючи людські ресурси, покращуючи 
умови життя і праці робітників; забезпечити належний соціальний 
захист; сприяти соціальному діалогу між роботодавцями та праців
никами тощо.

На жаль, соціальна політика ЄС на сьогодні не відповідає масштабу і 
характеру сучасних соціальних проблем. Так, за даними Статистичного 
управління Європейського союзу рівень безробіття в 17 країнах єврозо- 
ни в лютому 2012 р. склав 10,8 %. У вересні 2012 р. число жителів кра
їн єврозони, які втратили роботу, зросло на 146 тис. до 18,5 млн. осіб. 
Це 11,6 % працездатного населення країн валютного блоку. У вересні 
2010 р. їх було 10,3 %. Абсолютним «чемпіоном» Європи залишається
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Іспанія, там за оцінками служби Євростат, частка безробітних — 
25,8 % , а серед молоді —54,2 % [3].

Сучасний стан ринку праці в Україні характеризується зростан
ням напруги у зв’язку з фінансово-економічною кризою 2009—2010 
рр. та проявами її нової хвилі у 2012 році, що виявляється в чисель
ності безробітних та рівні безробіття. Так, кількість безробітних і 
рівень безробіття, розраховані за методологією МОП, були значно 
вищі порівняно з кількістю зареєстрованих безробітних і зареєстро
ваним рівнем безробіття, відповідно: у 2000 р. — в 2,3 і 2,8 раза; у 
2010 р. — в 3,3 і 4,1 раза. У 2011 р. рівень безробіття населення пра
цездатного віку (за методологією МОП) у 3,4 раза перевищував рі
вень зареєстрованого безробіття, розрахованого по відношенню до 
економічно активного населення працездатного віку (у жінок — у 
2,5 раза, чоловіків — у 4,6 раза, міських поселеннях — 4,1 раза, 
сільській місцевості — у 2,5 раза). Динаміка чисельності безробітних 
(за методологією МОП) у 2009 -  2011 рр. яскраво демонструє її збі
льшення порівняно з докризовим 2008 р. Водночас рівень безробіття 
населення віком 15 — 70 років в Україні був нижчим за аналогічний 
показник країн Євросоюзу. Найвищий рівень безробіття (за методо
логією МОП) характерний для молоді віком 15 — 24 роки, а найниж
чий — серед осіб 50 -  70 років [2, с. 142].

Досягнення соціальної стабільності пов’язане з усуненням глибин
них причин кризових явищ.

Пріоритети сучасної соціальної політики в країнах ЄС та Україні 
диктуються викликами нового часу, такими, як глобалізація і необхід
ність подолання наслідків світової фінансової кризи, і в цілому носять 
загальний характер — забезпечення повної зайнятості, боротьба з бід
ністю і безробіттям, розвиток освіти та охорони здоров’я тощо.

Україні на шляху інтеграції до європейського політичного, економі
чного, правового простору необхідно модернізувати соціально-еконо
мічну сферу, враховуючи досвід соціальної політики країн ЄС.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТО
РІВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
І.В.Федулова, д-р екон. наук, професор 
Національний університет харчових технологій

Для України доцільним є реформування продовольчої системи та 
створення ефективних механізмів державного протекціонізму та регу
лювання. В Україні індикатори продовольчої безпеки визначені Поста
новою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 р. X“ 1379 «Деякі пи
тання продовольчої безпеки», із змінами, внесеними згідно з Постано
вою KM N 1041 (1041-2011-п) від 12.10.2011, (було затверджено Мето
дику визначення основних індикаторів продовольчої безпеки) та Зако
ном України «Про продовольчу безпеку України», прийнятого Верхов
ною Радою України від 22 грудня 2011 року [1; 2].

Законом України «Про продовольчу безпеку України дається визна
чення індикаторів та критеріїв продовольчої безпеки [3]. Критерії про
довольчої безпеки — це граничне значення індикатора, за якого продо
вольча ситуація в країні вважається небезпечною. Граничні значення 
індикаторів характеризують граничні межі, нижче (вище) яких певна 
економічна (соціальна чи екологічна) система виходить зі стану рівно
ваги, втрачає баланс та переходить у небезпечну для подальшого функ
ціонування і розвитку зону. Ігнорування такими межами може спри
чинити руйнівні тенденції розвитку економічної, соціальної й екологі
чної сфери, що негативно позначиться на рівні життя населення.

Граничними критеріями продовольчої безпеки є: споживання населен
ня біологічно повноцінної продукції з рекомендованим рівнем калорійнос
ті не нижче 2500 ккал на добу, при цьому 55 відсотків добового раціону 
повинне забезпечуватися за рахунок споживання продуктів тваринного 
походження; частка сукупних витрат на харчування у загальному підсум
ку сукупних витрат домогосподарств не більше 60 % ; співвідношення між 
обсягами продовольчого зерна у державному продовольчому резерві та об
сягами внутрішнього споживання населенням хліба і хлібопродуктів у 
перерахунку на зерно мають становити 17 % ; співвідношення між обсягом 
імпорту окремого продукту у натуральному виразі та ємністю його внут
рішнього ринку повинно становити не більше зо % [1; 2].

Індикатори продовольчої безпеки це кількісна та якісна характеристи
ка стану, динаміки і перспектив фізичної та економічної доступності хар
чових продуктів для всіх соціальних і демографічних груп населення, рів
ня та структури їх споживання, якості та безпеки продовольства, стійкості 
та ступеня незалежності внутрішнього продовольчого ринку, рівня розви
тку аграрного сектору та пов’язаних з ним галузей економіки, а також 
ефективності використання аграрного природно-ресурсного потенціалу.

Оцінка стану продовольчої безпеки здійснюється на основі наступної 
системи індикаторів:

1. Рівень споживання населенням харчових продуктів визначається як 
сукупний показник фактичного споживання окремих видів харчових про
дуктів в розрахунку на душу населення, а також добова калорійність хар
чового раціону, враховуючи його збалансованість за вмістом білків, жирів, 
вуглеводів, вітамінів, макро- та мікроелементів. Розрізняється рівень сно-
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живання населенням харчових продуктів в домогосподарствах з дітьми в 
залежності від кількості дітей у їхньому складі; споживання харчових про
дуктів в домогосподарствах за рівнем сукупних витрат на одну особу.

2. Економічна доступність харчових продуктів визначається як вар
тість набору харчових продуктів відповідно до раціональних норм їх
нього споживання у відношенні до рівня середньомісячної номінальної 
і реальної заробітної плати, із урахуванням розподілу населення за рів
нем сукупних витрат на одну особу, частки сукупних і грошових витрат 
на продукти харчування в загальній структурі витрат населення; індек
су споживчих цін на продовольчі товари, в т.ч. у розрізі окремих видів 
товарів, а також корелюючись на обсяги адресної продовольчої допомо
ги населенню та рівень монополізації продовольчого ринку.

3. Фізична доступність харчових продуктів визначається як структура 
джерел реалізації продовольчих товарів на ринку, наявність мережі роз
дрібної торгівлі у розрахунку на 10 тис. осіб, чисельність торгових місць 
на продовольчих ринках у розрахунку на 10 тис. осіб, чисельність підпри
ємств малого бізнесу у сфері торгової діяльності на відповідній території, 
стан розвитку оптової торгівлі продовольчими товарами, наявність основ
них видів продовольчих товарів у роздрібній торговій мережі та на ринках 
на відповідній території та асортимент продовольчих товарів у роздрібній 
торговій мережі на відповідній території.

4. Стійкість продовольчого ринку визначається рівнем роздрібних і 
закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію з урахуванням 
нормативної рентабельності її виробництва та рівень залучення місце
вих виробничих та переробних потужностей для насичення локальних 
ринків продукцією власного виробництва, що вимірюється у відсотках 
продажу окремих видів продовольчих товарів місцевого виробництва в 
загальному обсязі їх реалізації;);

5. Ступінь незалежності продовольчого ринку визначається як част
ка імпортних харчових продуктів у загальній структурі їх реалізації, 
окремо визначаючи рівень самозабезпеченості продовольчими товара
ми, обсяг державних запасів продовольства та баланс зовнішньої торгі
влі продовольчими товарами

6. Якість і безпечність харчової продукції визначається як частка харчо
вої продукції, виявлена як невідповідна діючим вимогам щодо якості та 
безпечності також окремо розраховується обсяг окремих видів харчових 
продуктів та сільськогосподарської сировини, що виробляється за міжнаро
дними стандартами якості в загальному обсязі їх виробництва; обсяги виро
бництва та реалізації на вітчизняному ринку органічної харчової продукції.

7. Рівень розвитку агронродовольчої сфери вимірюється за допомо
гою оцінки обсягів виробництва окремих видів сільськогосподарської 
продукції і продовольчих товарів, урожайності основних видів сільсь
когосподарських культур, продуктивності худоби і птиці, частки гос
подарств населення у виробництві окремих видів сільськогосподарської 
продукції, рентабельності виробництва основних видів сільськогоспо
дарської продукції і продовольчих товарів, фінансових результатів дія
льності сільськогосподарських і переробних підприємств а також обся
гів інвестицій в агропродовольчу сферу, у т.ч. іноземних; рівень держа
вної підтримки аграрних товаровиробників).
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8. Природно-ресурсний потенціал і ефективність його використання 
визначається за показниками родючості земель сільськогосподарського 
призначення, у тому числі в розрізі окремих територій, частки деградо- 
ваних земель у загальній їх структурі та рівнем розораності земель.

Цікавим є не тільки вибір індикаторів для оцінки стану продоволь
чої безпеки країни, але й взаємопов’язана система їх планування і про
гнозування. Оскільки найбільш важливим є не сама оцінка, а побудова 
балансу показників за допомогою якого можна забезпечити продоволь
чу безпеку країни. Існує тісний взаємозв’язок між всіма індикаторами, 
тому сьогодні важливо побудувати систему мотивації товаровиробників 
продовольства до розвитку таким чином, ш;об це вплинуло на якість, 
екологічність і, безумовно, на рівень доходів робітників, які є і потен
ційними споживачами харчової продукції.

Важлива частина індикаторів продовольчої безпеки залежить від успі
шного функціонування агропромислового комплексу і зокрема сільського 
господарства. Україна має всі основні види ресурсів і здатна забезпечити 
населення продовольством власного виробництва. Україна характеризу
ється сприятливими природними умовами для розвитку сільськогоспо
дарського виробництва, має певні конкурентні переваги перед виробника
ми агропромислової продукції інших країн та має можливість зайняти 
відповідне місце на міжнародних ринках сільськогосподарської сировини 
та харчових продуктів. Успішний розвиток галузей вітчизняного агро
промислового сектору є не тільки важливим чинником подолання негати
вних наслідків економічної та фінансової кризи, а й слугуватиме підґрун
тям розвитку вітчизняної економіки в цілому.

Основні проблеми і напрями розвитку державної підтримки сільгоспви
робників з метою створення і закріплення в цьому секторі чесної і реальної 
конкуренції повинно бути спрямоване на: зосередження дотації на мотива
ції зростання продуктивності праці і технологічного розвитку сільгоспвиро
бників; створення умов для довгострокового кредитування сільгоспвироб
ників; стимулювання в сільському господарстві розвитку управлінських і 
фінансових технологій; консолідація з крупними компаніями переробної 
промисловості; мотивація використання лізингу для подолання технічної 
відсталості; забезпечення підготовки сучасних управлінців і технологів; 
створення системи ринкової інформації.

При оцінці рівня забезпечення продовольчої безпеки в країні слід 
проводити розрахунки наведених виїце індикаторів, брати до уваги по
казники соціально економічного характеру, а також макроекономічні 
показники розвитку країни в цілому і окремих її регіонів. Лише за 
умови врахування всіх цих факторів можливо реально оцінити стан 
продовольчої безпеки в країні та сформувати подальші напрями та орі
єнтири розвитку країни, а також основні засади державної політики, 
спрямованої на формування продовольчої безпеки в країні.
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У  ФОРМУ
ВАННІ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
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Національний університет харчових технологій

Одним з найважливіших напрямів економічної політики країни на 
сучасному етапі є розвиток експорту, збільшення в його структурі час
тки продукції з високим ступенем переробки та підвиш;ення конкурен
тоспроможності вітчизняної продукції на зовнішньому ринку.

Важлива роль експорту як чинника розвитку національної економі
ки зумовлює необхідність зміцнення експортного потенціалу країни. 
Підтримка вітчизняних підприємств-експортерів забезпечує приріст 
обсягів виробництва, зростання податкових надходжень до бюджету та 
створення додаткових робочих місць.

Для підвигцення зацікавленості виробників експортної продукції у роз
витку експортного потенціалу та його практичної реалізації державна під
тримка здійснюється методами тарифного і нетарифного регулювання, 
пільгового оподаткування та кредитування, державного страхування екс
портних операцій та іншими засобами державного регулювання.

Загальносвітовою тенденцією є більш динамічний розвиток торгівлі, 
ніж виробництва. Розвинуті країни вже давно користуються в основно
му сировиною, добутою у країнах третього світу, а на своїй території 
залишають чисті, високотехнологічні виробництва. На перший план 
виходять інформаційні продукти і телекомунікаційні послуги. При 
глобальному зростанні товарообороту на 9,5 %, ш;о у З рази перевиш;ує 
зростання світового виробництва, очікується 8 % підвиш;ення світового 
обороту при З % зростанні виробництва.

В Україні домінує сировинний експорт, спостерігається географічна 
диверсифікованість експорту, а імпорт має тенденцію до концентрації. 
Зрушення в товарній структурі зовнішньої торгівлі не характеризують
ся прогресивними тенденціями, відсутність імпортозаміш;ення на стадії 
витрат зумовлює створення виробничих підприємств за кордоном і 
створення в багатьох країнах світу мережі виробничих підприємств, 
заснованих на міжнародному маркетингу. При цьому внутрішній ри
нок не втрачає свого значення, а, навпаки, відіграє вирішальну роль в 
орієнтації на зовнішній ринок.

На сучасному етапі у структурі економіки України переважає продукція 
видобувних галузей та аграрного комплексу. Найбільш вагомий експорт
ний ресурс — це продукція чорної металургії, ш;о становить близько 30% 
експортних поставок країни. За класифікацією товарів згідно з ШЕК (ши
рокими економічними категоріями) лідером в експорті є сировина для про
мисловості, не включена в інші категорії, на яку припадає 33 млрд. 403
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млн. 856.1 тис. дол., що в свою чергу становить 48,55% від всього обсягу 
експорту, щодо імпорту, то в даній сфері перші позиції займають паливо та 
мастильні матеріали з показником 25 млрд. 963 млн. 865 тис.дол., що ста
новить 30,67% від обсягу імпортованих товарів виражених в грошовому 
еквіваленті [2]. Україна експортує усі види продукції металургійної галузі, 
починаючи від сировини і напівфабрикатів і до кінцевих виробів. Значну 
частку у структурі металургійного експорту країни має залізна руда, яку 
експортують до країн Східної Європи та СНД.

Друге місце в структурі експорту України займає продукція хімічної 
та пов’язаних з нею галузей промисловості. В експорті хімічної проду
кції переважають вироби неорганічної хімії, зокрема мінеральні добри
ва, проте товари органічної хімії мають досить малу частку. Економіч
ним стимулом для структурних якісних змін у національному хімічно
му виробництві і розвитку його експортного потенціалу є зростання на 
світовому ринку попиту на якісні пакувальні матеріали, пластмаси, 
фармацевтичні товари, товари побутової хімії тощо.

В експорті України важливе місце займають вироби харчової проми
словості та продукти тваринного і рослинного походження (близько 25 
% від загального обсягу експорту), що відображає агропромислову екс
портну спеціалізацію України.

Структура експортно-імпортних операцій свідчить про сировинність 
українського експорту та величезну залежність української економіки 
від імпортних енергоносіїв. Розглядаючи структуру експорту товарів, 
варто зазначити, що на продукцію галузей переробки, окрім харчових 
продуктів припадає 8 млрд. 849 млн. 615.4 тис.дол. та 12,86%, а імпо
рту — 21 млрд. 011 млн. 647.5 тис.дол., та 24,82% (капітальне устат
кування (крім транспортного), деталі, частини та приладдя для нього; 
транспортне обладнання, деталі, частини та приладдя для нього; спо
живчі товари, не включені в інші категорії). Певну вагу в структурі 
українського експорту мають харчові продукти та напої, яким нале
жить 11,01% обсягів українського експорту [3].

Найбільш характерною ознакою експортної політики України була і за
лишається її суперечність у діях щодо оголошених пріоритетів зовнішньої 
політики, зокрема, інтеграція до Європейського Союзу та партнерські сто
сунки з СІЛА і Росією. До основних причин такої невідповідності можна 
віднести наступні: переважна частина вітчизняної продукції, що експорту
ється має низький рівень доданої вартості і є незначною на світових ринках 
високотехнологічних товарів; високий рівень монополізації ринків, що по
єднується з відсутністю ТНК, які реалізують глобальні стратегії інвестицій 
та маркетингу за кордоном; суперечливість та нестабільність зовнішньо
економічної діяльності України та низький рівень придатності до реалізації 
масштабних і складних проектів міжнародного співробітництва, що зумов
лює експорт сировинної продукції, напівфабрикатів та гальмує розвиток 
зв’язків інтеграційного типу [1, с. 348].

За 2013 р. обсяг експорту товарів та послуг (для уникнення подвійного 
обліку із загальних обсягів товарів та послуг вилучена вартість послуг з пе
реробки давальницької сировини, які за 2013 р. становили в експорті 
1694,7 млн. дол. СІЛА, в імпорті — 11 млн. дол.) України за 2013 р. стано
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вив 76126,5 млн. дол. США, імпорту — 84602,3 млн. дол. Порівняно з 
2012 р. експорт становив 92,4%, а імпорт — 92,6%. Негативне сальдо зов
нішньоторговельного балансу становило 8475,8 млн. дол. (за 2012 р. — та
кож негативне 8985,3 млн. дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту 
становив 0,82 (за 2012р. — 0,81). Зовнішньоторговельні операції проводи
лись з партнерами із 229 країн світу. Із країн СНД імпортовано 36,3% усіх 
товарів, із країн ЄС — 35,1% (за 2012 р. — відповідно 40,7% та 31%). Голо
вним торговим партнером серед країн СНД за 2013 р. як в експорті, так і в 
імпорті послуг залишається Російська Федерація [3].

Роль держави у формуванні експортного потенціалу України в умо
вах поглиблення зовнішньоекономічної інтеграції полягає у здійсненні 
заходів, ш;о сприятимуть вдосконаленню експортної складової торгове
льної політики, а саме: розвиток комерційної дипломатії та активізація 
застосування механізмів для захисту національних економічних інте
ресів; створення маркетингових і сервісних мереж на пріоритетних за
кордонних ринках, а також формування мережі підтримки національ
них виробників, передусім малих і середніх підприємств; поглиблення 
торговельно-економічної інтеграції з окремими країнами партнерами, 
митними та інтеграційними союзами та іншими економічними утво
реннями; удосконалення митних процедур та гармонізація національ
ного митного законодавства із стандартами ЄС, ш;о стосуються, зокре
ма, принципів та процедур виявлення контрафактної продукції, реалі
зації митного контролю тош;о; завершення реформування систем техні
чного регулювання та стандартизації у відповідності до міжнародної 
практики; створення прозорої правової основи регулювання системи 
надання державної допомоги, ш;о не дискримінує комерційні інтереси 
вітчизняних та іноземних суб’єктів ринкової конкуренції та не спотво
рює умови конкуренції; вдосконалення фінансових механізмів регулю
вання та підтримки діяльності експортерів; забезпечення прозорості 
механізму відшкодування ПДВ та попередження зловживань в цій сфе
рі; ідентифікація пріоритетних галузей, ш;о потребують державної під
тримки розвитку експортної діяльності тош;о.

Витрати на сприяння розвитку експортного потенціалу України не 
тільки значно нижче тих, ш;о мають місце в промислово розвинених 
країнах, але і нижче затверджених показників у власних програмах 
розвитку національного експорту. Уряд країни зобов’язаний виділити 
фінансові ресурси для диверсифікації економіки і проведення макро- 
економічної політики в інтересах всього суспільства і зміцнення пози
ції країни на міжнародній арені.
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WHY ENGLISH IS А BASIC SKILL FOR 
STUDENTS MAJORING IN BUSINESS
Galina Cherednichenko, PhD
National University of Food Technologies

For some, ан international language is equated with a language that has a 
large number of native speakers. In this sense. Mandarin, English, Spanish, 
Hindi, and Arabic, are five most widely spoken mother tongues in the world 
today, might be considered international languages. However, unless such 
languages are spoken by a large number of native speakers of other languages, 
the language cannot serve as a language of wider communication. It is in this 
sense, as a language of wider communication, that English is the 
international language par excellence. And in many instances it is a language 
of wider communication both among individuals from different countries and 
between individuals from one country. In this way, English is an international 
language in both a global and a local sense [1, p.5].

Today English exemplifies most of the features of an international 
language. To begin, it dominates a variety of economic and cultural 
arenas. In an issue of the Natural Geographic (Swerdlow 1999) devoted to 
the topic of the development of a global culture, the editor notes that today 
less than 30 per cent of Coca-Cola’s income comes from the United States; 
that Toyota now sells over 1.3 million cars in the United Stares; that 
Nestle now has food factories in 80 countries and that more than 90 
percent of the cop money-earning films in history are American 
productions. In other words, more and more products and trends from a 
variety of countries are reaching global markets. English facilitates this 
process and fuels its spread.

Crystal (1997) offers Timber evidence of the domination of English in 
several important arenas including international relations, the mass 
media, international travel, international safety, education, and 
communications [1, p. 13].
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The importance of foreign languages in business has risen sharply in 
recent decades. Cross-border and cross language operation are increasing. 
This can be measured by imports and exports, foreign direct investment 
and joint venture initiatives

In December 2005 CILT, the UK National Centre for Languages, in 
collaboration with an international team of researchers carried out the study 
that was commissioned by the Directorate General for Education and Culture of 
the European Commission Its objective was to provide the Commission and 
decision-takers in Member States with practical information and analysis of the 
use of language skills by SMEs and the impact on business performance.

The survey of SMEs found that a significant amount of business is 
being lost as a result of lack of language skills. Across the sample of nearly 
2000 businesses, 11% of respondents (195 SMEs) had lost a contract as a 
result of lack of language skills. Of these, 37 businesses had lost actual 
contracts which together were valued at between €8 million and €13.5 
million. A further 54 businesses had lost potential contracts worth in total 
between €16.5 million and €25.3 million. At least 10 businesses had each 
lost contracts worth over €1 million.

According to these findings, the average loss per business over a three 
year period is €325,000. Clearly, the survey identified only those 
situations where companies were aware of the business lost or potentially 
lost, and the real figure may be much greater.

SMEs experience intercultural as well as language barriers when 
operating across borders. In all but eight countries more than 10% of 
respondents were aware of having encountered intercultural difficulties.

In 15 of the 29 countries at least 50% of respondents claimed to have a 
language strategy (defined as ‘the planned adoption of a range of techniques 
to facilitate effective communication with chents and supphers abroad’).

Recruiting native speakers with language skills appears to be widely 
used as a language management technique, with 22% of businesses 
drawing on this resource.

Website adaptation was frequent with over 50% of businesses in 22 
countries showing businesses providing websites in languages other than 
the national language.

There was varied practice in the use of translators and interpreters — 
between 4% and 84% of businesses per country. Use of local agents 
produced the most uniform set of responses with the majority of countries 
falling within the range 20% -40%. This tends to be a recourse of smaller 
businesses lacking the financial capacity to appoint additional staff to 
service the requirements of a new market.

A high proportion of businesses (48% across the sample) claimed to 
offer language training to their staff, with 15 countries exceeding a 50% 
return and only one falling below 20%. However, both small and large 
companies say they prefer to recruit staff who already have language skills 
rather than having to invest in training.

Results from the survey of large companies reinforced much of the 
material gathered from the main SME survey:

♦ Recruitment of staff with language skills is commonplace (73% of 
respondents had an established scheme for recruiting language-skilled 
employees whilst a further 20% said it was common practice).
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♦ English appeared to be more extensively used as an intermediary 
language than was the case with SMEs, possibly reflecting its use also as a 
corporate language in many multi-nationals.

♦ Despite this, demand for skills in languages other than English was 
greater than the demand for English itself. Spanish and other global 
languages were a significantly higher priority in terms of future need than 
in the returns from SMEs.

♦ For the sake of efficiency, English was often encouraged or stipulated 
as a corporate language, even in countries with international languages as 
mother-tongues, such as France.

♦ However it is not clear to what extent actual language use in the 
organisation follows these policies. There is a parallel encouragement of 
informal networking and this, together with flatter management 
structures, tends to favour a multilingual environment [2].
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THE INTERNET AS A SOURCE OF 
CROSS-CULTURAL COMPETENCE 
DEVELOPMENT AT THE FOREIGN 
LANGUAGE CLASSES
Olga Berezovska
National University of Food Technologies

One of the most essential pedagogical principles of foreign language 
teaching is one that emphasizes the study of language in a cross-cultural 
context. The main task of teachers is to engage their students in cross- 
cultural dialogue from the junior years of their study. The study of 
foreign culture provides them better understanding of their native 
culture. Also cross-cultural forming enhances the improvement of their 
cultural education and helps to educate them generally. So it is obligatory 
to find the new ways and sources to facilitate students to feel, understand 
and be aware of the peculiarities of foreign language and foreign culture. 
And the development of IT technologies has made the Internet one of the 
most important source for cross-cultural education.

Nowadays it is important to enhance the cross-cultural part of the 
communicative competence. Future experts have to be able to feel 
themselves as a part of global world, support the communication with the 
representatives of different countries and cultures. In order to get this 
ability they have not only to study the language, but also to study the
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culture and traditions of the country, business etiquette, peculiarity of 
international communication.

With the development of personal-oriented educational trends it’s 
important for every expert to get cross-cultural communicative 
competence. This competence doesn’t exist without real communication. 
The certain level of competence is defined by the certain communicative 
situations. That’s why cross-cultural competence is to be considered the 
key competence in the model of a future economist competence structure. 
Competence means skills in handling of the complex of knowledge, skills, 
experience and certain relations which are recognized by society and can be 
used in a wide range of human activity. Also, competence provides skills in 
handling of complex procedure, in every trend of which there is a set of 
educational components that have personal-active nature. Cross-cultural 
competence provides opportunities to establish contacts with the 
representatives of other cultures; it’s an essential part of communicative 
competence. So when we combine terms «cross-cultural competence» and 
«communicative competence», we mean communication of representatives 
of different cultures, who realize their peculiarities and differences.

Cross-cultural aspect has to be the content of communicative 
competence, and the main benchmark for communicative linguistic 
competence forming. Cross-cultural communication ability requires a set 
of different skills: the ability to imagine oneself on the place of the other 
participants of communication, ability to take initiative in cross-cultural 
contact, ability to forecast the socio — cultural drawbacks, which could 
cause misunderstanding, ability to take responsibility for cross-cultural 
misunderstanding elimination, ability to be diplomatic, ability to be 
respectable representative of his own culture, ability to live in 
multicultural environment. Such level of foreign language speaking is 
perfect and it is important to try to reach it.

The Internet is a valuable resource to both language teachers and learners. 
The Internet facilitates the use of the specific language in an authentic setting. 
The Internet can also be used to acquire information from language resources 
for a variety of purposes. For example, students can access current information 
from countries around the world. They can get different information from the 
countries in which the target language is spoken. Students can read web 
versions of daily newspapers. Such experiences can allow learners to participate 
in the culture of the target language, which in turn can enable them to further 
learn how cultural background influences one’s view of the world. The use of 
the Internet could be used to promote thinking skills. A language teacher, for 
example, may instruct learners to search for specific information. Searching 
the Web requires logic skills. Once information has been obtained, the results 
must be reviewed which requires scanning, discarding, and evaluative 
judgment on part of the learner. The information must be put together to make 
a complete and coherent whole which entails the synthesis process. 
Communication with native speakers supports literacy development for 
authentic purposes, enables language learners to compare student perspectives 
on an issue, and allows them to practice specific skills such as negotiating, 
persuading, clarifying meaning, requesting information, and engaging in true-
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life, authentic discussion. Promotion of literacy also occurs within a social 
context. The interaction that results from the above situations can lead to 
cooperative projects and increased communication between students from all 
over the world, in turn leading to the development of social skills. Finally, use 
of the Internet can promote computer skills and the technical and conceptual 
experiences of using a computer. The Internet provides supplementary 
language activities which can provide students with additional practice in 
specific areas of language learning. But it’s necessary to mention that using the 
Internet for educational purposes have to be the controllable process and it 
requires thorough selection of available sources and materials by the foreign 
languages teachers.
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ВПРАВ 
ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У  ВНЗ
Н.О. Божок
Національний університет харчових технологій

Інтерактивні форми навчання та міжпредметна інтеграція — це ва
жливі питання, які не втрачають своєї актуальності на сучасному етапі 
підготовки студентської молоді до обраної професії і є особливо важли
вим у здійсненні навчально-виховного процесу у вигцих навчальних за
кладах. Вони посилюють інтерес до навчання, розвивають творче, про
дуктивне мислення, вчать культурі спілкування, поліппіують міжосо- 
бистісні взаємини, але, водночас, під час використання активних форм 
і методів навчання підвигцуються вимоги до викладача, який сьогодні 
повинен виступати в ролі організатора пізнавальної діяльності студен
тів, а не переповідана інформації. Сучасний викладач повинен уміти 
створювати ділову, творчу обстановку, вести діалог, дискусію, спонука
ти до самостійності у здобуванні знань.

Іноземна мова як специфічний навчальний предмет вимагає тривало
го, систематичного та наполегливого вивчення. Відомо, що в діяльності 
викладача іноземної мови існують певні особливості, не характерні для 
інпіих педагогічних спеціальностей. Це пояснюється тим, що навчання 
будується на комунікативно-мовленнєвій основі, засобами іноземної мо
ви. Отже, комунікація є водночас засобом і метою навчання.
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Педагогічні й методичні питання з формування мовленнєвої компе
тенції розробляли сучасні вчені-методисти О.М. Біляєв, Є.П. Голоборо- 
дько, Ю.М. Караулов, Т.О. Ладиженська, Л.І. Мацько, Н.А. Пашківсь- 
ка, М.І. Пентилюк. Інтерактивні технології досліджували О. Пометун, 
Л. Шелестова, Г.К. Селевко, Є.В. Коротаєва, В.В. Мельник.

Як відомо, студенти починають уміти користуватися мовою, коли 
їхня увага зосереджується на передачі та отриманні інформації, що є 
цікавою як для розмовляючого, так і для слухача в ситуації, яка є важ
ливою для обох. Це і с інтерактивність.

Інтерактивний метод — це спосіб взаємодії через бесіду, діалог. Інтер
активні педагогічні форми і методи включають у себе спільну групову 
роботу, дебати, моделювання, рольові ігри, дискусії, індивідуальні й 
групові творчі роботи. Ці методи навчання не тільки підвищують інтерес 
студентів до предмету, але й забезпечують глибоке засвоєння змісту, ви
роблення навичок і відданість загальнолюдським цінностям. Студентів 
потрібно залучати в дискусії й заохочувати питання. Це робить обстано
вку у групі більш демократичною, творчою та емоційною. Спільна дія
льність студентів у процесі пізнання, засвоєння навчального матеріалу 
означає, що кожен робить у цей процес свій особливий індивідуальний 
внесок, що йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності [1;3].

Таким чином, інтерактивне навчання — це діалогове навчання, яке 
заперечує домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над 
іншою. Воно передбачає:

♦ постійну, активну взаємодію, взаєморозуміння викладача та всіх 
студентів — учасників процесу навчання;

♦ вирішення загальних, але значущих для кожного учасника за
вдань, проблем;

♦ рівноправність викладача й студентів як суб’єктів навчального 
процесу.

Інтерактивне навчання мас на меті:
♦ створення умов для залучення всіх студентів до процесу пізнання;
♦ формування як предметних, так і загально-навчальних умінь та 

навичок;
♦ надання можливості кожному студенту розуміти і рефлексувати з 

приводу того, що він знає і думає;
♦ вироблення життєвих цінностей;
♦ створення атмосфери співпраці, взаємодії;
♦ розвиток комунікативних якостей і здібностей;
♦ створення комфортних умов навчання, які б викликали у кожного 

студента відчуття своєї успішності, інтелектуальної спроможності, за
хищеності, неповторності, значущості [2;3].

Інтерактивне навчання передбачає:
♦ моделювання життєвих ситуацій;
♦ вирішення творчих завдань;
♦ використання розминок (енергізаторів);
♦ використання рольових ігор;
♦ спільне розв’язання проблем тощо.
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За принципом інтерактивності навчання має будуватись переважно на 
завданнях, які моделюють інтерактивний характер спілкування, а саме:

1) Активна участь всіх компонентів у процесі спілкування: комуні
кативне завдання має містити не тільки установку на продукування 
висловлювання, а також на ситуативно-зумовлене слухання з метою 
одержання інформації.

2) Ситуативна зумовленість навчального спілкування  ̂яка передбачає:
♦ співвідношення мовленнєвих одиниць з системою стосунків спів

розмовників;
♦ наявність мовленнєвої задачі у висловлюваннях;
♦ створення мовленнєвої діяльності;
3) Постійна новизна елементів навчального процесу, яка спрямована 

на інтенсифікацію розумової, мовленнєво-мисленнєвої творчої діяльно
сті студентів шляхом постійного варіювання мовленнєвих ситуацій, 
мовленнєвого матеріалу і вправ, завдань, іцо використовуються [2].

Реалізація інтерактивного навчання потребує від викладача ство
рення певних умов, іцо надають інші можливості для організації на
вчального процесу. До таких умов відносяться:

♦ багатосторонній тип комунікації, іцо відтворюється в навчальному 
процесі;

♦ сприятлива, позитивна психологічна атмосфера під час заняття;
♦ норми спільної праці, іцо виробляються викладачем разом із сту

дентами;
♦ спеціальне розташування меблів;
♦ обладнання навчальної аудиторії та роздавальний матеріал, які 

педагог і студенти можуть використовувати під час занять.
В основу класифікації інтерактивних методів навчання науковцями 

покладені ті чи інші ознаки цих методів [2;3].
Так, М. Кларін класифікує інтерактивні методи навчання за прин

ципом активності:
♦ фізична (зміна робочого місця, виконання записів, малювання тош;о);
♦ соціальна (ставлення запитань, формулювання відповідей тоїцо);
♦ пізнавальна (доповнення відповідей, виступ, самостійний пошук 

розв’язання проблеми тоїцо).
О. Пометун і Л. Пироженко об’єднують форми інтерактивного на

вчання у чотири групи, залежно від мети уроку та форм організації на
вчальної діяльності студентів: кооперативне навчання (робота в парах, 
трійках, карусель, робота в малих групах, акваріум тоїцо); колектив
но-групове навчання (мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, 
«навчаючи—вчуся»,»ажурна пилка» таін.); ситуативне моделювання 
(імітаційні та рольові ігри, драматизація та ін.); опрацювання диску
сійних питань (метод ПРЕС, «займи позицію», «дискусія» тоїцо).

М. Скрипник у свою класифікацію інтерактивних методів навчання 
поклала такий принцип навчання, як взаємодія — діалог. Дослідниця 
визначає наступні інтерактивні методи навчання: інформаційні; пізна
вальні мотиваційні та регулятивні [1].

Для ефективного навчання студентів іноземним мовам, розкриття їх 
творчих можливостей викладачу необхідно володіти методиками, які
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стимулюють конструктивно-критичне мислення, розвивають комунікати
вну компетентність. Цим вимогам відповідають інтерактивні методи на
вчання. Вони захоплюють студентів, пробуджують у них інтерес і мотива
цію до вивчення іноземних мов, навчають самостійному мисленню і діям 
та сприяють задоволенню їх особистих та суспільних інтересів.
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МОТИВАЦІЯ ЯК ДІЙОВА ДЕТЕРМІНА
НТА ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 
СТУДЕНТАМИ ЕКОНОМІЧНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ І— II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
О.С. Бойван, канд. пед. наук
Вінницький коледж Національного 
університету харчових технологій

Сьогодні є очевидною необхідність створення нової моделі стійкого 
розвитку суспільства. Тому актуальним стає дослідження проблем, 
пов’язаних із підвиш;енням професійної компетентності майбутніх спе
ціалістів, їхньої підготовки до конструктивної діяльності в сучасних 
соціально-економічних умовах.

Якість освіти також відіграє важливу роль у розвитку країни, її тех
нологічному та економічному процесах. Перехід на виш;ий рівень на
вчання молоді у процесі професійної підготовки обумовлене чималими 
вимогами інформаційного етапу соціального розвитку. Сучасні освітні 
технології мають забезпечити ефективну навчально-практичну підгото
вку студентів до професійної діяльності і входження їх у соціум. Змін 
вимагає і процес навчання іноземної мови за професійним спрямуван
ням, зокрема у студентів економічних спеціальностей навчальних за
кладів І—II рівнів акредитації,.

Виключно важливим у процесі навчання іноземних мов є питання мо
тивації, оскільки саме вона є «пусковим механізмом будь-якої людської 
діяльності, зокрема і пізнання» [1, ст. 15]. Крім того, саме активізація на
вчальної мотивації є одним із основних джерел підвиш;ення якості засво
єння іноземної мови студентами немовних винних навчальних закладів.

Комплексність, теоретична і практична значуш;ість проблеми навча
льної мотивації визначили неабияку інтенсивність її дослідження у 
психолого-педагогічних науках. Дослідженню мотиваційного компоне
нту навчальної діяльності студентів та вивченню засобів його форму
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вання присвячені роботи Н. Савотіної, А. Вербицького, А. Єпіфанцевої. 
Над вивченням проблеми формування та розвитку мотивації до вивчен
ня іноземної мови студентами працювали такі науковці, як Б. Бєляєва,
І. Зимня, А. Макарова, Ю. Маслова, Е. Непомняща, Ю. Пассов, 
Н. Симонова та ін.

Мета публікації полягає в теоретичному обгрунтуванні мотивації як 
дійової детермінанти вивчення іноземної мови за професійним спряму
ванням студентами економічних спеціальностей навчальних закладів 
І—II рівнів акредитації.

Навчальна діяльність є полімотивованою, спонукається багатьма 
внутрішніми та зовнішніми мотивами, іцо переплітаються між собою. 
Якш;о особистість здійснює навчальну діяльність заради самої ж діяль
ності, людина отримує задоволення від процесу пізнання нового, для 
неї велике значення має власний розвиток в процесі навчання, то мова 
йде про внутрішні мотиви. До зовнішніх мотивів відносять навчання як 
вимушену поведінку, навчання заради лідерства і престижу, прагнення 
опинитися в центрі уваги тоїцо.

Зовнішня мотивація може бути дистантною, розрахованою лише на 
досягнення кінцевого результату. Бнутрішня мотивація завжди є бли
зькою й актуальною, тому процес вивчення іноземних мов має бути по
будований так, ш;об студенти на кожному занятті відчували радість від 
задоволення потреб, специфічних для дисципліни. Якщо внутрішня 
мотивація навчання переважає, то пізнавальний інтерес є достатньо 
стійким, студент навчається охоче. Студенти з внутрішньою мотиваці
єю обирають завдання, які мають евристичний характер, є своєрідними 
викликами для інтелектуальних здібностей. Студенти, в яких перева
жає зовнішня мотивація, прагнуть мінімальних затрат енергії при ви
конанні поставлених завдань [2].

При формуванні мотивації вивчення іноземної мови за професійним 
спрямуванням у студентів навчальних закладів І—II рівнів акредитації 
економічних спеціальностей слід враховувати конкретні умови навчання, 
а саме: обмежена кількість аудиторних годин, поєднання навчального 
процесу із практикою студентів, різний рівень мовної шкільної підготов
ки. Барто звернути увагу на те, що у немовному вищому навчальному за
кладі викладач зобов’язаний підбирати відповідні навчальні матеріали, 
які б являли собою когнітивну, комунікативну, професійну ціннісність, 
які б мали творчий характер і стимулювали розумову активність студен
тів. Бідомо, що оволодіння іноземною мовою має продуктивно-творчий 
характер, оскільки справжня комунікація завжди відбувається в зміню
ваних умовах та опирається на творчі навички та вміння.

Як засвідчує практичний досвід, основними педагогічними засоба
ми, які забезпечують формування мотивації вивчення студентами еко
номічних спеціальностей іноземної мови за професійним спрямуван
ням, є: комунікативні вправи на засвоєння лексики, граматики в ме
жах теми; робота з основними текстами, комунікативні вправи до осно
вних текстів; відпрацювання мовленнєвих кліше та штампів, робота з 
текстами, що мають професійну спрямованість; розвиток умінь діалогі
чного мовлення; усні доповіді; рольові та ділові ігри, що ґрунтуються
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на принципі імітаційного моделювання ситуації реальної професійної 
дійсності; аналіз конкретних ситуацій; письмові форми роботи. З ме
тою урізноманітнення навчальних матеріалів, крім навчальних посіб
ників та підручників, рекомендованих програмою, потрібно використо
вувати додаткові матеріали: автентичні тексти професійного спряму
вання, вузькоспеціалізовані статті із сучасних оригінальних газетних, 
журнальних та наукових джерел, аудіо- та відео записи, зразки бізнес- 
планів, ділових листів, резюме, електронних повідомлень, ілюстратив
ний матеріал. Важливим способом підвищення мотивації до вивчення 
іноземної мови студентами економічних спеціальностей є використання 
сучасних інформаційних технологій, застосування засобів масової ін
формації, перегляд відеофільмів, відеороликів без перекладу.

Під час спілкування іноземною мовою слід намагатися не лише підви
щувати рівень мовленнєвих компетенцій студентів, але й формувати у них 
творче мислення для максимального розвитку особистості в цілому. Це по
требує ретельного підбору мовленнєвих ситуацій, тематики проектів, інно
ваційних ігор, які характеризуються відкритістю, орієнтацію на вміння 
діяти у нестандартних ситуаціях і на залучення до роботи усього творчого 
потенціалу учасників. Мовленнєві ситуації бувають досить різноманітними 
за рівнем складності: від читання і сприйняття на слух оголошень, реклам, 
формулювання нескладних прохань та коротких відповідей до написання 
анотацій за статтею, самостійних висловлювань на задану тематику тощо. 
Подібні цілі можуть реалізовуватися у різних формах практичної діяльнос
ті, а саме у міжособистісному спілкуванні, у діяльності за інтересами, а зго
дом у професійній діяльності. С. Смірнов зауважує [4, с. 198 -  210], що для 
підвищення мотивації до вивчення того чи іншого матеріалу необхідно за
стосовувати наступні методи інтерактивного навчання: дискусійні методи, 
проблемне навчання, метод кейсів (навчання методом ситуацій або преце
дентів) та ігрові методи.

Вважаємо, що використання різноманітних рольових та ділових навча
льних ігор являє собою вдале поєднання традиційних форм організації 
діалогічного спілкування з тим, що обумовлюється певною роллю, і в ці
лому стає досить ефективним у розвитку професійної мотивації студентів. 
Такі ігри сприяють зростанню професійних інтересів студентів економіч
них спеціальностей і дають можливість спробувати себе у ролі професіо
нала (менеджера, рекламодавця, організатора виробництва).

Ігрові методики добираються таким чином, щоб у їхньому змісті чітко 
виділялися наступні компоненти: 1) ігрова ситуація професійної спрямова
ності; 2) організація управління викладачем ігровою діяльністю студентів; 
3) діяльність учасників гри, виконання завдань і ролей; 4) розуміння і за
своєння правил гри; 5) ігрова територія; 6) позитивний емоційний компо
нент. А також необхідно врахувати те, що для того, щоб стати повноцінни
ми учасниками гри і діяти, використовуючи засоби іноземної мови за про
фесійним спрямуванням, студентам бажано мати певний досвід в діяльності 
рідною мовою, тобто необхідно врахувати ті знання і вміння, які вихованці 
отримали під час вивчення фахових дисциплін.

Дотримання принципу міждисциплінарних зв’язків у процесі ви
вчення іноземної мови також позитивно впливає на мотивацію до за
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своєння ІНШОМОВНИХ матеріалів и спонукає студентів уважно ставитися 
до отриманої інформації. Моделюючи ситуації професійного характеру 
можливо використовувати міждисциплінарні зв’язки іноземної мови за 
професійним спрямуванням з такими спеціальними дисциплінами, як 
менеджмент, маркетинг, організація виробництва тоїцо. Це значно 
стимулює інтерес студентів, розширює їхні знання зі спеціальності і 
забезпечує практичне використання іноземної мови в можливих реаль
них ситуаціях.

Висновки...Иакиж чином, метою вивчення іноземної мови за професій
ним спрямуванням студентів економічних спеціальностей є розвиток 
умінь використовувати мову як засіб спілкування у сфері майбутньої дія
льності, іцо с можливим завдяки правильній мотивації вихованців із ви
користанням різноманітних методів, прийомів, засобів навчання.
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Ю.И. Вербиненко
Национальный университет пищевых технологий

Нельзя представить современный мир и нашу жизнь без английского 
языка, он прочно вошел в нее, и полностью изменил наше представле
ние об обіцении в целом. Круг профессий, нуждаюіцихся в английском, 
увеличивается с каждым годом. Экономические системы и рынки хотят 
нанимать людей, имеюіцих профессиональные навыки. Английский 
язык — это глобальный язык, на котором проходят международные 
конференции, переговоры и сделки. Именно поэтому международные 
компании выбирают английский язык для делового обіцения. [1]

Хорошее владение профессиональным иностранным языком для специ
алистов в области экономики и финансов является одним из условий успе
шной работы и карьерного роста. Бизнес все больше интегрируется в миро
вую экономику, и знание иностранного языка, хотя бы одного, становится 
таким же базовым навыком как умение работать на компьютере. Предпри
ятия и фирмы стараются отказываться от услуг переводчиков, по крайней
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мере, с европейских языков, и охотнее принимают на работу сотрудников, 
владеющих иностранным языком и способных переводить узкопрофильную 
литературу и документацию. Знание общего иностранного языка зачастую 
недостаточно для свободной ориентации в деловой и профессиональной ин
формации, для эффективной коммуникации с зарубежными специалиста
ми в сфере экономики и финансов. В условиях глобализации экономики 
иностранный язык, особенно английский, становится важным информаци
онным продуктом, он помогает объективно оценивать ситуацию в мировой 
экономике, вырабатывать стратегию повышения эффективности экономи
ки для своего предприятия. [2]

Иностранный язык для экономиста (а лучше не один) — это пропуск 
в самые современные направления прикладной экономики. Многие 
специалисты говорят о том, что, не зная английского языка, невозмож
но быть экономистом, так как большинство понятий и концепций эко
номики сложились в англоязычных странах. [3]

В повседневной профессиональной деятельности специалистам в об
ласти экономики и финансов иностранный язык необходим для:

♦ изучения теории и практики внешнеэкономической деятельности, 
международного бизнеса;

♦ владения словарем экономических терминов, расширения позна
ний в области экономической науки (все современные учебники напи
саны в основном на английском языке);

♦ чтения специальной литературы и материалов с извлечением не
обходимой информации, приобретения навыков реферирования, анно
тирования;

♦ обработки больших массивов информации на иностранном языке;
♦ свободного профессионального общения с коллегами за рубежом;
♦ для деловой переписки, ведения документации;
♦ межкультурной коммуникации, расширения кругозора, сближе

ния культур разных народов. [1]
Для подтверждения высокого уровня владения профессиональным 

английским языком в сфере экономики и финансов существуют меж
дународные сертификаты. В области бухучета и финансового менедж
мента — ICFE (International Certificate of Financial English). Для всех 
сфер экономической деятельности подойдет сертификат владения дело
вым английским языком ВЕС. Для специалиста обладание такими сер
тификатами — это пропуск на работу в международные компании. [4]
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НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО 
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У практиці викладання та вивчення іноземних мов наявні мовні та 
лінгвістичний бар’єри, гцо виникають внаслідок розбіжності між мов
ними словниками комунікантів (обмеженим лексиконом одного кому- 
ніканта і багатим — інпіого). Тому, для успішного оволодіння іншомо
вним мовленням необхідне засвоєння нових лексичних одиниць, фор
мування і подальше розширення реального й потенційного словниково
го запасу, а також розвиток лексичної здогадки. Реалізація цієї мети 
вимагає тренування і розвиток цілого комплексу психічних процесів: 
уваги, пам’яті, мислення, уяви та сприйняття.

Розуміння іншомовних лексичних одиниць виникає тоді, коли мовні 
одиниці (фрази, слова) сприймаються і розпізнаються. Механізми цього 
процесу ґрунтуються на тому, гцо в корі головного мозку створюються 
нервові зв’язки, за допомогою яких різноманітні звукові образи (акус
тичні мовні сигнали) виявляються пов’язаними при сприйнятті в окре
мі блоки: слова — в надфразової єдності, фрази (де слова розташову
ються не хаотично, а слідують один за одним у певному порядку) і осо
бливі ритмічні групи (синтагми), звукосполучення — в слова. Це при
зводить до встановленню між ними особливих стереотипних зв’язків 
(кожна фраза — стереотип сполучень слів, кожне слово — стереотип 
звукосполучень), які в процесі сприйняття знаходять своє відображен
ня відповідних зв’язків в корі головного мозку. При засвоєнні іншомо
вного слова оцінюється зміст, а не запам’ятовується послідовність букв 
в ньому. Одночасно розуміння іншомовної мови на початкових етапах 
навчання починається на рівні цілих фраз, як єдиного цілого, і тільки 
лише після цього настає етап розкладання їх на складові елементи. За 
допомогою тих же сталих зв’язків, фрази, так само як і слова, здатні 
надалі розкладатися на мовні одиниці, особливо при включенні розу
мових операцій. Виникає і закріплюється ціла система таких нервових 
зв’язків, завдяки якій звукові образи сприймаються, впізнаються та 
засвоюються. Вчені довели, гцо в процесі «заміїцення» елементів рідної 
мови елементами іноземної студенти відчувають досить високий рівень 
мовної тривожності, яка негативно впливає на мовленнєву діяльність 
навчаються в широкому сенсі слова. Сам термін «мовна тривожність» 
був введений фахівцями в області когнітивної психології [1; 2], які по
мітили, гцо при засвоєнні іншомовної лексики деякі суб’єкти відчува
ють досить високий рівень ситуативної тривожності, гцо проявляється в 
типових для подібного стану емоційних симптомах напруженості, як 
результати змін в фізіологічних процесах. Ознаками стану напружено-
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CTI є П С И ХО Л О ГІЧ Н І складнощі, які виникають у  процесі сприйняття ін
шомовної лексики. Мовна тривожність може призвести до відповідних 
явищ та «мовних бар’єрів», які знайшли своє відображення в зарубіж
ній науковій літературі з психології — debilitating language anxiety [3], 
коли у студентів чітко виражені негативні емоції. Тому, перед виклада
чем постає проблема пошуку методів і прийомів зняття й зменшення дії 
таких явищ, як «мовна тривожність» та «мовні бар’єри», посилення 
психологічної комфортності процесу навчання та оволодіння іноземною 
мовою. Експериментальні дослідження з подолання «мовних бар’єрів» і 
дослідження різних об’ємів інформації вивчав болгарський вчений

Г. Лозанов [1]. Науковець обґрунтував бар’єри (критично-логічний 
та інтуїтивно-афективний), що оберігають мозок від перенапруження, і 
отримав такі результати: вивчені протягом одного заняття з іноземної 
мови 20-30 нових лексичних одиниць як правило засвоюються, більше 
50 лексичних одиниць — засвоєння іде на спад. Психотерапевт за фа
хом, Г. Лозанов дійшов висновку щодо можливості використання у на
вчанні іноземних мов неусвідомлених резервних можливостей, які він 
спостерігав у своїх пацієнтів. Учений як лікар-сугестолог довів, що за 
деяких умов засвоюються 100 лексичних одиниць за одне заняття з іно
земної мови. Його сугестивна методика сприяє усуненню психотравму- 
вальних факторів (скутості, страху, побоювання можливих помилок, 
замкнутості, некомунікабельності, труднощів у подоланні стереотипів 
рідної мови та «мовного бар’єру» іноземної). Такий вплив, на думку Г. 
Лозанова, створює сприятливі передумови для організації іншомовного 
мовленнєвого спілкування. Крім того, розкриває резервні можливості 
щодо запам’ятовування значного обсягу лексичних одиниць.

Спостереження за особливостями процесів сприйняття та засвоєння ле
ксичних одиниць іноземної мови М. Лили доводять, що труднощі засвоєн
ня іншомовної лексики виникають передусім тому, що студентам дово
диться переосмислювати раніше засвоєні в рідній мові поняття [4, 40]. В 
той час як формування понять — складний діалектичний процес, який 
здійснюється за допомогою методів порівняння, аналізу, синтезу, абстра
гування, ідеалізації, узагальнення тощо. Перехід від пізнання до логічно
го мислення характеризується перш за все переходом від сприйняття та 
уявлення предметів, явищ, дій до їх відображення у вигляді понять.

Г. Лозанов, а також М. Лила наголошують на тому, що людина за 
допомогою слів закріплює інформації про навколишню дійсність інозе
мною мовою засобами своєрідної сітки лексико-семантичних відношень 
через відчуття і сприйняття усного чи друкованого слова, які ведуть до 
формування образів та понять та залежать від великої кількості спону
кальних, мотиваційних і емоційних чинників [4]. Нейрофізіологічні 
характеристики сприйняття інформації та схильність до переживання 
негативних та позитивних емоцій та стан «тривожності» описала Г. 
Макаричева [2]. Дослідниця визначила специфіку засвоєння лексичних 
одиниць залежно від індивідуально-особистісних рис і статі, а також 
особливості сприймання та осмислення образу, що відбувається на ос
нові аналізу, порівняння, узагальнення об’єкта сприймання. Відомо, 
що мовний сигнал не надходить у мозок людини ізольовано, лише у ви-
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ГЛЯД1 мовних знаків і кодів, він завжди супроводжується масою екст
ралінгвістичних стимулів, і в його сприйнятті працюють відразу всі ор
гани чуття і всі види аналізаторів. Фонетичні, граматичні, синтаксич
ні, лексичні одиниці постійно акомпанує цілою гамою чуттєвих і рухо
вих. Дані електрофізіологічних і магніто резонансних досліджень пока
зують, що етапи сприймання асоціюються з відчуттями, в результаті 
чого виробляються нейронні зв’язки, що відповідають за сприймання 
мови, являють собою не тільки «систему потенційних мовних правил», 
але поєднані з внутрішніми чуттєво-руховими кодами. Тобто, в основі 
оволодіння лексичною одиницею лежить її складний слухо-зорово- 
моторний образ, який формується в ході введення і пояснення лексики 
й стабілізується в ході мовленнєвого тренування та практики.

Врахування особливостей сприймання іншомовної лексики, прави
льно організоване спостереження, ціль якого помічати і знаходити іс
тотні ознаки (схожості і відмінності) в предметах і явищах, визначати 
взаємозумовленість та взаємозв’язки між ними і на цій основі робити 
узагальнення, використання педагогом диференційованого підходу у 
навчанні, як при поясненні, так й у використанні вправ на зіставлення 
і порівняння конкретного матеріалу, виділення певних ознак лінгвіс
тичного явища, причинно-наслідкових зв’язків у ньому неодмінно при
зведе до успіху у засвоєнні іноземної мови [4, 41]. Для розвитку рецеп
тивних лексичних навичок важливою є опора на чуттєве сприймання 
зорово-слухових ознак лексичних одиниць, які стосуються вимови, 
структури і граматичного оформлення. У процесі вивчення нових лек
сичних одиниць, слід використовувати наочність та явище контрастно
сті відчуттів, зважаючи на розмір та фон. Отже, у процесі вивчення но
вої лексики, слід зважати на таку особливість відчуттів як явище сен
сибілізації, тобто підвищеної чутливості. Причиною його є подразнення 
органів відчуття. Вчені простежили, що слабий світловий подразник 
посилює слухову чутливість і, навпаки, слабий звуковий подразник 
підвищує зорову чутливість. Спеціальні спостереження показали, що 
явище сенсибілізації бажано використовувати на заняттях, включаючи 
в дію слухові, зорові, рухові аналізатори, а збудження одного з них, 
підвищує чутливість інших.

Відомо, що навчання іншомовної фахової лексики майбутнього фахів
ця не може відбуватися стихійно, цей процес вимагає цілеспрямованої та 
наполегливої праці. Успіх забезпечується вибором відповідних методів 
навчання як способів упорядкованої роботи викладача і організацїї навча
льно-пізнавальної діяльності студентів з виконання дидактичних завдань, 
спрямованих на засвоєння лексичних одиниць. Для покращення сприй
мання іншомовної лексики можна застосовувати методи групової диску- 
сїї, тренінги та імітаційно-ігрові технологи [5]. Вправи на імітацію, аналіз 
вимовляння близьких за звучанням лексичних одиниць, ігри зі словами, 
які пов’язані з відгадуванням зашифрованих слів або речень (словограми, 
чайнворди, кросворди, ребуси) сприяють розвитку мовних здібностей сту
дентів. Подальшого теоретичного осмислення та експериментального ви
вчення потребує питання особливостей сприйняття мови на слух під час 
професійного іншомовного спілкування.
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НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 
ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
Л.В. Власенко
Національний університет харчових технологій

У навчальному процесі немовних вищих навчальних закладів ще на
явні стереотипи, які орієнтують зміст професійної освіти тільки на 
профілюючі дисципліни, має місце недооцінка іноземної мови як скла
дової професійної підготовки сучасного фахівця. Але сьогодні існує 
об’єктивна потреба у вивченні іноземної мови, що пов’язана з орієнта
цією на партнерство із зарубіжними країнами та на міжнародні станда
рти. Підвищується роль іноземної мови не тільки як засобу професій
ного спілкування, але й як засобу досягнення соціальних ролей.

При виборі сфер та ситуацій професійного спілкування необхідно 
виходити з реальних потреб фахівця. Економіст користується інозем
ною мовою насамперед у процесі пошуку та обробки нової професійно 
значущої інформації, при роботі з аутентичними текстами з фахової 
літератури, періодичними виданнями, монографіями, статтями, довід
ковою літературою; тому переважна більшість інформаційних ресурсів 
Інтернет та інших пошуково-бібліотечних баз даних англомовні; крім 
того, іноземна мова необхідна в ході усної мовленнєвої діяльності для 
забезпечення обміну інформацією у ситуаціях обговорення проблем 
професійного характеру на конференціях, семінарах, зустрічах, у про
цесі наукової співпраці. Також робочою мовою переважної більшості 
міжнародних конгресів залишається англійська мова.

Навчання професійної англійської мови майбутніх економістів до
сліджувалося в різних аспектах. Розроблено методику формування їх
ньої лексичної компетенції (В. Борщовецька, Г. Гринюк, Ю. Семенчук), 
методику навчання монологічного мовлення (Н. Драб, І. Федорова), ді
лових усних і писемних переговорів (О. Биконя, D. Brinton, S. Donna),
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ведення письмової ділової комунікації та усної презентації (Ю. Авсю- 
кевич, О. Шевченко, П. Емерсон), написання ділових листів, контрак
тів, створення довідково-інформаційної документації (Н. Зінукова, 
Г. Скуратівська), читання з використанням комп’ютера (С. Радецька), 
використання в процесі навчання ігрової методики (Д. Бубнова, А. Бу- 
ніна, Е. Зіннуров, О. Кміть, О. Тарнопольський, J. Brine, Т. Hutc
hinson, К. Jones, J. Richards, А. Waters). [1. с. 82 -  83].

Знання іноземної мови стає невід’ємною складовою професійної 
компетентності фахівців з вищою освітою різного напрямку підготовки 
і роблять їх конкурентоспроможними на міжнародному ринку праці. 
Усе це обумовлює необхідність якісних змін у навчанні іноземним мо
вам студентів немовних спеціальностей, з метою покращення рівня їх
ніх знань іноземної мови і можливості її практичного використання в 
майбутній професійній діяльності.

Навчання іноземним мовам у технічному вищому навчальному закладі 
суттєво відрізняється від навчання у мовному ВНЗ. Порівнюючи навчання у 
мовному і немовному вузах, засновник напрямку методики навчання іно
земних мов у немовних ВНЗ, И.Берман, вважає, що у випадку мову опано
вують як засіб спілкування і вивчають її як систему засобів вираження. У 
другому випадку мові навчають тільки як засобу спілкування, що реалізу
ється в мовленні. Теоретичні відомості використовуються тільки тією мі
рою, в якій вони можуть допомогти опануванню мовою [З, 54].

Аналізуючи його дослідження можна виділити наступні особливості 
навчання іноземним мовам у технічних ВНЗ:

♦ практична спрямованість навчання; навчання у технічному вузі 
відрізняється чіткою практичною спрямованістю та предметністю. Сту
денти опановують іноземну мову як засіб для отримання додаткової ін
формації зі свого фаху. Вони навчаються не тільки іноземній мові як 
такій, але й прийомам роботи з іноземною спеціальною літературою, 
спеціальною лексикою, системою позначень та специфічними для зако
рдонного досвіду поняттями. Це стає можливим тільки завдяки тісному 
зв’язку навчання іноземній мові з навчанням профільних предметів. У 
процесі навчання студент не тільки опановує мову і лексику як її скла
дову, але й учиться використовувати її в якості дійового засобу отри
мання необхідної інформації з спеціальності.

♦ послідовний характер навчання у технічному вузі; будучи продо
вженням пікільного навчання, цей курс спирається на знання, уміння 
й навички, отримані студентом у школі.

♦ підвищення значення самостійної роботи; потрібно пояснити сту
денту, що «навчити» мові не можна. Мові можна тільки навчитись. 
Опанувати мову — це означає навчитись автоматично використовувати 
мовні засоби в мовленні, а навички можуть бути сформовані тільки за 
умови активної навчальної діяльності самого студента. Роль викладача 
полягає в тому, щоб зробити навчальну роботу студентів цілеспрямова
ною, полегшити йому шлях засвоєння матеріалу. Обов’язковою є во
льова, зосереджена, наполеглива праця студента, без якої опанувати 
мову неможливо. Зважаючи на жорстку обмеженість у навчальному 
часі, серйозність цілей навчання, а також враховуючи психологічні
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особливості студента та обов’язкову умову інтенсивності вправ для опа
нування мовою, основну кількість тренувальних вправ потрібно пере
нести на самостійну роботу.

♦ особливості співвідношення видів мовленнєвої діяльності; такі за
вдання навчання в технічному ВНЗ та специфіка опанування мовлен
нєвими навичками визначають особливості співвідношення формуючих 
навичок та умінь усного мовлення та читання. Оволодіння навичками 
усного мовлення, зокрема навичками говоріння, вимагає великих за
трат часу на виконання тренувальних вправ. За певний час навчання 
студент може оволодіти відносно невеликим обсягом лексики та грама
тичного матеріалу в усному мовленні, проте обсяг пасивного словнико
вого запасу та пасивного граматичного матеріалу в плані читання буде 
значно більшим. Враховуючи взаємно позитивний вплив розвитку на
вичок усного мовлення та читання, характер цілей навчання та особли
вості побудови навчального процесу вказують на доречність для курсу 
навчання іноземній мові в технічному вузі несумісного паралельного 
розвитку навичок та умінь усного мовлення та читання [2, 52-53].

Ф.Рожкова також вказує на те, ш;о іноземна мова, яка належить до 
загальноосвітніх предметів, відрізняється від інших дисциплін цілим 
рядом особливостей. Під час навчання іноземній мові студенти повинні 
оволодіти не тільки певною сумою знань з галузі фонетики, лексики та 
граматики, але також навичками й уміннями в усному мовленні, чи
танні та письмі, без яких неможливе використання іноземної мови як 
засобу спілкування. Оволодіння навичками і вміннями в умовах відсу
тності мовного оточення значно ускладнюється [З, 5].

На думку О.Тарнопольського, завдання досягнення максимального 
рівня розвитку комунікативної компетенції може ставитись тільки у 
мовному вузі. Навіть середній рівень повинен виступати як мета на
вчання на різноманітних факультативних курсах, які йдуть за основ
ним курсом і призначені для поглибленої підготовки. Отже, метою ос
новного курсу навчання іноземної мови в технічному ВНЗ може бути 
тільки досягнення мінімального рівня розвитку іншомовної комуніка
тивної компетенції [4, 12].

І.Леушина називає такі особливості навчання іноземної мови студе
нтів технічних факультетів:

♦ відносно невисокий рівень підготовки студентів технічних факу
льтетів, на початковому етапі;

♦ жорсткі обмеження навчального процесу в часі [5].
Отже, підсумовуючи виш;есказане, можемо відмітити, ш;о до специ

фіки навчання іноземній мові студентів технічних ВНЗ належить:
♦ професійна спрямованість курсу іноземної мови у відповідності до 

обраного студентами фаху, а саме визначення тематики усного, писем
ного мовлення та читання в суворій відповідності до фаху;

♦ обмежений термін навчання іноземній мові;
♦ тривала перерва між закінченням курсу іноземної мови і можли

вим практичним застосуванням знань з іноземної мови під час профе
сійної діяльності;
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♦ різний рівень знань іноземної мови на початковому етапі, незва
жаючи на те, що шкільні програми передбачають однаковий підхід що
до вивчення іноземної мови, але через різні причини рівень володіння 
іноземною мовою, як правило, відрізняється;

♦ відповідний вибір методів, прийомів та форм роботи на занятті з 
іноземної мови, які враховують рівень попередньої підготовки студен
тів та професійну спрямованість курсу іноземної мови;

♦ важливість самостійної роботи посилюється невеликою кількістю 
аудиторних занять та необхідністю щоденної роботи над мовою задля 
вироблення відповідних навичок й умінь з іноземної мови;

♦ невисокий рівень мотивації навчання іноземній мові на початко
вому етапі, що пояснюється захопленням учнів технічними науками і 
відсутністю інтересу або здібностей до іноземної філології;
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ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ 
АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ 
КОРПОРАТИВНИХ ЕТИЧНИХ 
КОДЕКСІВ БІЗНЕС-КОМПАНІЙ
О.М. Галинська, канд. філ. наук 
Національний університет харчових технологій

Прискорення економічного та суспільного розвитку в період глобалі
зації спричиняє виникнення нових норм комунікації, у сфері ведення 
бізнесу і ділового спілкування зокрема.

Дослідження мови як невід’ємної складової соціальної реальності 
спонукає активізацію інтересу дослідників до проблем ділового спілку
вання, що складає значну частину діяльності людини. Ділове спілку
вання охоплює нові соціальні сфери, внаслідок чого виникають нові рі
зновиди ділових текстів [2, с. 1]. Такими слід уважати нормативні тек
сти з корпоративної етики, що з’являються у сфері ділового спілкуван
ня, ставши поширеними в діяльності бізнес-компаній.

Корпоративний етичний кодекс (Code of Ethics, Code of Conduct, 
Business Conduct) як тип нормативного документу ще не отримав виче
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рпного висвітлення у сучасній науці. Дослідження етичних кодексів 
зосереджені переважно на позамовних аспектах: на соціальних і еко
номічних чинниках ділової етики, на відображені національного хара
ктеру в етичних кодексах, на розробці типології етичних проблем, по
рушених у кодексах [2,с. 1].

Разом з тим, поза увагою лінгвістів залишається прескриптивний 
характер текстів, які функціонують у сфері корпоративної етики, а та
кож лінгвістичні, прагматичні, семантичні та соціокультурні особливо
сті таких текстів. Створення і функціонування текстів етичних кодек
сів передбачає вирішення низки соціальних завдань, а також здійснен
ня за допомогою мовних засобів впливу на соціально-економічні та 
культурні аспекти діяльності окремих компаній.

Етичний кодекс, або кодекс етики в бізнесі — це зведення моральних 
принципів, моральних норм і правил поведінки однієї особи або групи осіб, 
ш;о визначає оцінку їхніх дій з погляду взаємовідносин з іншими 
суб’єктами бізнесу, відносин у колективі і в суспільстві на основі дотриман
ня моральних норм і принципів, які розділяються ними [цит за: 1]. Етич
ний кодекс — офіційний документ бізнес-компанії, у якому викладено ос
новні принципи та правила поведінки керівників і персоналу [2, с. 6].

Проведений аналіз текстів етичного кодексу засвідчив, що корпора
тивні етичні кодекси не мають чітко визначеної форми і відрізняються 
за своїм змістом і обсягом. Обсяг варіює від декількох абзаців до декі
лькох сторінок. Кодекси етики мають різну форму, дещо відмінне на
повнення і мають вигляд:

♦ правил морально-етичної поведінки {code of ethics, code of 
conduct, ethics code тощо), що регулюють різні аспекти діяльності: сто
сунки з клієнтами, партнерами {relationships with customers), зо
бов’язання компанії {оиг responsibilities), конфлікт інтересів {conflict of 
interests), конфіденційність {confidential information, confidentiality), 
політика анти-хабарництва та корупції {anti-bribery, anticorruption), 
чесна конкуренція {fair compétition, compétitive intelligence);

♦ корпоративних кредо, тобто загальних етичних положень стосовно 
ведення бізнесу {values and policies, winning with integrity, great people 
with great values). Такі кодекси подано y вигляді набору принципів, 
яких компанія обіцяє дотримуватися у своїй діяльності {integrity, 
respect, trust тощо).

Великі компанії (наприклад, Pepsico, Coca-Cola, Procter&Gamble, 
Microsoft, Google, Yahoo) створюють повний і детальний за змістом 
текст етичного кодексу, що поєднує в собі як загальні положення щодо 
ведення бізнесу, так і правила етичної поведінки. Структура тексту за
звичай включає заголовок, вступне слово президента і виклад основних 
принципів і правил поведінки, деякі додаткові положення, різну інфо
рмацію про компанію).

Визначальною характеристикою англомовних текстів етичних коде
ксів, на думку Шипіциної Ю. В., є наявність подвійного адресата: 1) 
прямий адресат — це співробітники компанії, на яких у першу чергу 
спрямовані правила та норми кодексу і 2) непрямий адресат — різні 
суб’єкти, які мають безпосереднє або опосередковане відношення до
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компанії: клієнти, постачальники (безпосереднє відношення) і широ
кий загал, як потенційні клієнти та працівники (опосередковане від
ношення) [2, є. 7-8]. Наявність подвійного адресата зумовлює подвійну 
прагматичну мету текстів етичних кодексів. З одного боку, це — усві
домлений намір керівництва компанії встановлювати норми етичної 
поведінки в рамках ділового спілкування, регулювати поведінку адре
сата і впливати на нього. З іншого, це самопрезентація та реклама ком
панії. Ці фактори визначають прагматичний зміст текстів етичних ко
дексів, іцо реалізується двома видами модальності: ш;одо суб’єкта іцодо 
суб’єкта мовлення реалізується алетична модальність у формі описо
вих (дескриптивних) суджень; ш;одо адресата — деонтична модаль
ність у формі прескрипцій. Деонтичні модальності пов’язані із механі
змами регулювання поведінки людини через систему правил і норм, 
натомість алетичні модальності характеризують судження про світ з 
погляду істинності/неістинності. Вживання дескриптивних суджень 
пояснюється наміром компаній подати себе етично спрямованими, та
кими, іцо реально дотримуються норм корпоративної етики. Подаючи 
власні корпоративні етичні кодекси, компанії надають широкому зага
лу — непрямому адресатові — інформацію про позитивні засади своєї 
діяльності. Дійсний спосіб, яким виражені алетичні судження, ствер
джує істинність змісту висловлювання для конкретних умов місця, ча
су та інших обставин, наприклад: We focus our resources to achieve 
leadership objectives and strategies. We develop the capability to deliver 
our strategies and eliminate organizational barriers. P&G respects 
employee privacy and dignity (Procter@Gamble). Форма теперішнього 
часу дієслів {focus, develop, respects) посилює позитивну істинну оцін
ку, підсилює постійність та незмінність твердження.

Виявлені у текстах етичних кодексів засоби вираження деонтичної мо
дальності (модальні дієслова, їх еквіваленти, інфінітивні конструкції, 
слова та словосполучення з модальним компонентом у значенні) викорис
товуються для впливу на прямого адресата кодексу та його поведінку, в 
результаті якого працівники компанії зобов’язані дотримуватися вимог та 
правил кодексу: Оиг reputation as а company that our users can trust is 
our most valuable asset, and it is up to all of us to make sure that we 
continually earn that trust. All of our communications and other 
interactions with our users should increase their trust in us (Google). Our 
products, features and services should make Google more useful for all our 
users (Google). We should treat all those in the marketplace with whom we 
come into contact with fairness and integrity (PepsiCo).

Регулюючий характер англомовному тексту етичного кодексу нада
ють слова та словосполучення (наприклад, to be committed, to have an 
obligation, to be responsible for, to be subject to, it is very important), які 
виражають значення обов’язковості, необхідності, заборони: We are 
committed to a supportive work environment, where employees have the 
opportunity to reach their fullest potential (Google). We are committed to 
acting with integrity, investing in new product development, being 
responsive and accountable to our customers and partners, and 
remaining a leader in our field (Microsoft). We are committed to the
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highest standards of business conduct in our relationships with each 
other, our users, our stockholders and our customers, suppliers and 
partners (Yahoo) We have an obligation to always do what’s best for the 
company and our users (Google). Our business operations are subject to 
the laws of many different countries (Microsoft).

Проведений аналіз текстів етичних кодексів не є вичерпним. Знач
ний інтерес представляє контрастивне дослідження етичних концептів 
ділових текстів європейських та українських бізнес-компаній.
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РОЛЬ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ПРИ 
ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
(АНГЛІЙСЬКОЇ) СТУДЕНТАМИ 
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
О.В. Кияшко
Національний університет харчових технологій

У часи економічних перетворень на шляху до повноцінних ринкових 
відносин, Україна потребує висококваліфікованих спеціалістів з еконо
міки та управління персоналом, спроможних працювати як у вітчизня
ній, так і в міжнародній економіці. Процеси інтеграції світової спільно
ти, зокрема в галузі економіки, призводять до змін у вимогах, ш;о вису
ваються до кваліфікаційної характеристики сучасного економіста. За 
цих умов особливого значення набувають такі якості випускника виш;ого 
навчального закладу, як високий професіоналізм, ініціативність у вирі
шенні нетрадиційних задач, мобільність, креативність, здатність до са
моосвіти, до налагодження ділових контактів з іноземними партнерами 
та кваліфікованої професійної діяльності в іншомовному середовиш;і.

Упродовж останніх десятиліть з’явились дослідження з проблеми під
готовки майбутніх фахівців в економічному університеті в яких багато 
уваги також приділяється комунікативному аспекту вивчення іноземної 
мови: Р.О. Гришкова, Н.А. Ігнатенко, В.О. Калінін — формування іншо
мовної соціокультурної компетенції; М.М. Лєвшин, Т.О. Плеханова — 
формування інформаційної культури у професійній підготовці майбутніх 
економістів; В.А. Лівенцова — культури професійного спілкування май
бутніх менеджерів; В.Н. Приходько — економічної культури; Л.О. Савен- 
кова — комунікативної компетентності; В.Г. Черевко — комунікативної 
компетентності майбутнього менеджера у процесі професійної підготовки; 
Л.В. Волкова — іншомовної комунікативної компетентності майбутніх
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спеціалістів фінансово-економічного профілю; Є.А. Іванченко — форму
вання професійної мобільності майбутніх економістів; В.І. Владимирова, 
Л.О. Сікорська — формування комунікативних умінь майбутніх мене
джерів у процесі вивчення іноземних мов.

Невід’ємною частиною професійної компетентності сучасного фахів
ця з економіки має бути професійна комунікативна компетенція, еле
ментом якої є вміння будувати діалоги.

В діалогічному дискурсі подано широке варіювання комунікативних 
інтенцій ( від лат. «intentio» намір, задум). Принцип комунікативності 
передбачає побудову процесу навчання іноземної мови як моделі проце
су реальної комунікації (Ю.І. Пассов).

Залежно від провідної комунікативної функції, яку виконує той чи 
інший діалог, розрізняють функціональні типи діалогів. Існує чотири 
основних типи: діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалог-обмін 
враженнями (думками), діалог-обговорення (дискусія). Основними які
сними показниками сформованості загального вміння вести діалог іно
земною мовою є такі спеціальні вміння:

1) уміння починати діалог, вживаючи відповідну ініціативну реплі
ку (повідомлення, спонукання, запитання);

2) уміння швидко реагувати на репліку співрозмовника, використо
вуючи репліки, ш;о мають різні комунікативні функції;

3) уміння підтримувати розмову, додаючи до репліки-реакції свою 
ініціативну репліку;

4) уміння стимулювати співрозмовника до висловлювання, виражаючи 
свою зацікавленість за допомогою реплік оцінювального характеру;

5) уміння продукувати діалогічні єдності різних видів.
Роль вивчення діалогічної форми мови є дуже важливою, тому ш;о діа

лог уважається найбільш природнім проявом мовленнєвої активності.
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ІНТЕРНЕТ-САЙТИ ЯК ЗАСОБИ НА
ВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
О.В. Климова, канд. філ. наук
Національний університет харчових технологій

Навчання іноземній мові у виш;ому навчальному закладі має бути 
професійно спрямованим. Метою професійного спрямування навчання
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іноземній мові є формування необхідних фахових знань певної термі
нологічної лексики та вміння користуватися ними в межах своєї про
фесійної діяльності [див. 1]. у  немовному навчальному закладі час ви
вчення іноземних мов є дуже обмеженим, що примушує викладача ви
користовувати найбільш ефективні методи та засоби навчання. Одним з 
таких засобів є фахові інтернет-сайти іноземною мовою.

Розгляд проблеми використання інтернет-ресурсів у навчальному 
процесі знаходимо у роботах таких дослідників як Синекоп О. [2], Ва- 
даська С. та Дроздович Н. [3], Madhura Pandit [4], Veltman, Kim Н. [5]. 
У своїх роботах вони наголошують, що використання інтернет-ресурсів 
сприяє формуванню та розвитку комунікативної компетенції, підви
щенню мотивації вивчення мови та є невичерпним джерелом навчаль
ного матеріалу. Важливим є також поєднання новітніх методів навчан
ня з традиційними, що підвищує ефективність навчального процесу.

Розглянемо можливості використання такого інтернет-ресурсу як 
сайт у навчанні іноземній мові. На наш погляд, для цього необхідно 
використовувати англомовні сайти за спеціальністю навчання студен
тів. Такі інтернет-ресурси є невичерпним джерелом автентичної інфор
мації. їх можна використовувати для самостійної роботи студентів під 
час навчання іноземній мові фахового спрямування.

Одним з перших завдань є читання статей сайту за певною темати
кою з подальшим обговоренням на занятті. Студенти отримують за
вдання знайти певну інформацію на сайті та підготувати питання за 
цією тематикою. На занятті відводиться час для дискусії, якщо рівень 
володіння мовою є достатнім, або для читання відібраних текстів та 
опрацювання відповідної лексики на початковому етапі вивчення мови 
професійного спрямування.

Наступним завданням є реферування текстів певної тематики, які 
студенти можуть знайти на сайті.

Студентам також можливо давати завдання зробити доповіді- 
презентації з використанням матеріалів сайту з різних питань.

Робота з сайтом надає можливість диференційованого підходу до студен
тів, врахувати їх здібності, інтереси та рівень володіння іноземною мовою, 
розвивати навички читання та письма, самостійної та проектної роботи.

За сучасних умов розвитку суспільства питання формування нави
чок володіння іноземною мовою професійного спрямування є дуже ва
жливим. Для цього необхідно підвищувати мотивацію студентів, нави
чки самостійної роботи, комунікативні здібності, для чого на заняттях 
з іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах доцільно ви
користовувати різні англомовні інтернет-ресурси фахового спрямуван
ня, а саме фахові інтернет-сайти.

Використання у навчальному процесі інтернет-ресурсів продемонст
рувало доцільність та ефективність таких видів роботи. Подальша роз
робка методики використання фахових англомовних інтернет-ресурсів, 
таких як професійні сайти, та розробка системи вправ є актуальними та 
необхідними під час вивчення іноземних мов у немовних вищих навча
льних закладах на різних рівнях володіння іноземною мовою.
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ВПЛИВ мовного БАР’ЄРУ НА 
ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ
О.С. Ковальчук
Національний університет харчових технологій

Часто молоді люди недооцінюють значення володіння іноземною мо
вою для свого майбутнього. В той же час роботодавці скаржаться на 
брак кваліфікованих кадрів. Вони наголошують на існуванні так звано
го інформаційного пробілу, викликаного не володінням персоналом 
принаймні однією іноземною мовою. Викладачі вишів визнають важ
ливість заповнення цього пробілу. Проте, багато хто вже давно зрозу
мів, що роботодавці повинні грати в цьому ключову роль. В Україні, з 
населенням у сорок шість мільйонів, є багато представників іноземних 
транснаціональних корпорацій, в тому числі харчової промисловості, 
бізнес яких є доволі успішним. Серед них: Coca-Cola (СІЛА), Western 
NIS Enterprise Fund (СІЛА), McDonald’s (СІЛА), Каргілл (СІЛА), Сан 
Интербрю (Росія), Вимм Биль Дан (Росія), Планета менеджмент (Ро
сія), Nestle (ІПвейцарія), Kraft Foods (СІЛА), South Food (ІЛвеція).

Демонструючи практичне застосування мовних навичок, роботодавці 
підвищують мотивацію до вивчення іноземної мови, поглиблюють про
цес навчання і дозволяють молодим людям зробити більш усвідомлений 
вибір щодо свого майбутнього.

Оцінка впливу мовного бар’єру є надзвичайно складною. Так, його 
не можливо обчислити ні в доларах, витрачених на перекладачів, ні в 
кількості днів, втрачених на переклад документів [1, 224]. Тому, спра
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вжня вартість має визначатися з погляду того, які збитки вона нано
сить діловим стосункам.

Ці втрати, в свою чергу, тиснуть на стратегії, котрі проводять піар- 
компанії та обмежують їх виконання [2, 23]. У відповідності до соціолі
нгвістичної теорії, деякі автори пропонують більш широко підходити 
до оцінки цих процесів. Однак, в цілому, варто відзначити, ш;о мовний 
бар’єр викликає цілий ряд негативних наслідків. Він породжує неви
значеність і підозри, підкреслює поділ груп та приналежність до певної 
з них, підриває довіру, і призводить до поляризації перспектив, сприй
няття і пізнання. Звісно, це лише верхівка айсберга. Завдяки всеохоп- 
люючій природі спілкування, важко уявити собі будь-який аспект 
управління, який би не піддався негативному впливові невизначеності, 
недовіри, конфліктів та когнітивних відмінностей, в  ході нашого до
слідження було визначено такі сфери бізнесу, присутність мовного 
бар’єру в яких має найбільш виражені наслідки.

Відносини Покупець-Продавець. Компанії, ш;о стикаються з перспе
ктивою глобалізації відчувають велику культурну дистанцію. В них 
з’являються сумніви щодо виходу на ринки, мова яких є відмінною. 
Крім того, продавці, котрі на роботі послуговуються іноземною мовою 
можуть викликати менше довіри та зрештою — будуть менш перекон
ливим. Як наслідок, більшого успіху досягнуть ті компанії, які будуть 
продавати свої товари і послуги в країни, які поділяють їхню мову. По
купці теж, користуючись іноземною мовою, не відчувають впевненості 
та можуть втратити частину своїх партнерів. У результаті вони будуть 
менш успішними при підписанні вигідних угод. Знаючи це, покупці, 
все частіше, вимагають проведення переговорів мовою клієнта. Компа
нії, котрі не в змозі мати за робочу мову клієнта, поступаються експор
тними ринками своїм більш лінгвістично підкованим конкурентам. Це 
стосується не тільки відділу продажів. Всі сфери бізнесу, що підтриму
ють контакти з клієнтами піддаються такому впливові.

Розширення іноземних ринків. Більшість компаній у період станов
лення свого глобального розвитку надають перевагу відкриттю філій, 
котрі фізично знаходяться на відносно близькій відстані. Мовні відмін
ності є найважливішим критерієм фізичної віддаленості. При відсутно
сті такої можливості, материнські компанії воліють створювати дочірні 
підприємства в країнах, де англійська мова, як домінуюча міжнародна 
мова, є широко поширеною.

Спільні підприємства. Кожного разу, коли іноземна держава і краї- 
на-походження розмовляють різними мовами — остання неминуче від
чує підвищене почуття невизначеності і воліє обирати для розширення 
бізнесу ті держави, де ризик може бути спільним. Таким чином, спільні 
підприємства більш розповсюджені там, де існує різниця мов. Спільні 
підприємства між партнерами, де тільки один з них має міжнародну 
мову сприятиме веденню бізнесу саме цією мовою. Згодом, як наслідок 
влади через спілкування, партнер з цією мовою може почати домінува
ти у відношеннях та створювати більший тиск на спільне підприємство.

Відносини Штаб-квартира-Філія. Скрізь, де мова є бар’єром для роз
витку тісних особистих відносин спостерігається підвищення рівня пі
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дозри, недовіри і конфлікту між материнською компанією та її закор
донним філіалом. Така недовіра спонукатиме материнську компанію 
бути більш формальною та менш суб’єктивною у своїй оцінці роботи 
дочірніх підрозділів, а також може перешкодити таким сферам спів
праці, як обмін знаннями і технологіями.

Кадрова політика. Компанії будуть більш схильні до залучення іно
земних співробітників на ключові посади у дочірніх компаніях, якш;о 
країна-походження має відмінну робочу мову. Внаслідок міжнародного 
статусу англійської мови, американські, британські та інші компанії, 
для яких англійська є корпоративною мовою, менше покладаються на 
іноземців, аніж ті компанії, які мають інші мови.

Дане дослідження не ставить на меті представити вичерпний перелік 
потенційного впливу мовного бар’єру або надати неспростовні докази 
наших міркувань. Проте, саме на поглиблене вивчення даного питання 
має бути спрямована подальша емпірична робота. Наша мета полягає в 
тому, ш;об проілюструвати, іцо вплив мовного бар’єру на багатонаціо
нальні підприємства може бути досить широким і потенційно серйоз
ними. Таким чином, знання мови має стати частиною активів компанії.
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На сучасному етапі без знань мультимедійних технологій та уміння 
орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й оперувати інфор
мацією неможливо стати сучасним спеціалістом, котрий успішно воло
діє своєю професію. Впровадження мультимедійних технологій у на
вчальний процес виїцих навчальних закладів дозволяє підвиш;ити 
якість знань, посилити мотиваційний аспект, а на цій основі і пізнава
льний інтерес у студентів до підвиш;ення рівня фахової підготовки.

Останніми роками увагу педагогів та вчених привернули мультиме
дійні технології (ММТ). Під мультимедійною технологією ми розуміє
мо технологію, яка окреслює порядок розробки, функціонування та за
стосування засобів обробки інформації різних модальностей. Говорячи 
про різні аспекти використання ММТ в освіті, автори обмежуються роз
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глядом питань використання технічного засобу навчання або комп’ю
терно орієнтованого засобу навчання «нового» покоління, якому при
таманні характерні ознаки: можливість об’єднання інформації, пред
ставленої в різних формах (текст, звук, графіка, відео, анімація) та ін
терактивний режим роботи з інформацією.

Для нас цікавим у дослідженні є не стільки технологія комп’ютер
ного іміджу та звуку, скільки освітнє різноманіття та розвиток тих 
змін, які відбуваються в студентах під впливом мультимедія.

Дослідження феномену «мультимедія» в освіті багатоаспектні: му
льтимедія як засіб підвиїцення ефективності навчання в загальноосвіт
ній школі, застосування засобів мультимедія в процесі навчання спеці
алістів, мультимедія як засіб навчання та інструмент, за допомогою 
якого розробляються педагогічні програмні засоби. Ціла низка педаго
гічних досліджень присвячена розробці методичних основ проектуван
ня, створення та використання мультимедійних навчальних програм та 
мультимедійних навчальних комплексів. Усі автори відзначають, ш;о 
використання засобів ММТ дозволяє підвиїцити інтенсивність і ефекти
вність процесу навчання; створює умови для самоосвіти та дистанційної 
освіти, тим самим дозволяючи здійснювати перехід до безперервної 
освіти; у поєднанні з телекомунікаційними технологіями розв’язує 
проблему доступу до нових джерел різноманітної за змістом і формою 
представлення інформації.

Вважаємо, ш;о на сучасному етапі розвитку педагогічної науки та 
практики роль мультимедійних технологій у навчанні визначається, 
насамперед, розширенням уявлень про засоби навчання.

Промисловість та мас-медіа стали першими «сферами-користу- 
вачами» мультимедійних розробок. Навчання з використанням муль
тимедійних засобів також уперше здійснювалося у сфері виробництва 
для підвиш;ення кваліфікації персоналу. Американські дослідники 
дійшли висновку, ш;о використання засобів мультимедійних технологій 
у процесі навчання студентів дозволяє істотно підвиш;ити показники 
змістового розуміння та запам’ятовування запропонованого матеріалу. 
Серед причин, частіше за інші, називали можливість синкретичного 
навчання (одночасно зорового та слухового сприйняття матеріалу), ак
тивну участь в управлінні поданням матеріалу, легке повернення до 
тих розділів, які потребують додаткового аналізу. Тут варто відзначи
ти, ш;о проведення об’єктивного порівняння навчання з мультимедія і 
без неї виявляється складною задачею. Отже, вірогідність деяких ви
сновків залишається сумнівною.

Сучасні освітні комп’ютерні програми (електронні підручники, 
комп’ютерні задачники, навчальні посібники, гіпертекстові інформа
ційно-довідкові системи — архіви, каталоги, довідники, енциклопедії, 
тестуючі та моделюючі програми-тренажери тош;о) розробляються на 
основі мультимедійних технологій, які виникли на стику багатьох га
лузей знання. На нових витках прогресу відстань між новими техніч
ними розробками та освітою скорочується.

Швидкість зміни інформації у сучасному світі висока, тому гостро по
стає питання формування в студентів оптимальних комплексів знань і
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способів діяльності, формування інформаційної компетентності, що забез
печить універсальність її освіти. У розв’язанні цих проблем важливе місце 
займає комп’ютерне програмне забезпечення освітнього процесу.

У вузах України постійно попіирюється використання мультимедій
них технологій вивчення іноземних мов, особливо англійської мови.

Нові мультимедійні засоби, в яких використовується аудіо-візу- 
альний формат, надають такі можливості, які традиційні підручники 
надати не можуть. Наявність таких засобів дає викладачам можливість 
планувати такі види діяльності, які вносять елемент зацікавленості в 
навчальний процес. Вони дозволяють створити активне кероване кому
нікативне середовище, у якому здійснюється навчання. Взаємодія сту
дента з комп’ютером, таким чином, із простого обміну інформацією або 
виконання команд перетворюється на багатогранну діяльність у цьому 
середовищі, завдяки чому перед студентом відкриваються дійсно необ
межені можливості [1].

Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення іно
земної мови має цілий ряд переваг:

♦ варіативність застосування на різних етапах навчання;
♦ можливість застосування на будь-якому етапі роботи на практич

ному занятті;
♦ навчальний матеріал краще сприймається і легпіе запам’ято

вується студентами;
♦ економне використання навчального часу;
♦ індивідуалізація навчання, визначення глибини і послідовності 

засвоєння, темпу роботи;
♦ реєстрація даних про студента;
♦ збір та обробка статистичних даних про індивідуальну навчальну 

діяльність студентів;
♦ скорочення видів роботи, що втомлюють студента;
♦ використання різних аудіовізуальних засобів навчання (графіки, 

звуку) для збагачення і мотивації навчання, наочного та динамічного 
подання матеріалу;

♦ розгалуження послідовності навчання на основі аналізу помилок
студента;

♦ адаптація існуючих навчальних матеріалів до комп’ютеризованих 
умов навчання;

♦ створення комфортного середовища навчання;
♦ впровадження експериментальних досліджень;
♦ активізація навчальної діяльності студента;
♦ інтенсифікація навчання та підвищення рівня мотивацїї;
♦ формування самооцінки студентів та створення умов для само

стійної роботи [2].
Усі перелічені переваги комп’ютерної форми навчання допомагають 

вирішити основне завдання мовної освіти — формування в студентів 
економічних факультетів іншомовної професійної компетенцїї.

Сучасні мультимедійні технології навчання іноземної мови можуть 
широко використовуватися для ознайомлення студентів з новим мов-
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ним матеріалом, новими зразками, на етапі тренування та застосування 
знань, навичок і вмінь. За їх допомогою студенти мають можливість 
виконувати такі види навчальної діяльності:

♦ тренувати правопис;
♦ вивчати лексичний матеріал;
♦ удосконалювати розуміння аудиотексту;
♦ розвивати техніку читання;
♦ вивчати граматику;
♦ навчатися писемного мовлення;
♦ тренувати вимову.
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Сучасний швидкий розвиток інформаційних технологій, зростаюча 
потреба у співпраці між різними країнами світу, вимагає суттєвих змін

221



у підході до вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах. У 
зв’язку з цим в Україні підготовка фахівців технічних й економічних 
спеціальностей з поглибленим вивченням іноземних мов повинна стати 
однією із найважливіших складових системи вищої технічної освіти.

Головною метою навчання іноземної мови у вищому закладі стає фо
рмування у студентів вміння іншомовного професійного спілкування у 
реальних ситуаціях, тобто набуття іншомовної комунікативної компе
тентності в обмеженому обсязі.

Поняття комунікативної компетентності увійшло у науковий обіг у 
1972 р. завдяки американському лінгвісту Д.Хаймзу [3], чия теорія бу
ла спрямована на визначення того, що має знати мовець, аби бути ком
петентним у спілкуванні. Важливим моментом в теорії є необхідність у 
навчанні мови зосереджуватися на комунікативних уміннях більше, 
ніж на знаннях граматичних структур. Саме з 70-х років і розпочалися 
інтенсивні дослідження проблеми комунікативної компетентності як 
результат осмислення соціальної функції мови й комунікативного 
спрямування мовленнєвої діяльності людини.

До складу комунікативної компетентності поряд з мовленнєвою, мовною 
та лінгвосоціокультурною входить і навчально-стратегічна компетентність. 
П метою є формування загально навчальних умінь і навичок, опанування 
стратегіями вивчення і використання іноземною мовою, що допомагають 
студентам оволодівати іншомовною комунікативною компетентністю.

Термін « навчально-стратегічна компетентність « з’явився в 1980 році. 
Його автори, вчені М. Кенейл та М. Свейн, вбачали навчально-стратегічну 
компетентність «у досконалому володінні стратегіями вербального та не
вербального спілкування, які можуть бути задіяними, щоб компенсувати 
зрив у ньому, викликаний наявними умовами ситуації спілкування, що 
його обмежують, або недосконалою компетентністю співрозмовників в од
ній або декількох сферах комунікативної компетентності, і щоб підвищи
ти ефективність процесу спілкування [ 1 ,  С . 1 6 ] » .

Навчально-стратегічна компетентність складається з двох компонен
тів: навчальної та стратегічної компетентностей.

Навчальна компетентність є основою розвитку у студентів загальної 
мовної усвідомленості без якої неможливе успішне формування інших 
мовних компетентностей. Навчальна компетентність визначається як 
здатність і готовність особистості до усвідомленого й ефективного само
стійного управління навчальною діяльністю від постановки завдання до 
самоконтролю та самооцінки. Змістом цього виду компетентності є різ
ного роду знання про власні психологічні особливості, про навички та 
вміння вибирати найбільш ефективні навчальні і комунікативні стра
тегії відповідно до навчальних цілей, вміння працювати в парах, дола
ти негативні емоції в процесі вивчення іноземної мови.

Друга складова, стратегічна компетентність, розглядається як здат
ність компенсувати у процесі спілкування недостатність знання мови, 
долати мовний бар’єр, який виникає в процесі реального спілкування 
іноземною мовою.

Термін «стратегія» означає оптимальну послідовність певних дій з метою 
досягнення найкращих результатів. Мета вивчення мови — як рідної, так і
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іноземної — виявляється передусім у формуванні здатності учня виконува
ти мовленнєву діяльність за умови власного вибору й успішного застосуван
ня найбільш ефективних у конкретних умовах комунікативних стратегій.

Сучасні дослідники виокремлюють наступні види стратегій [4]:
♦ навчальні стратегії (стратегії концентрації на навчанні, конкрет

ному завданні; стратегії планування процесу учіння; стратегії контро
лю за розумінням, ходом виконання завдань; стратегії самооцінки ви
конання завдань стратегії запам’ятовування та ін.);

♦ стратегії використання іноземної мови у різних видах мовленнєвої 
діяльності (використання мовленнєвих кліше; моніторинг успішності 
усного висловлювання за допомогою жестів, міміки, дій слухача та ін.);

♦ комунікативні стратегії (формулювання запитань з метою уточнення, 
корекції, здогад, стратегії керування емоційним напруженням, зменшення 
хвилювання; використання мови тіла, співробітництво з носіями мови).

Результатом оволодіння переліченими стратегіями, а також навич
ками і вміннями їх використовувати с методична готовність студентів 
до навчально-пізнавальної діяльності.

Дослідження доводять, ш;о саме достатньо розвинута навчально- 
стратегічна компетентність дозволяє людині впоратися з неочікувани- 
ми у пізнавальному чи психологічному плані проблемами в процесі не- 
підготовленого мовлення, коли можливість скористатися готовими рі
шеннями є надзвичайно обмеженою.

Отже, оволодіння майбутніми фахівцями іншомовною комунікативною 
компетентністю на відповідному рівні вимагає інтенсивної самостійної ро
боти, ефективна організація і виконання якої значною мірою залежить від 
рівня сформованості у студентів навчально-стратегічної компетентності.
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Інтеграція до європейського і світового освітнього простору пе
редбачає реформування виш;ої школи, зміну освітньої парадигми, її
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модернізацію. Адже саме від підготовки високопрофесійних фахів
ців залежить міцність держави, її стійкість у глобальній системі 
розподілу праці. Однак адаптація до нових економічних і соціоку- 
льтурних умов оновлення змісту й організації навчально-виховного 
процесу в напрямку підвищення якості та конкурентоспроможності 
національної освіти. Державна політика України в галузі освіти 
спрямована на вирішення стратегічних питань, що постали перед 
національною системою освіти загалом і віщою школою зокрема, 
під впливом глобалізацій них та інтеграційних процесів. Тому важ
ливим для держави є виховання людини і майбутнього фахівця ін
новаційного типу мислення та культури, проектування освітнього 
простору з урахуванням інноваційного розвитку освіти, запитів 
особистості, потреб суспільства і держави. Інтеграція України у 
світовий освітній простір вимагає постійного вдосконалення націо
нальної системи освіти; пошуку ефективних шляхів підвищення 
якості освітніх послуг; апробація та впровадження інноваційних 
педагогічних систем; реального забезпечення рівного доступу всіх 
громадян до якісної освіти, можливостей і свободи вибору в освіті; 
модернізації змісту освіти і організації її у співвідношенні до світо
вих тенденцій і вимогам ринку праці; забезпечення безперервності 
освіти та навчання протягом життя; розвитку державно-гро
мадської моделі управління [1]. Нові політичні і соціально- 
економічні зміни в Україні та її прагнення до активного і плідного 
співробітництва із західними країнами суттєво вплинули на розши
рення функції іноземної мови як предмета і привели до переосмис
лення мети, завдань та змісту вивчення іноземної мови. Адже роз
ширення міжнародного співробітництва та міжнародних контактів 
потребують сьогодні глибокого володіння іноземною мовою. Це зна
чною мірою підвищує престиж предмета «Іноземна мова» як дисци
пліни ВНЗ. Звичайно, проблема мотивованості у навчанні виникає з 
кожної дисципліни, але особливо гостро вона проявляється під час 
вивчення іноземної мови. Розглядаючи мотивацію як основну ру
шійну силу у вивченні іноземної мови, відзначимо, що мотиви від
носяться до суб’єктивного світу людини, визначаються його внут
рішніми спонуканнями [3]. Будь-яка людина може вчити і вивчити 
іноземну мову, якщо тільки сама відчує у цьому необхідність і по
требу, а значить це бажання буде мотивовано. Саме тому формуван
ня у студентів ключової компетентності «умій учитися» набуває 
особливого значення, коли мова йде про навчання і виховання інте
лектуальної еліти нашої держави. Прищеплювати учням прагнення 
і здатність до освіти впродовж життя необхідно починати ще в по
чаткових класах. Як будь-який викладач, що працює над своїм са
мовдосконаленням, знає, що ключова компетентність «умій учити
ся» має такі компоненти:

♦ мотиваційний (ставлення до навчання);
♦ змістовий (вже відомі та нові знання, уміння, навички);
♦ процесуальний (способи виконання діяльності на різному рівні 

складності).
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Зупинимося докладніше на мотиваційному компоненті. Це сфор
моване вміння вчитися, коли студент усвідомлює свою діяльність і 
прагне її вдосконалити; також виявляє інтерес до навчання і докла
дає вольових зусиль для досягнення позитивного результату пізна
вальної діяльності; сам визначає мету діяльності або свідомо сприй
має ту, іцо поставлена викладачем [2]. Поняття «мотив» вчені трак
тують по-різному: від розуміння мотиву як умови існування до мора
льно- політичних установок і міркувань, за якими студент має діяти. 
Але більшість думок сходиться на тому, іцо мотив-це або спонукан
ня, або намір, або мета.

Відомо, мотиваційна сторона процесу навчання має дві групи мотивів:
♦ зовнішні (заохочення і покарання);
♦ внутрішні (забезпечують найбільш стійкий інтерес до навчання).
Зовнішня мотивація не пов’язана зі змістом дисципліни, а зумов

лена зовнішніми обставинами, такими як: мотив досягнення; мотив 
самоствердження; мотив ідентифікації; мотив афіліації; мотив само
розвитку; просоціальний мотив. Зовнішня мотивація через змушен- 
ня людини вчитися дуже малоефективна і не сприяє досягненню ви
соких результатів у навчанні. Тим більше не варто розраховувати на 
зовнішню мотивацію у навчання вже фактично дорослих людей, до 
яких можна віднести і студентів виїцої школи. У цьому випадку до
цільно спиратися лише на внутрішню мотивацію, тобто таку, де сти
мули до навчання породжуються саме тим, хто навчається, а не 
нав’язуються йому ззовні.

Внутрішні мотиви навчання, ш;о характерні для діяльності, спря
мованої на здобуття нових знань та на оволодіння необхідними для 
цього способами дій. Внутрішня мотивація безпосередньо пов’язана 
із самою дисципліною. У цьому випадку студентів буде приваблюва
ти сам процес навчання, оскільки вони самі отримають задоволення 
від того, ш;о долають труднош;і, які виникають під час розв’язання 
навчальних задач. У студентів мотиви навчання залежать також від 
рівня навчальної успішності студентів. Чим виш;е у студентів рівень 
навчальної діяльності, тим більший у них інтерес до дисципліни. 
Тому з високою позитивною внутрішньою мотивацією ефективність 
навчальної діяльності зростає у багато разів. Така висока позитивна 
внутрішня мотивація у навчанні іноземних мов виникає в тому ви
падку, якш;о мовленнєва діяльність мовою, ш;о вивчається, та сам 
процес оволодіння нею мають для тих, хто навчаються, особистісну 
значуш;ість: стають важливими для досягнення особистісних цілей 
та пробуджують позитивні емоційні відчуття.

Одним із найважливіших факторів формування у студентів потреби 
в навчанні, і вивченні іноземної мови зокрема, є особистість викладача, 
його ерудиція та майстерність викладання предмета. Методи форму
вання пізнавальних інтересів потребують створення емоційно- 
моральних ситуацій, цікавих аналогій, здивування, зіставлення жит
тєвих і наукових тлумачень при вивченні мови. Найважливішим є емо
ційна та яскрава мова педагога, яка буде захоплювати студентів і сти
мулювати їх до навчально-пізнавальної діяльності. Доброзичливе став
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лення викладача до студентів, що ґрунтується на повазі і вимогливості 
до них, сприяє також формуванню мотивації навчання. Н.Ф.Тализіна 
наголошує на двох шляхах розвитку мотивів навчання: через засвоєння 
студентами суспільного сенсу навчання; через саму діяльність навчан
ня студента, яка обов’язково повинна зацікавлювати його. Спочатку 
педагог повинен довести до свідомості студентів мотиви, які, на перший 
погляд, не є суспільно незначущі, але при тому мають досить високий 
рівень дієвості (бажання отримувати позитивні оцінки). Студентам по
трібно спочатку допомогти усвідомити зв’язок оцінки з рівнем знань, 
потім підійти до мотивації, що є пов’язана з бажанням мати високий 
рівень знань і умінь після вивчення дисциплін [4].

Інший шлях формування навчальної мотивації при вивченні іно
земної мови студентами немовного ВНЗу пов’язаний безпосередньо з 
особливостями організації навчального процесу. Інтерес до вивчення 
предмета буде існувати в тому випадку, якщо навчальна діяльність 
набуватиме для студентів творчого характеру. Крім змісту навчаль
ного предмета, мають значення і методи роботи з ними. Про це, на
приклад, говорить В.Моргун: принцип підбору студентів під час 
комплектування малих груп має велике мотиваційне значення: якщо 
студентів з нейтральним ставленням до вивчення предмета поєднати 
зі студентами, які не мають мотивації до вивчення предмета,то після 
спільної роботи перші підвищують свій інтерес до вивчення.

Отже, основна мета навчання іноземної мови у ВНЗ- формування у 
студентів здібностей і готовності до міжкультурної комунікації у 
сфері професійної діяльності. Важливу роль у цьому процесі відіграє 
мотивація вивчення іноземної мови, яка виражається у потребі орга
нізувати професійну комунікацію. Тому однією з найголовніших 
особливостей іноземної мови як навчальної дисципліни повинен бути 
професійно орієнтований характер, відображений у меті і змісті. Ма
теріал занять повинен базуватися на основі спеціальності, обраної 
студентами, що стимулює вивчення іноземної мови, підвищує профе
сійний рівень студентів, у  центрі навчального процесу повинна зна
ходитись особистість студента, його потреби і можливості. Роль ви
кладача при цьому полягає у створенні сприятливих дидактичних 
умов для освоєння навчально-професійного матеріалу, мотивації, 
стимулюванні інтелектуального розвитку і креативності студентів. 
Викладач іноземної мови повинен не тільки зацікавити студента у 
розвитку його професійної компетентності завдяки вивченню інозе
мної мови шляхом правильного вибору основних видів навчальної 
діяльності(рольові ігри, ділові ігри, проектування, «мозковий» 
штурм, «кейс-метод», дискусії,презентації, інтернет-пошук лінгвіс
тичної інформації для виконання творчих навчальних завдань), по
винен також створити не тільки систему спільної діяльності із сту
дентом, яка розподіляє відповідність тематиці спілкування, мотиво- 
ваність професійною діяльністю, а й донести до своїх студентів усю 
широту можливого використання знань іноземної мови у професій
ній діяльності майбутніх спеціалістів.
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Виходячи з сучасних запитів, мету будь-якого навчання можна сфо
рмулювати як підготовку висококваліфікованого фахівця зі знаннями, 
вміннями та навичками, які забезпечать його конкурентоспроможність 
на ринку праці. Але для бізнес-освіти цього мало.[1, с. 197] Для управ
лінців і підприємців важливо не тільки вміння визначитися на ринку 
своєї власної праці, пройшовши через специфічну, порівняно з праців
никами інших професій, конкуренцію, а й завоювати певний ринковий 
сегмент для здійснення виробничої, організаційно-управлінської, фі
нансово-економічної та комерційної діяльності.

Виходячи з цього, можна сформулювати основні завдання бізнес- 
освіти [1, с. 198]:

♦ Набуття студентами необхідного системного комплексу професій
них знань.

♦ Підготовка енергійних фахівців, орієнтованих на успіх.
♦ Заохочення конструктивного і критичного мислення.
♦ Ознайомлення студентів із практичною діяльністю підприємств.
♦ Отримання студентами практичних навичок (прийняття рішень, 

спостереження, аналізу ситуацій) і розвиток здібностей (лідерських, 
комунікаційних), які будуть потрібні їм у подальшій кар’єрі.

♦ Нароіцування та активізація людського, інтелектуального і соціа
льного капіталів.

♦ Формування системи професійних, загальнолюдських, моральних, 
культурних та інших цінностей.

Україна як нова незалежна держава здійснює важливі заходи, ш;об 
увійти в світову спільноту. Суспільство потребує все більше спеціалістів 
різного профіля, які можуть працювати на міжнародному рівні. У цьому 
контексті останнім часом значення іноземної мови як засобу ділового спі
лкування набуло надзвичайної ваги у виїцій школі в нашій країні. На
вчання іноземної мови має на меті практичне опанування студентами сис
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теми англійської мови та нормативної базою її функціонування в комуні
кативно-мовленнєвих ситуаціях у різних сферах професійної діяльності.

Ці завдання орієнтують викладача на запровадження таких методів 
навчання, які розвивають уміння самостійно вчитися, критично мис
лити, здатність до самопізнання і самореалізації особистості у різних 
видах творчої діяльності. [2] Саме такими є інтерактивні методи на
вчання, які викликають інтерес до пізнавального процесу, розвивають 
творчий потенціал особистості, розумову та емоційну сфери.

Кейс-метод або метод ситуаційних вправ є інтерактивним методом 
навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної 
практичної діяльності спеціалістів. Він сприяє розвитку винахідливос
ті, вмінню вирішувати проблеми, розвиває здібності проводити аналіз і 
діагностику проблем, спілкуватися іноземною мовою.

Суть методу досить проста: для організації навчання використову
ються описи конкретних ситуацій. Студентам пропонують осмислити 
реальну (або спеціально розроблену) ситуацію, опис якої одночасно ві
дображає не лише будь-яку практичну проблему, але й актуалізує пев
ний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні даної про
блеми. При цьому сама проблема не має однозначних рішень [2]. Пере
вагою кейсів є можливість оптимально поєднувати теорію і практику, 
іцо представляється значимим при підготовці фахівця. Будучи інтерак
тивним методом навчання, він завойовує позитивне ставлення з боку 
студентів, які бачать в ньому можливість проявити ініціативу, відчути 
самостійність в освоєнні теоретичних положень та оволодінні практич
ними навичками. Не менш важливо і те, що аналіз ситуацій досить си
льно впливає на професіоналізацію студентів, сприяє їх дорослішанню, 
формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання.

Метод кейс-стаді у процесі вивчення іноземних мов дозволяє форму
вати кілька компетенцій: предметну — шляхом тренування навичок 
спілкування іноземною мовою у сфері професійної діяльності. Соціоку- 
льтурну — у процесі роботи над кейсом формуються і розвиваються 
вміння працювати в команді, нести відповідальність за результат; здій
снюється навчання технікам ведення переговорів, вмінню аргументу
вання своєї позиції, виступити з презентацією. В ході роботи над кей
сом проявляються організаторські та лідерські навички деяких членів 
команди, навички міжкультурної комунікації в процесі вивчення текс
тів та статей іноземною мовою.

Застосування методу кейс-стаді передбачає наявність у студентів пев
них базових знань з мови. При формуванні лінгвістичної компетенції за 
допомогою методу кейс-стаді велика увага приділяється роботі над лекси
кою і структурами мови ділового та професійного спілкування. Основний 
акцент слід зробити на прагматичному аспекті текстів за фахом. Одним із 
завдань професійно орієнтованого навчання є формування в студентів 
уміння створювати логічно пов’язані, відповідні певній ситуації спілку
вання письмові та усні повідомлення й узагальнені висновки.

Безпосередня мета методу кейс-стаді — спільними зусиллями групи 
студентів проаналізувати ситуацію — кейс, що виникає при конкретному 
положенні справ, і виробити практичне рішення; закінчення процесу —
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оцінка запропонованих алгоритмів і вибір кращого в контексті поставле
ної проблеми. [4, с. 2] Виходячи з цього, основними видами кейсів, які до
цільно використовувати у процесі вивчення іноземних мов, є [3]:

1. Практичні кейси, які в методиці викладання англійської мови мо
жуть бути пов’язані з популярними розмовними темами, такими як від
рядження, вибір місця проведення конференції, бізнесова етика, марке
тинг, вільна торгівля тощо. Завдання кейса може бути представлене як 
аналіз конкретної ситуації і моделювання аналогічних ситуацій. Кожен 
кейс повинен включати як інформативний аспект у вигляді проблемного 
тексту/статті як предмету обговорення, так і активну лексику обговорен
ня, необхідні граматичні структури, моделі можливих діалогів.

2. Аналітичні навчальні кейси. Робота над кейсом має на увазі ана
літичне читання матеріалу, аналіз лексико-граматичних структур, зау
чування і тренінг нової лексики і, зрештою, постановку проблеми. Крім 
філологічних завдань, статті з використанням текстів за фахом розши
рюють професійні знання студентів і виробляють навички читання ори
гінального та адаптованого (в залежності від рівня групи) тексту. Після 
читання і аналізу тексту схема роботи над аналітичним кейсом припус
кає такі ж поетапні кроки, як і над іншими кейсами: це і робота в гру
пах, і підготовка індивідуальних проектів, і широка дискусія в групах.

3. Компаративно-дослідні кейси, які у вивченні іноземної мови можуть 
використовуватись на заняттях з метою вивчення країнознавчих аспектів і 
проблем культурних відмінностей країн, мова яких вивчається, і України. 
Для аналізу можуть бути представлені матеріали, пов’язані зі стилями ве
дення бізнесу в різних країнах, особливостях проведення міжнародних ре
кламних компаній, порівняльним аналізом систем освіти, перспективами 
кар’єрного росту в зарубіжних країнах. У процесі роботи над кейсом студе
нти можуть використовувати Інтернет-ресурси, спеціалізовані сайти, на
вчальну та спеціалізовану літературу іноземною мовою.

Основне завдання викладача — це створення реальних професійних си
туацій спілкування на занятті. Метод кейс-стаді дозволяє створити атмос
феру реальної практики розв’язання конкретних професійних завдань і ви
магає від студентів уживання в реальну роль спеціалістів сфери економіки 
та управління персоналом, дозволяє їм самостійно й творчо засвоювати не- 
обхілці знання, приймати обґрунтовані рішення, вміти брати на себе відпо
відальність за їх виконання та результати, що в умовах ведення бізнесу з 
іноземними партнерами просто неможливо без умінь спілкування інозем
ною мовою. Таким чином, метод кейс-стаді дозволяє зробити заняття з іно
земної мови у ВНЗ більш наближеним до реального життя і практично- 
орієнтованим на майбутню спеціальність студентів.
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