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21.1. Економічна теорія

Голова підсекції -  к.е.н., доц. Салатюк Н.М.
Секретар підсекції -  к.е.н., доц. Соломка О.М.

Ауд. В-202

1. Формування концепції сталого розвитку для економіки
України

Інна Авраменко, Ніна Салатюк
Національний університет харчових технологій

Вступ. Головною проблемою ХХ -  початку ХХІ століття є глобальне 
загострення екологічної кризи, яка змушує людство кардинально змінити поведінку в 
процесі життєдіяльності, змінити підходи до освоєння і використання природно
ресурсного потенціалу. В світлі цього екологічну ситуацію в Україні можна 
охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого періоду через 
нехтування об'єктивними законами розвитку і відтворення природно-ресурсного 
комплексу України. Відбувалися структурні деформації народного господарства, за 
яких перевага надавалася розвитку в Україні сировинно-видобувних, найбільш 
екологічно небезпечних галузей промисловості.

М атеріали і методи. Методологічною основою дослідження є методичні 
підходи вітчизняних та зарубіжних учених з проблем формування і функціонування 
економіки України. У роботі використано абстрактно-логічний метод -  для 
теоретичного узагальнення й формулювання висновків; економіко-статистичний -  
для аналізу сучасного стану і динаміки макроекономічних показників в Україні.

Резутати. Концепція сталого розвитку економіки визнана світовою спільнотою 
народів домінантною ідеологією розвитку людської цивілізації у ХХІ столітті, 
стратегічним напрямом забезпечення матеріального , соціального і духовного 
прогресу суспільства. Вона була започаткована у 1992 р. в Ріо-де-Женейро на 
Конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку (Саміт «Планета 
Земля»), яка ухвалила «Порядок денний на ХХІ століття». У ньому було 
проголошено нову концепцію людства, яка ґрунтується на розумінні тісного 
взаємозв'язку та необхідності комплексного вирішення економічних, екологічних та 
соціальних проблем людства. Розробці даної концепції присвятили свої праці відомі 
зарубіжні та українські вчені. Серед них важливе значення мали праці О. Балацького,
О. Веклича, Т. Галушкіної, Б. Данилишина, Н. Пахомової, К. Ріхтера, А. Садєкова, В. 
Трегобчука, В. Шевчука.

Концепція сталого розвитку України є першим кроком на шляху включення 
нашої країни в процес формування стратегії розвитку на нинішнє століття, основні 
цілі якої сформульовані у цілому ряді міжнародних документів та програм,
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розроблених під егідою ООН, і стосуються широкого спектру проблем, що 
охоплюють економічні, суспільні та екологічні сфери діяльності. [1, с.9]

В основу концепції покладено систему взаємозв'язаних цілей, які повинні 
забезпечити сталий розвиток суспільства:

- соціальна справедливість і сталий розвиток -  забезпечення рівних 
можливостей доступу до ресурсів розвитку різних верств населення, задоволення 
потреб людини впродовж життя без шкоди для майбутніх поколінь задовольняти 
потреби та розширювати вибір;

• освіта та інформація -  формування доступної та ефективної освіти для всіх 
громадян протягом життя;

• здоров'я нації та народонаселення -  формування якісної та доступної 
системи охорони здоров’я;

• економічне процвітання -  перехід до економічно ефективної та екологічно 
безпечної моделі економіки, орієнтованої на реалізацію розвитку людини;

• здорове навколишнє середовище та збереження природи -  створення умов 
для безпечного та здорового проживання людини та збереження екосистем країни;

• міжнародна відповідальність -  формування сприятливих умов для реалізації 
стратегічних цілей розвитку України як європейської держави.

Метою переходу України до моделі сталого розвитку є забезпечення високої 
якості життя нинішнього і майбутніх поколінь шляхом збалансованого соціально- 
економічного і екологічного розвитку, відтворення навколишнього природного 
середовища, раціонального використання природно-ресурсного потенціалу країни, 
забезпечення охорони здоров’я людини, її екологічної та соціальної захищеності.[2, 
с. 65].

Висновки. Перехід до сталого розвитку повинен забезпечувати розв'язання 
соціально-економічних проблем та збереження сприятливого навколишнього 
середовища і природно ресурсного потенціалу, а також задоволення потреб 
теперішніх та майбутніх поколінь. Для вирішення цих проблем необхідно 
забезпечити стабілізацію екологічної ситуації; поліпшити стан довкілля за рахунок 
екологізації економічної діяльності, що дасть змогу забезпечити становлення нової 
моделі господарювання та поширення екологічно орієнтованих методів управління; 
впроваджувати енерго- і ресурсоощаднітехнології та цілеспрямовані зміни 
структури економіки.

Л ітература
1. Трегобчук В. Концепція сталого розвитку для України. // Вісник НАН України. 

-  2002. -  №2. -  с. 9 -  13.
2. Шевчук В. Глобальна місія України і національна модель сталого розвитку// 

Економіст. -  2006. -  №1. -  с. 62-65.
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2. Оцінка ефективності економіки України за індексом 
глобальної конкурентоспроможності

Тетяна Швед
Національний університет харчових технологій

Вступ. В умовах глобалізації міжнародна конкурентоспроможність країни 
характеризує стан суспільних відносин щодо забезпечення умов стабільного розвитку 
національної економіки, адаптованої до змін світової кон’юнктури та використання 
національних конкурентних переваг.

У міжнародній практиці широко використовуються ряд методик оцінки ефективності 
та якісних перетворень в економіці країни, визначення її місця серед інших країн світу. 
Найбільш поширеними та повними є наступні: індекс глобалізації (KOF Index of 
Globalization), індекс легкості ведення бізнесу (Ease of doing business Index), індекс 
економічної свободи (Index of Economic Freedom), індекс глобальної
конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index) тощо.

М атеріали і методи. Метод аналізу використовувався при виділенні 
показників індексу глобальної конкурентоспроможності України. Метод порівняння 
застосовано при визначенні змін, як позитивних так і негативних, які характеризують 
рівень національної конкурентоспроможності відповідно до рівня вищезазначеного 
індексу. Дослідженню національної конкурентоспроможності присвячені праці В. 
Г ейця, Я. Жаліло, О. Амоші, А. Г альчинського та інших.

Результати. Індекс конкурентоспроможності країн, рейтинг на його підставі 
щорічно, з 2004 р. складається Всесвітнім економічним форумом (World Economic 
Forum) і містить 113 змінних, які детально характеризують конкурентоспроможність 
країн світу, що знаходяться на різних рівнях економічного розвитку. Сукупність змінних 
на дві третини складається з результатів глобального опитування керівників компаній, а 
на одну третину з загальнодоступних джерел. Всі змінні об’єднані в 12 контрольних 
показників, що визначають національну конкурентоспроможність: якість інституцій, 
розвиненість інфраструктури, макроекономічна стабільність, ефективність ринку товарів і 
послуг, ринку праці, розмір внутрішнього ринку, конкурентоспроможність підприємств, 
інноваційний потенціал тощо [1, с. 45].

За 2013-2014 рр. Україна посіла 84-е місце в підсумковому рейтингу 
конкурентоспроможності з 148 країн, а індекс глобальної конкурентоспроможності склав 
4,05 бала з 7 можливих. Це середній показник по світу, найвищий індекс має Швейцарія -  
5,67 (Сінгапур, Фінляндія), а найнижчий Чад -  2,85. При цьому показник України 
знизився після того, як піднімався протягом трьох років (лише за останній рік втрачено 11 
позицій -  з 73 до 84). Індекс конкурентоспроможності України 2010-2011 р. становив 3,9 
бала, 2011-2012 р. -  3,99, 2012-2013 р. -  4,13 [2].

За такими показниками, як інфраструктура, Україна посідає 68 місце (за 
попередній період 65 місце), макроекономічна стабільність -  90 (без змін), охорона 
здоров’я та початкова освіта -  62 (без змін), ефективність ринку товарів -  124 (117), 
ефективність ринку праці -  84 (62), розвиток фінансового ринку -  117 (114), розвиток 
технологій -  94 (81), рівень інновацій -  93 (71), конкурентоспроможність бізнесу -  97 
(91), вища освіта та професійна підготовка -  43 (47) [2]. Таким чином, у 2013-2014 рр. 
майже всі показники погіршилися відносно 2012-2013 р.Найгірші показники порівняно з 
іншими країнами Україна має за впливом оподаткування на інвестування (тут Україна 
посідає 145 місце з 148 країн), а також за якістю доріг (144 місце), крім того за такими
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показниками, як стійкість банків та захист прав власності Україна посідає 143 місце, 
ефективність антимонопольно! політики -  137, рівень конкуренції в економіці -  134 [2].

Проте за охопленням населення освітою Україна займає 13 місце з 148 країн, це 
найвище місце України в рейтингу країн за показниками індексу 
конкурентоспроможності 2013-2014 років. Однак, з часом якість освітніх послуг та рівень 
вітчизняної науки помітно падає, дана тенденція зумовлена відсутністю впровадження 
наукоємних технологій у виробництво та фінансування науки на належному рівні.

Висновки. Проведений аналіз на основі індексів глобальної
конкурентоспроможності свідчить про згубний вплив управлінської сфери на розвиток 
бізнесу та залучення інвестицій, регресуючи процеси у якості надання освітніх послуг та 
рівня розвитку науки, незначне використання передових інноваційних розробок у 
виробництві, незахищеність майнових та інтелектуальних прав власності, відтік 
висококваліфікованих кадрів. Як підсумок, варто зазначити, що місце країни в будь-якому 
рейтингу відображає рівень її розвиненості, відповідності економіки міжнародним 
стандартам та є значним стимулом використання конкурентних переваг для забезпечення 
якісного економічного зростання.

Л ітература
1. Ряба О. І. Конкурентоспроможність України та напрями її підвищення / О.І. 

Ряба, Н.М. Шумило // Вісник Хмельницького національного університету -  2010. -  
№ 2. -  С. 44-47.

2. Всесвітній економічний форум. The Global Competitiveness Report 2013-2014.
3. [http://www3.weforum.org/docs/ WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013- 

14.pdf

3. Сучасний стан економіки України та тенденції її розвитку

Анастасія Мурлик, Тетяна Швед
Національний університет харчових технологій

Вступ. В сучасних умовах розвиток економіки України пов’язаний із 
вирішенням багатьох економічних проблем, основними з яких є: спад промислового 
виробництва, перевищення імпорту товарів над експортом, значне відхилення 
державних доходів від плану, негативне сальдо платіжного балансу, погіршення 
міжнародних резервів, негативна ситуація на міжнародних сировинних ринках, 
незрозуміла перспектива співпраці з МВФ, неспроможність уряду повністю виконати 
план запозичень, висока частка соціальних витрат по відношенню до ВВП тощо.

М атеріали і методи. Метод порівняння використано при розгляді основних 
макроекономічних показників різних періодів. На основі статистичного матеріалу 
про основні показники розвитку економіки України визначено особливості та 
тенденції подальшого економічного розвитку.

Результати. Загальними основними рисами сучасного економічного стану 
України є: значна заборгованість держави, окремих галузей і підприємств; 
відставання сектору економіки, який виробляє товари, від сектору економіки, який їх 
споживає; паливно-енергетична залежність від Росії; надмірний контроль економіки з 
боку українського уряду, що має ефект гальмування сфери виробництва, що виробляє 
товар; криміналізація стосунків між державним установами і бізнесом, розподілення 
між окремими олігархами найприбутковіших секторів економіки України; 
«відірваність» України від світової економіки [1].
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За даними Державного комітету статистики у 2013 р. зростання ВВП України 
становить 0%, номінальний ВВП склав 1444 млрд. гривень. Індекс промислової 
продукції у 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 94,7% [2]. 
Загалом низхідний тренд розвитку промислового виробництва був зумовлений 
комплексом чинників, пов’язаних із збереженням значних фінансових проблем у 
країнах Єврозони, Росії та Близького Сходу, посиленням рецесійних тенденцій, що 
негативно позначилося на динаміці зовнішнього попиту.

Негативно на ситуацію у промисловості впливало й посилення конкуренції з 
боку іноземних виробників, зокрема, Китаю, РФ та Туреччини, формування низької 
цінової динаміки на світових товарних ринках, відсутність кредитної підтримки та 
жорстка монетарна політика. Серед інших негативних чинників можна назвати 
продовження зниження попиту та цін на сталь, що спричинило падіння обсягів 
виробництва у металургії, скорочення обсягів виробництва коксу та продуктів 
нафтопереробки тощо.

Позитивна динаміка інших промислових галузей визначалася високим 
внутрішнім споживчим попитом, підтриманим стабільним підвищенням реальних 
заробітних плат, що забезпечило збільшення обороту роздрібної торгівлі. 
Додатковим фактором високих темпів зростання попиту було зниження цін на деякі 
групи товарів і послуг.

Останні підсумки роботи промисловості України ще раз підтверджують факт 
надзвичайної відкритості національної економіки та її залежності від кон’юнктури 
світового ринку. Обмежене кредитування реального сектора та високі процентні 
ставки за кредитами стали каталізаторами уповільнення економічного зростання.

Ці явища посилюються девальваційними тенденціями на валютних ринках 
багатьох країн, тоді як курс гривні щодо долара довго тримається на фіксованому 
рівні. Це негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняної продукції та 
супроводжується втратою зовнішніх і внутрішніх ринків збуту. Обсяг експорту 
товарів до країн СНД становив 35,9% від загального обсягу експорту, Європи - 
27,6%, у тому числі до країн Європейського союзу - 27,1%, Азії - 25,7%, Африки - 
6,6%, Америки - 3,9%, Австралії та Океанії - 0,1%. Найсуттєвіші експортні поставки 
здійснювалися до Росії - 24,7%, Туреччини - 6,1%, Китаю - 4,5%, Італії - 4,2%, 
Польщі - 3,9%, Казахстану - 3,6% та Індії - 3,4% [2].

Висновки. Динаміку ВВП за прогнозами 2014 р. експерти оцінюють в 1-3%. 
Standard&Poor’s Ratings очікує зростання реального ВВП України в 2014 р. на рівні 
1%, Всесвітній банк прогнозує динаміку в 2%, а прогноз українського уряду є більш 
оптимістичним і зростання реального ВВП в 2014 р. визначається на рівні 3%. 
Однак, не зрозуміло за рахунок яких факторів такий результат буде досягнуто, 
оскільки не були ліквідовані проблеми, що спричинили загострення економічної 
кризи у 2008 р., не проведено жодної економічної реформи, а промислове 
виробництво продовжує падати вже більше року. За таких умов складно перейти з 
короткострокових заходів з протистояння кризі до значущих, довгострокових заходів 
та досягнути відчутного зростання.

Л ітература
1. Геец В. Макроэкономическая оценка денежно-кредитной и валютно

курсовой политики Украины до и во время финансового кризиса / В. Геец // 
Экономика Украины. -  2009. -  № 2. -  С. 5-23.

2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
www.ukrstat.gov.ua
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4. Проблеми та суперечності державного бюджету України 2014
року

Анна Головіна , Тетяна Швед
Національний університет харчових технологій

Вступ. Дослідження проблем формування, напрямів використання видатків 
Державного бюджету України та визначення рекомендацій щодо шляхів 
удосконалення процесу його формування, зокрема, стабільного наповнення доходної 
частини бюджету є актуальним, особливо в умовах політичної дестабілізації і 
складної економічної ситуації в країні. Проблемам фінансування видатків 
державного бюджету України, аналізу світового досвіду присвячені праці таких 
вітчизняних та зарубіжних науковців, як П. Т. Г еги, М. І. Карлін, Т. Ф. Куценко, К. 
В. Павлюка, Ю. В. Пасічника.

М атеріали та методи. Метод порівняння застосовано при розгляді структури 
державного бюджету України різних періодів. Використання статистичного та 
аналітичного матеріалу дозволило визначити основні проблеми та суперечності 
прийнятого державного бюджету України 2014 року.

Результати. Загальне зростання доходів державного бюджету 2014 р. порівняно 
з 2013 р. заплановано у розмірі 56,1 млрд. грн., або 16,5%. При цьому доходи 
загального фонду державного бюджету 2014 р. мають зрости на 53,9 млрд. грн., або 
на 18,5%. Так, надходження до загального фонду державного бюджету заплановані в 
сумі 345,5 млрд. грн. (фактично 2013 р. -  291,6 млрд. грн.), а до спеціального фонду -  
49,8 млрд. грн. (фактично 2013 р. -  47,6 млрд. грн.). При цьому з державного 
бюджету має бути відшкодовано ПДВ у сумі 53,4 млрд. грн., що відповідає 
фактичним даним за 2013 р. Водночас обсяг видатків та надання кредитів зріс на 15 
млрд. гривень -  до 462,21 млрд., у тому числі щодо загального фонду -  на 6,9 млрд. 
грн. і складають 408,07 млрд. грн. Граничний дефіцит державного бюджету України 
у 2014 р. встановлено на рівні 71,56 млрд. грн., що становить близько 4,3% ВВП (у
2013 р. -  3,2 % ВВП). Зростання ВВП в 2014 р. передбачається на рівні 3%, а 
інфляція - 4,3% [1].

Державний бюджет 2014 р. встановлює граничний розмір державного боргу на 
кінець поточного року 585,48 млрд. грн. порівняно з 502,48 млрд. грн. на кінець 2013 
р. Згідно з текстом документа, уряд може надати держгарантії в обсязі до 50 млрд. 
грн. Також визначено прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату в першому 
півріччі на рівні грудня 2013 р., що складає відповідно -  1176 і 1218 грн., а з 1 липня
2014 р. ці показники зростуть до 1207 і 1250 грн. і з 1 жовтня -  до 1256 і 1301 грн. 
відповідно [1].

Прийнятий Верховною Радою державний бюджет України на 2014 р. може мати 
катастрофічні наслідки для країни і приречений на невиконання, вважають експерти- 
науковці та деякі урядовці. Цей документ, на їх думку, містить рекордну за всі часи 
незалежності України незбалансованість, масштаби якої стають критичними. 
Дефіцит бюджету оцінюється приблизно в 150-200 млрд. грн. або близько 10-12 % 
ВВП, а не 4,3 % ВВП, як зазначено в документі [2].

Законом передбачено збільшення доходів загального фонду з 291,6 до 347,5 
млрд. грн. у 2014р., або на 56 млрд. грн. (+20%). Це майже в 20 разів більше 
приросту, отриманого 2013 р., коли приріст доходів склав 3 млрд. грн., або 1%. Крім 
того, частина витрат бюджету взагалі не відображена в таблиці витрат, але вони є в

12



текстовій частині і від цього не перестають бути витратами і складають близько 20 
млрд. грн. Також дефіцит бюджету збільшиться внаслідок набрання чинності законів, 
які протягом останніх років зупинялися під час прийняття чергового бюджету, хоча 
кошти на їх виконання закладені в державний бюджет 2014 р. не були.

«Те, що в держбюджеті закладено зростання ВВП на 3% не відповідає жодним 
економічним прогнозам, бо у всіх міжнародних рейтингах прогнози розвитку 
економічної ситуації в Україні погіршені, країна належить до країн з репресивною 
економікою, і її прогноз репресивної економіки на 2014 р. ще більше погіршили», -  
заявила доктор економічних наук з університету Львівська політехніка О. Мельник. 
Доктор економічних наук В. Борщевський впевнений, що ірраціональна економічна 
політика уряду М. Азарова, попри позитивний прогноз у держбюджеті, призведе до 
падіння економіки, а не до її зростання. І в певні періоди року це буде гостро 
відчутно на всіх рівнях [3].

Висновки. Оскільки бюджет є важливим інструментом регулювання соціально- 
економічних процесів у державі, то його стан значною мірою визначає рівень 
суспільного добробуту в цілому. В умовах сучасної економічної, соціально- 
політичної кризи без знаходження політичного компромісу буде вкрай складно 
стабілізувати ситуацію в економіці, повернути довіру як внутрішніх, так і іноземних 
інвесторів, і забезпечити виконання держбюджету.

Л ітература
1. Виконання державного бюджету України [Електронний ресурс]. -  Режим 

доступу:
http://index.minfin.com.ua/budget/
2. Дефіцит державного бюджету України [Електронний ресурс]. -  Режим 

доступу:
http://real-economy.com.ua/news/60009.html
3. Проект держбюджету 2014 вчені назвали ірраціональним. Режим доступу: 

http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?proekt_derzhbyudzhetu2014

5. Причини дефіциту бюджету України

Ольга Смольницька, Ніна Салатюк
Національний університет харчових технологій

Вступ. Для існування держави необхідні фінансові ресурси, для успішного 
функціонування держави потрібні упорядковані фінансові ресурси, що і являється 
метою бюджету. Державний бюджет -  це найважливіша ланка фінансової системи 
країни, це централізований фонд грошових ресурсів, який знаходиться у 
розпорядженні уряду і використовується для фінансування загальнодержавних 
витрат -  утримання армії, держапарату, фінансування науки, соціальних програм, 
природоохоронних програм, управління економікою країни та ведення зовнішньої 
політики.

Бюджетний дефіцит характеризується перевищенням видатків над доходами. На 
сьогоднішній день ми маємо ситуацію не збалансованого бюджету в багатьох країнах 
світу. Тому проблема дефіциту державного бюджету є дійсно актуальною та вимагає 
активного дослідження.
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М атеріали і методи. Методологічною основою дослідження є методичні 
підходи вітчизняних та зарубіжних учених з проблем формування і функціонування 
економіки України. У роботі використано абстрактно-логічний метод -  для 
теоретичного узагальнення й формулювання висновків; економіко-статистичний -  
для аналізу сучасного стану економіки України.

Державний бюджет — система грошових відносин, яка виникає між державою, 
з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з 
метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для 
задоволення суспільних потреб [1, с.15].

Основним джерелом формування бюджету держави є ВВП. Держава як учасник 
розподільних процесів організовує розподіл і перерозподіл ВВП в інтересах усіх 
членів суспільства та суб'єктів суспільного відтворення. Окрім ВВП джерелом 
основного централізованого фонду є національне багатство, а також зовнішні 
надходження [2, с. 39].

Існує ряд причин бюджетного дефіциту: дуже важко передбачити майбутні 
коливання ділової активності; щоб внести зміни в податковий механізм, в систему 
трансфертних виплат, потрібен час на розробку цих заходів та законодавче 
запровадження; виникають різного роду політичні та соціальні проблеми, які 
протидіють впровадженню в дію тієї чи іншої фіскальної політики.

За даними Рис. 1, можна зробити висновок, що темпи росту дефіциту не мають 
єдиної тенденції: спостерігається його значне збільшення у 2009-2010рр. порівняно з 
2008-2009рр., помітне зменшення у 2011р, та знову збільшення обсягів дефіциту у 
2012р. та 2013р. Зменшення темпів росту у 2010р. (на рівні 67%) зумовлено тим, що 
саме у цей період темпи росту доходів були більшими ніж видатків. Отже, 2011р. у 
цьому контексті можна вважати періодом позитивних змін у бюджетних 
надходженнях. Однак, на жаль, ця тенденція не мала свого продовження у 2012р. -  
видатки значно збільшились, доходи зросли не так швидко й бюджетний дефіцит 
збільшився на 9,8% [3].

Результати. Успішне функціонування економіки будь-якої країни тісно 
пов'язане з оптимальним забезпеченням формування та виконання державного 
бюджету. Від успішного здійснення бюджетного процесу залежить дієвість 
бюджетної політики, яка повинна позитивно впливати на економічну та фінансову 
стабільність та соціальний рівень життя у державі.
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Основними причинами виникнення дефіциту державного бюджету в Україні є 
зниження обсягів виробництва й скорочення доходів бюджету, низька податкова 
дисципліна, наявність значного тіньового сектора в економіці, надмірні державні 
витрати за окремими статтями бюджету, зокрема витрати на управлінський апарат 
держави. Ліквідація або значне зменшення зазначених негативних явищ є основними 
напрямками скорочення дефіциту державного бюджету в Україні.

Бюджетний дефіцит не можна однозначно відносити до розряду надзвичайних, 
катастрофічних подій, ще й тому, що різним може бути якість, природа дефіциту. 
Дефіцит може бути пов’язаний з необхідністю здійснення великих державних 
вкладень в розвиток економіки. У цьому випадку він відображає державне 
регулювання економічної кон’юнктури, прагнення забезпечити прогресивні 
зрушення в структурі суспільного виробництва. Але поки що в Україні інша природа 
дефіциту.

Висновки. Бюджетний дефіцит вимагає постійного пошуку шляхів його 
подолання, тобто збалансування доходів і витрат бюджету. Конкретні заходи 
держави в цьому напрямі можуть бути різними, але в кінцевому результаті вони 
зводяться до створення можливостей зростання доходів та скорочення видатків 
бюджету.

Л ітература
- Воронова Л.К. Бюджет державний [Текст] // Юридична енциклопедія. Т.1. А

Й. -  К.: Вид-во „Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1998. -  289 с.
- Карлін М.І. Фінансова система України: навч. посіб. [Текст]- К.: Знання, 

2007.- 324 с.
- Сайт «Минфин» -  [Електронний ресурс]. -  Режим доступу:

<http://index.minfin.com.ua/budget/> Выполнение государственного бюджета
Украины

6. Державний борг України та наслідки його зростання

Анастасія Мельниченко, Тетяна Швед
Національний університет харчових технологій

Вступ. Державний борг -  важлива ланка державних фінансів, що є сферою 
фінансової системи. Формування державного боргу є наслідком використання 
державою кредитних ресурсів. Залучення й використання позик для покриття 
дефіциту державного бюджету є причиною формування державного боргу, а 
невміння ефективно використовувати позикові фінансові ресурси -  причиною його 
зростання. Актуальність дослідження проблеми державного боргу України полягає в 
тому, що неврахування об’єктивних закономірностей управління державним боргом 
може призвести до загострення фінансової кризи і до падіння фінансової системи 
країни в цілому.

М атеріали і методи. Метод порівняння використано при розгляді структури 
державного боргу України різних періодів. На основі статистичного матеріалу 
розглянуто показники окремих кількісних параметрів державного боргу України, 
визначено темпи зміни показників та їх вплив на економічний розвиток.
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Результати. Базовим нормативним актом, який здійснює регулювання сфери 
державних фінансів є Бюджетний кодекс України, в якому зафіксовано загальні 
принципи боргової політики, в тому числі -  обов’язковість зменшення державного 
боргу, якщо його обсяг зросте до 60 % ВВП.

Основними причинами створення й збільшення державного боргу є:
1. збільшення державних видатків без відповідного зростання державних 

доходів;
2. циклічні спади й автоматичні стабілізатори економіки;
3. скорочення податків з метою стимулювання економіки без відповідного 

коригування (зменшення) державних витрат;
4. вплив політичних бізнес-циклів -  надмірне збільшення державних видатків;
5. проведення виборчої кампанії.
Управління державним боргом полягає у здійсненні сукупності державних 

заходів, що пов’язані з випуском та погашенням державних боргових зобов’язань, 
визначенням ставок процентів та виплатою доходу по державних цінних паперах, 
встановленням ліміту боргу, підтриманням курсу державних зобов’язань, 
визначенням умов випуску нових державних цінних паперів. Обслуговування 
державного боргу являє собою комплекс заходів з погашення позик, виплати 
процентів по них, уточнення і зміни умов погашення випущених позик [1].

Потенційними факторами, які можуть збільшити ризики для України, є: 
зменшення попиту на вітчизняні товари і послуги на зовнішньому ринку; погіршення 
показників платіжного балансу; дефіцит торговельного балансу, невиважена політика 
державного запозичення, девальвація національної валюти; погіршення ситуації на 
світовому фінансовому ринку; залежність банківського сектора від зовнішніх 
кредитних ресурсів.

За даними на 01.01.2014 р. сукупний державний борг України (прямий і 
гарантований) у 2013 р. порівняно з 2012 р. збільшився на 13,3 %, або на 8,583 млрд. 
дол. -  до 73,078 млрд. дол. У попередні роки збільшення державного боргу становило 
близько 10 %, а найбільше зростання відбулось у 2010 р. і склало майже 37 %, або 
14,604 млрд. дол. [2].

За структурою державного боргу 2013 р. частка внутрішнього боргу становить 
48,6%, а зовнішнього -  51,4 % і за прогнозами уряду частка державного зовнішнього 
боргу в загальній сумі державного боргу на кінець 2014 р. орієнтовно зменшиться до 
44%, державного внутрішнього боргу зросте до 56% [2].

Крім того, згідно із прогнозами уряду, сукупний державний борг України за 2014 
р. зросте до 38,5% ВВП. У 2011 р. державний борг скоротився від 39,9 % ВВП до 
36,3% ВВП, а в 2012 р. збільшився до 36,6% ВВП [3]. Загалом розмір державного 
боргу України поки що невисокий порівняно з деякими розвиненими країнами 
(Греція, Італія, Іспанія), але темпи його зростання виглядають загрозливо. 
Наприклад, до кризи 2008-2009 рр. відсоток до ВВП становив менш як 10 %, а зараз 
-  приблизно 40 %. Зростання державного боргу України може призвести до 
наступних проблем в економіці, зокрема: спаду життєвого рівня, девальвації 
національної валюти, зростання попиту на імпортні товари (у тому числі пальне), 
інфляції, тощо. Найбільш негативним наслідком зростання державного боргу є 
використання запозичених коштів не для стимулювання економічного зростання, а 
для нарощування соціальних виплат, при цьому не створюючи нової доданої 
вартості, яка дасть джерело повернення цих коштів.

Висновки. Питання економічного зростання, структурних реформ,
підприємницького клімату, на жаль, не визначено попереднім урядом як реальні
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пріоритети економічного розвитку, адже під час складання бюджету завищувався 
номінальний ВВП та доходи, що призводило до чергової позики. Замість оголошеної 
політики активізації економіки та імпортозаміщення попередній уряд країни 
проводив політику активізації нарощування боргу.

Л ітература
1. Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним

боргом на 2011-2013 рр. [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів 
України 2 березня 2011р. № 170. -  Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show.

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. -  
Режим доступу: http://minfin.kmu.gov.ua/.

7. Динаміка державного боргу України та управління ним

Світлана Геник , Ніна Салатюк
Національний університет харчових технологій

Вступ. Необхідність в додаткових коштах для покриття бюджетного дефіциту в 
багатьох країнах світу вимушує уряди держав звертатись до додаткових джерел 
фінансування, таких як кредити. Але наразі сучасний стан фінансової кризи в Україні 
можна охарактеризувати як кризу надмірної заборгованості. Протягом останніх 
півтора року обсяги державного боргу зросли з 473 млрд. грн. до 552 млрд. грн., в 
основному цей ріст був забезпечений суттєвим збільшенням внутрішніх запозичень, 
які з початку 2012 р. до жовтня 2013 р. зросли з 173 млрд. 707.7 млн. грн. до 261млрд. 
529 млн. грн. Саме тому вирішення питань щодо неефективності структури боргу, 
раціонального використання залучених коштів, швидких темпів зростання обсягів 
зовнішніх запозичень держави, удосконалення механізму управління державними 
зобов’язаннями повинні бути одними із пріоритетних завдань грошово-кредитної 
політики України.

М атеріали та методи. Методологічною основою дослідження є методичні 
підходи вітчизняних та зарубіжних учених з проблем формування і функціонування 
економіки України. У роботі використано абстрактно-логічний метод -  для 
теоретичного узагальнення й формулювання висновків; економіко-статистичний -  
для аналізу сучасного стану економіки України.

. Результати. Державний борг -  загальна сума боргових зобов’язань держави з 
повернення отриманих та непогашених кредитів (позик), що виникають внаслідок 
державного запозичення. Згідно з вітчизняними та іноземними дослідженнями 
безпечний рівень державного і гарантованого державою боргу становить близько 
35% від ВВП.

В останні роки державний борг України відносно обсягу ВВП зазнає певних 
змін, внутрішня його частина постійно збільшується. Найбільший обсяг боргу 
відносно ВВП в нашій країні був зафіксований у 1999 р. -  61%, найменший у 2007 -  
12.3% [1]. Внаслідок фінансової кризи 2008 -  2009рр. відбулося зростання 
державного боргу до 29,8% від ВВП. На кінець грудня 2013р. державний борг 
України становив більше як 585 млрд. грн., що складає майже 39% ВВП і перевищує 
економічно-безпечний рівень державного боргу для нашої країни.
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Основною причиною росту запозичень в нашій країні є кризовий стан 
економіки, неспроможність фінансування соціальних програм та постійний дефіцит 
платіжного балансу країни. В розвинених країнах світу основна маса запозичень 
спрямовується на реалізацію масштабних національних проектів, розвитку 
інфраструктури та перспективних галузей економіки, а в Україні -  на фінансування 
дефіциту держбюджету.

Найкращим з існуючих методів скорочення державного боргу є зростання 
обсягів експорту товарів та послуг, які сприяють надходженням грошової маси в 
країну, і як результат -  надходжень до бюджету. Проте, в порівнянні з січнем- 
серпнем 2012 р., за даними Держкомстату, в Україні зафіксовано скорочення 
експорту товарів на рівні 9,1%, тому така перспектива для нашої країни є 
малоймовірною.

Комплексний підхід до розроблення стратегії управління державним боргом 
повинен ґрунтуватись на зміцненні координації боргової політики з бюджетно- 
фінансовою та грошово-кредитною політиками, метою чого є підвищення 
ефективності управління активами та пасивами держави. Причому значна увага має 
бути приділена розвитку й постійному вдосконаленню питання управління ризиками 
спроможності держави виконувати свої боргові зобов’язання (ризики 
платоспроможності) [2].

Висновки. Отже, відповідно до проведеного аналізу можна зробити висновок, 
що рівень державного боргу в найближчі роки буде постійно зростати, що визначає 
доцільність підвищення рівня боргової безпеки країни шляхом удосконалення 
механізму управління державним боргом.

Напрямами удосконалення механізму управління державним боргом в Україні є:
- створення відповідного органу з управління державним боргом;
- удосконалення існуючої та ухвалення нової нормативно-правової бази з 

управління державним боргом України.
Література.
1. Електронний ресурс: http://index.minfin.com.ua
2. А. Ю. Чубак, О. Г. Приліпченко. Аналіз боргових зобов’язань України на 

сучасному етапі//Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка", - 
2013.

8. Фінансово-економічна криза 2008-2009 років та її наслідки 
для економіки України

Чумак Юлія, Ніна Салатюк
Національний університет харчових технологій

Вступ. Виникнення фінансової та економічної кризи в Україні стало очевидним 
восени 2008 р. після погіршення ряду економічних показників та повідомлень про 
фінансові проблеми ряду провідних комерційних банків країни. Так, в кінці 2008 р. 
ЗМІ повідомляли про істотне скорочення попиту на залізо та сталь, що призвело до 
зменшення обсягів експорту та надходження валюти до Української економіки. 
Восени та на початку зими 2009 р. ціни на нерухомість впали на 25 %, було 
призупинено понад 80 % будівельних проектів.
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За оцінкою МВФ, обчислений у доларах США ВВП України за 2009 р. 
скоротився на 35.6% (179.6 млрд. дол. 2008 проти 115.7 млрд. дол. 2009-го) [1, с. 5].

М атеріали та методи. Методологічною основою дослідження є методичні 
підходи вітчизняних та зарубіжних учених з проблем формування і функціонування 
економіки України. У роботі використано абстрактно-логічний метод -  для 
теоретичного узагальнення й формулювання висновків; економіко-статистичний -  
для аналізу економіки України.

Результати. Причини виникнення кризи в Україні:
- ліквідація централізованої системи управління економікою за умов, коли за 

своїм змістом вона ще залишалася державною;
- погіршення економічних зв'язків з країнами СНД в той час, коли Україна не 

мала замкненого економічного циклу в системі міжнародної економічної інтеграції 
країн, що входили до Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ). Економіка України на 
60-80% була пов'язана з економікою колишніх радянських республік. Україна 
забезпечувала себе лише на 40% власним вугіллям, на 20% газом, на 10% нафтою й 
зовсім не мала бавовника - головної сировини легкої промисловості;

- валютна криза, яка привела до порушення рівноваги між платоспроможним 
попитом і товарною масою внаслідок надмірної емісії грошей - 15млрд. дол. США в 
2009р.;

- незбалансованість зовнішньо-торгівельного балансу країни.
Так, починаючи з 2006 р. Україна мала від'ємне сальдо зовнішнього 

торговельного балансу: в 2006 р. — 3 068 млн. дол. США, в 2007 — 8 152 млн. дол. 
США., за перші 9 місяців 2008 р. — 10 071 млн. дол. США. В цілому за підсумками 
2008 р. тіньова економіка зросла на 3.1 процентного пункту, до 31% від ВВП, що 
стало максимальним показником з 2001 р. [2, с. 5].

Наслідками світової фінансової кризи 2008-2009 рр. для економіки України є:
-  зниження темпів зростання ВВП;
-  скорочення надходжень і видатків у бюджет;
-  скорочення золотовалютних резервів;
-  девальвація гривні;
-  зниження обсягів кредитування економіки;
-  зниження показників середньої заробітної плати;
-  зростання зовнішнього боргу країни та ризик не виплати зовнішніх 

запозичень.
Станом на початок 2004 р. валовий зовнішній борг України становив 23 811 млн. 

дол. США, станом на початок жовтня 2008 р. — 105 429 млн. дол. США.
З метою стабілізації фінансового ринку та допомоги комерційним банкам, 

Національний банк України залучив 16,5 млрд. дол. США кредиту від МВФ. 
Додатково урядом було залучено кредит в розмірі 3 млрд. грн. для покриття 
бюджетного дефіциту. Також урядом прийнято низку антикризових нормативних 
актів, зокрема в сфері будівництва та банківській сфері.

Висновки. Провал в українській економіці внаслідок економічної кризи 2008- 
2009рр. некоректно пояснювати складнощами світової економічної кон'юнктури, 
оскільки Україна є по суті єдиною країною світу, що не повернулася на рівень 2007 р. 
За даними МВФ, у 2010 р. в США ВВП виріс на 2,5%, Китаї - на 7,4%, Росії і 
Туреччини - на 2,9%, Польщі - на 1,4%, а в Україні скоротився на 1,3%. У країнах 
єврозони ВВП зменшився на 0,6%. У цей же період промислове виробництво
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України скоротилося на 4,2% [3]. Україна стала по суті єдиною країною світу, що до 
цих пір не подолала наслідки падіння економіки у світову економічну кризу 2008
2009 рр. Це означає, що економіка України досі не вийшла на показник обсягів ВВП 
2007 р. У період 2010-2013 рр. економічна криза перейшла в депресивний стан 
економіки, який вимагає негайних антикризових заходів від нового уряду.

Л ітература
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9. Інфляція та її вплив на економіку та соціальну сферу

Світлана Петрик, Ніна Салатюк
Національний університет харчових технологій

Вступ. Інфляція як економічне явище характеризує якісний стан грошового 
обігу в умовах, коли перестає діяти механізм автоматичного забезпечення сталості 
грошей.

Головною формою прояву інфляції є зростання цін в країні і як наслідок 
знецінення грошових знаків відносно вартості звичайних товарів, тобто падіння 
купівельної спроможності грошової одиниці. Якщо цей процес набуває затяжного 
характеру, то поглиблюється розрив між рівнем цін на внутрішньому ринку країни 
та на ринках інших країн і світовому ринку в цілому. Виникає знецінення 
національних грошей щодо іноземної валюти. Це призводить до зниження 
валютного курсу національної грошової одиниці, що теж є проявом інфляції.

М атеріали та методи. При дослідженні використано абстрактно-логічний 
метод для теоретичного узагальнення й формулювання висновків, економіко- 
статистичний -  для аналізу сучасного стану інфляції в економіці України.

Результати. Інфляція є дуже небезпечною для економіки, тому що вона 
порушує макроекономічну стабільність. У соціальній сфері інфляція створює 
передумови для перерозподілу доходів поміж найманими працівниками та 
підприємцями на користь останніх, зменшує поточне споживання, падіння курсу 
національної валюти відносно валют країн, де інфляція відсутня чи розвивається 
нижчими темпами, змінює співвідношення між заощадженнями та споживанням, 
спотворює обчислення прибутків підприємцями, веде до зниження ефективності 
функціонування національної економіки і економічної ефективності, поглиблюється 
майнова нерівність та зменшується зацікавленість у продуктивній праці [1, с. 3].

Наслідками інфляційних процесів є збільшення рівня корупції та тінізації 
української економіки, слабкість та корумпованість судової системи, тісне 
переплетіння політичних і бізнес-інтересів. Найбільше інфляція впливає на 
купівельну спроможність населення, та веде до знецінення заощаджень.

Аналізуючи середньорічний темп інфляції в Україні у 2000-2011 рр. було 
виявлено, що він становив майже 12%, що є одним з найвищих показників серед 
країн Східної Європи. За підсумками 2011 р. інфляція в Україні становила 4,6%, а в
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2010 р. ця цифра була вдвічі більша, що є позитивною тенденцією до зниження. 
Щодо причин такого зниження, то ними стали висока врожайність та зниження 
вартості споживчих товарів, зокрема овочів, які за даними Держкомстату коштували 
на 44% менше від цін попереднього року. Проте деякі експерти оцінюють реальну 
інфляцію в 2011 р. на рівні 17-18% [2, с. 213].

За підсумками 2012 р. була зафіксована офіційна дефляція на рівні 0,2%, яка 
потягнула за собою не лише зниження цін на деякі товари (хліб, молоко, фрукти, 
овочі тощо), але й зростання тарифів на житло, воду, газ на 0,2%, а також 
подорожчали витрати на транспорт (на 3,9%) та зв'язок (1,4%). Інфляція 2013 р. 
становила 0,5%, а враховуючи основні принципи грошово-кредитної політики на 
2013 р., річний показник споживчої інфляції в 2013-2014 рр. має стабілізуватися в 
діапазоні 4-6%, а починаючи з 2015 р. - утримуватися в межах 3-5% [3].

Висновки. Сучасну інфляцію можна розглядати як специфічний, тісно 
пов'язаний з економічною системою процес, у якому поєднуються і взаємодіють 
чинники, що стосуються деформацій не тільки грошово-кредитної сфери, а й інших, 
найрізноманітніших сфер економічних та соціальних відносин. Вона охоплює і 
численні елементи, пов'язані зі специфікою змін не тільки на макро-, а й на 
мікрорівні економічної системи.
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10. Аналіз сучасного стану кредитного ринку України

Інна Щербатюк, Ірина Біла
Національний університет харчових технологій

Вступ. Перехід від командно-адміністративної економіки до ринкової обумовив 
необхідність створення в незалежній Україні кредитного ринку для обслуговування 
потреб господарства. Адже розвиток національної економіки можливий лише за 
наявності й розвитку ринків засобів виробництва, предметів споживання, робочої 
сили, нерухомості, землі та ін. Усі ці ринки мають потребу в коштах, які може надати 
їм кредитний ринок.

Методи досліджень. Теоретичною основою дослідження став аналіз 
статистичної інформації із розвитку кредитного ринку України. При цьому 
використовувалися наступні методи: статистичний аналіз -  для виявлення окремих 
аспектів (сторін) кредитного ринку; абстрактно-логічний -  при формулюванні 
висновків і пропозицій.

Результати. Шлях формування кредитного ринку України виявився досить 
довгим і складним. Початковий етап формування кредитного ринку України збігся зі
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становленням національної банківської системи, як основи кредитної системи, яка 
пройшла складний шлях в умовах розвитку національної економічної системи, 
високого рівня інфляції та затяжної системної кризи в суспільстві.

Початок нового тисячоліття відзначився бурхливим розвитком кредитного ринку 
України. Цьому сприяло економічне піднесення при помірній інфляції, стабільність 
національної грошової одиниці та валютного курсу. Також важливе значення мало 
підвищення фінансової стабільності банківської системи, рівня її 
конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках, посилення 
впливу банківської системи на соціально-економічний розвиток країни й 
забезпечення прогресивних структурних перетворень.

Інтенсивне кредитування банками економіки виступило одним із головних 
чинників високих темпів економічного зростання України у 2001-2007 рр. Аналіз 
сучасного стану кредитного ринку України після фінансової кризи 2008-2009 рр., за 
даними Національного банку України, дозволив зробити такі висновки:

1. на сучасному кредитному ринку України сформувалися негативні тенденції 
зниження обсягів кредитування (загальний обсяг кредитів, наданих в економіку 
комерційними банками у 2011 р., склав 825,3 млрд. грн., що дорівнювало 109,3% від 
рівня попереднього року, а у 2012 р. обсяг кредитів вже зменшився і склав 815,3 
млрд. грн.), що спричинило зниження ефективності реалізації кредитного потенціалу 
банківської системи, оскільки активи банків продовжували зростати;

1. позитивним є те, що більшими обсягами кредитуються суб’єкти 
господарювання (обсяг кредитування нефінансованих корпорацій за 2009-2012 рр. 
зріс на 31%), що свідчить про сприяння банків економічному розвитку, в той же час 
розширення потребує сегмент кредитування фізичних осіб, що сприятиме 
формуванню нових можливостей реалізації кредитного потенціалу;

— щороку зростають обсяги та частка кредитування в національній валюті (за 
2008-2012 рр. обсяги кредитування в іноземній валюті знижувалася, а в національній 
зростали на 140 %), має місце суттєва доларизація кредитів, що зумовлює високі 
кредитні та валютні ризики;

— після фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. сформувався 
короткостроковий характер кредитування, що знижує ефективність кредитної 
політики банків (протягом 2007-2008 рр. переважали довгострокові кредити, причому 
у 2007-2008 рр. на їх частку приходилось більше 60 %, тоді як після фінансово- 
економічної кризи обсяги та частка довгострокових кредитів щороку знижувалася, й 
у 2012 р. вона становила лише 48,4 %);

— у галузевій структурі кредитування переважає кредитування нематеріальної 
сфери (частка кредитів наданих в економіку найбільша у 2012 р. становила у торгівлі 
-  36,4 % від загальної кількості наданих кредитів, в операціях з нерухомим майном, 
орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям -  17,4%) та має місце 
недостатнє кредитування промислового сектора, за таких обставин важко очікувати 
високих темпів економічного росту та підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної промислової продукції, оскільки недостатніми темпами відбуватиметься 
інноваційний розвиток;

— ринок кредитів більшості регіонів України є незначним за обсягами та слабо
розвинутим, більше 75% кредитів, наданих нефінансовим корпораціям зосереджено в 
двох областях України (у 2012 р. у Київській області та у м. Києві -  54,32% всіх 
наданих кредитів, у Дніпропетровській -  19,82%), а це свідчить про
незбалансованість кредитного ринку за регіонами [1].
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Висновки. Основними пріоритетами для стабілізації та подальшого розвитку 
кредитування ринку України має бути: нарощування кредитного потенціалу 
банківської системи; розвиток ринку споживчого кредитування; розширення 
асортименту кредитних послуг; налагодження партнерських взаємовідносин між 
банками та господарюючими суб’єктами; збільшення обсягів довгострокового 
кредитування; збільшення обсягів кредитування в національній валюті та зменшення 
рівня кредитної доларизації; освоєння банками кредитних ринків регіонів із 
низькими обсягами кредитування.

Л ітература
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11. Роль підприємництва у забезпеченні сталого економічного
зростання

Андрій Паламарчук, Ольга Соломка
Національний університет харчових технологій

Вступ. Одним з ключових елементів сталого розвитку національної економіки є 
розвиток у ній підприємництва, яке сприяє зростанню валового національного 
продукту, вирішенню соціальних проблем, подоланню бідності та забезпеченню 
високого рівня життя громадян. Питання розвитку і регулювання вітчизняного 
підприємництва за умов ринкової трансформації розроблені в працях відомих 
українських вчених З. Варналія, А. Гальчинського, В. Геєця, Я. Жаліло, 
Ю. Ніколенка, П. Єщенка, В. Рибалкіна, А. Чухна та ін. Актуальність дослідження 
обумовлена необхідністю подальшого поглибленого вивчення поглядів щодо ролі та 
місця підприємництва в національному господарстві в умовах переходу української 
економіки на шлях стійкості.

М атеріали і методи. Науково-теоретичну і методологічну основу дослідження 
становлять закони та закономірності економічної науки, методологія системного 
підходу, що забезпечує комплексне вивчення особливостей феномену 
підприємництва, праці вчених-економістів різних шкіл і напрямів, що містять у собі 
комплексний аналіз місця і ролі підприємництва в ринковій економіці.

Результати. Аналіз економічної ситуації в Україні з усією очевидністю 
свідчить, що рівень підприємницької діяльності як основи економічного і 
соціального розвитку є недостатнім та потребує суттєвого покращення.

В Україні частка малих і середніх підприємств у загальній їх кількості становить 
відповідно 94,3 % та 5,5 %, що в цілому відповідає рівню розвинутих країн світу. Так, 
у США, Японії, Великій Британії, Німеччині, Італії, Франції серед підприємств 
близько 95 % є малими і середніми [1].

Про місце і значення малого і середнього підприємництва свідчить також його 
частка у загальній кількості зайнятого населення та у валовому внутрішньому 
продукті. В Україні в малому і середньому підприємництві у 2012 р. було зайнято 5,2 
млн. осіб, що становить лише 25 % економічно активного населення працездатного 
віку. При цьому в країнах Європейського Союзу такий показник становить більш як 
50 %, а в Японії - близько 80 %. У країнах Європейського Союзу малі і середні 
підприємства створюють 50-70 % внутрішнього валового продукту, а в Україні такий
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показник майже в чотири рази нижчий [1]. Потенціал підприємництва не може 
реалізуватися повною мірою в Україні через несприятливе економічне та правове 
середовище щодо ведення підприємницької діяльності [2, с. 15].

Потребують подальшого розв’язання проблеми, що стримують розвиток малого і 
середнього підприємництва, зокрема: обмеженість доступу до фінансових ресурсів; 
недосконалість процедур у сфері ліцензування, дозвільної системи та державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; обмеженість участі суб’єктів 
малого і середнього підприємництва у реалізації проектів державно-приватного 
партнерства; низький рівень поінформованості суб’єктів малого і середнього 
підприємництва про порядок та умови провадження господарської діяльності.

З метою розв’язання зазначених проблем у серпні 2013 р. було схвалено 
Концепцію Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2014-2024 рр. [3].

Наразі перед вітчизняним підприємництвом стоять такі важливі завдання як 
розширення структури пропозиції на внутрішньому ринку товарів та послуг, 
створення ефективного конкурентного середовища, стимулювання інноваційного 
розвитку, відродження підприємницької ініціативи населення, створення додаткових 
робочих місць та підвищення гнучкості зайнятості, зміцнення регіональних економік.

Висновки. Проведене дослідження та аналіз існуючої практики державної 
підтримки малого і середнього бізнесу в світовій і українській економіці дозволили 
обґрунтувати положення про істотне підвищення ролі малого і середнього 
підприємництва як найважливішого стратегічного ресурсу, здатного забезпечити 
економічне зростання, ефективність економічних взаємодій і підвищення 
національного добробуту. Розвиток підприємництва може стати значним кроком у 
відновленні економічного зростання країни та його подальшому стимулюванні.
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2. Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення 
економіки України : аналіт. доп. / Д.С. Покришка, Я.А. Жаліло, Д.В. Ляпін, Я.В. Белінська 
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12. Роль інвестицій у економічному зростанні

Іван Духновський, Ірина Біла
Національний університет харчових технологій

Вступ. В умовах необхідності структурної перебудови економіки України, 
особливо важливого значення набуває активізація інвестиційної та інноваційної 
діяльності. Практика показала, що процеси економічного зростання обумовлюються 
обсягом і темпами зростання інвестицій, їх структурою та якісними 
характеристиками. Інвестиційна проблематика серед науковців не є надто 
дискусійною, адже абсолютна більшість фахівців визначають обсяг інвестицій 
найважливішою передумовою економічного зростання, одночасно зазначаючи цей 
обсяг незадовільним для економіки України, протягом усіх років її незалежності [3].
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Методи досліджень. Теоретичною основою дослідження стали досягнення 
економічної науки з досліджуваної проблематики. При цьому використовувалися 
наступні методи: аналіз -  для виявлення окремих аспектів процесів інвестування в 
Україні; абстрактно-логічний -  при формулюванні пропозицій.

Результати. Виробництво не може розвиватися, якщо в державі не зростають 
обсяги інвестицій. За активної інвестиційної діяльності має місце економічне 
піднесення. Розміри і структура інвестицій, темпи їх здійснення є визначальними у 
процесах технічного і технологічного оновлення та забезпечує технологічну безпеку 
держави і стратегічний успіх розвитку економіки в цілому. За рахунок цього 
створюються нові потужності та робочі місця [2, с. 25].

Крім того, інвестиції, як правило, сприяють заходам макроекономічної 
стабілізації та дозволяють вирішувати соціальні та економічні проблеми 
трансформаційного періоду. Зниження частки валового нагромадження капіталу 
означає, що велика частка заощаджуваних у вітчизняній економіці ресурсів не 
спрямована на цілі нагромадження. Україна належить до тих держав, для яких 
притаманні саме такі умови , де заощадження повинні покривати дефіцит урядового 
бюджету, а також від’ємне сальдо торговельного балансу. Через недостатність 
національних заощаджень такі держави вимушені звертатися до іноземних 
кредиторів, що суттєво порушує механізм конвертації заощаджень в інвестиції. 
Взаємодія національних заощаджень і інвестицій набуває специфічних рис: з одного 
боку, ресурсів національних заощаджень не вистачає на нагромадження основного 
капіталу, а з іншого значна частка заощаджень не конвертується в інвестиції [1].

Згідно з даними Державної служби статистики України у першому півріччі 2013
р. іноземні інвестори внесли в українську економіку 2614,9 млн. дол. США прямих 
інвестицій. З країн Європейського Союзу надійшло 63,4 % загального обсягу, з країн 
СНД -  6,2 %, з інших країн світу -  30,4 %. В цілому, за станом на 1 липня 2013 р. 
інвестиції в Україну надійшли зі 138 країн світу. За накопичувальним підсумком із 
країн ЄС було внесено 42 819,9 млн. дол. США (77,4 % від загального обсягу), з країн 
СНД — 4370,7 млн. дол. (7,9 %), з інших країн світу 8127,6 млн. дол. (14,7 %). До 
десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 82 % загального обсягу 
прямих інвестицій, входять такі держави: Кіпр; Німеччина; Нідерланди; Росія; 
Австрія; Великобританія; Британські Віргінські острови; Франція; Швейцарія; Італія. 
Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками, торговими 
кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими 
іноземними інвесторами за станом на 1 липня 2013 р. становила 10596,7 млн. дол. [4,
с. 85].

Велике значення має вдосконалення процесу формування інвестиційної політики 
держави, що може активізувати функціонування іноземних інвестицій у національну 
економіку а також сприяння залученню коштів населення в розвиток інвестиційних 
проектів, для пришвидшення темпів зростання економіки України. Для цього 
необхідно прискорити економічні реформи, зокрема, які активізують залучення та 
раціональне розміщення інвестицій, та зможуть створити привабливий інвестиційний 
клімат. До таких заходів можна віднести наступне: вдосконалення системи захисту 
прав інвесторів; здійснення податкової реформи, що передбачає спрощення 
податкової системи та зниження податкового тиску на підприємства; удосконалення 
інститутів спільного інвестування; конкретизація заходів державного регулювання 
інвестиційної діяльності; страхування інвестиційних ризиків; формування чіткого та 
стабільного законодавства, що стосується інвестиційної діяльності; проведення 
ефективної інвестиційної політики держави та вибір чіткої стратегії її розвитку;
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здійснення стимулюючих заходів для залучення коштів населення на інвестиційні 
цілі.

Висновки. Інвестиції на сьогоднішній день є одним із найважливіших факторів 
зростання економіки країни. А оскільки, інвестиційний клімат України залишається 
несприятливим, тому державна інвестиційна політика повинна здійснити всі заходи 
для того, щоб створити найбільш привабливе інвестиційне середовище і заохотити 
інвесторів робити вклади в активи економіки України.
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13. Сучасна інноваційна політика держави в Україні: 
проблеми та перспективи реформування

Наталія Білодідова, Ольга Соломка
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Вступ. Ключовим чинником зростання економіки на шляху сталого розвитку 
мають стати темпи і масштаби інноваційного розвитку. Дієва інноваційна політика 
держави, а особливо спільні дії державного та корпоративного секторів економіки є 
ефективним інструментом боротьби з економічною кризою. Тому проблема 
активізації державної інноваційної політики як фактора підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки є досить актуальною і має високу 
практичну значимість. Залишається дискусійним питання про пріоритетні напрямки 
інноваційної політики (некомерційний або державний підхід до стимулювання 
інноваційної активності в Україні).

М атеріали і методи. Інформаційну і емпіричну базу дослідження складають 
законодавчі і нормативні акти. Застосування інституціонального підходу дозволило 
виявити особливості і основні напрямки функціонування формальних і 
неформальних інститутів, які на практиці реалізують інноваційну політику.

Результати. У довгостроковому періоді економічне зростання найбільшою 
мірою залежить не стільки від екстенсивних, скільки від інтенсивних факторів 
розширеного відтворення, які забезпечуються впровадженням у виробництво 
досягнень вітчизняної та світової науки, освоєнням прогресивної техніки, технологій, 
розвитком творчої ініціативи економічних суб’єктів.

У сучасних умовах науково-технічний прогрес стає головним фактором 
тривалого зростання добробуту країни, а інновації -  вирішальним фактором 
конкурентоспроможності національної економіки [1, с. 141].
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Національне інноваційне законодавство включає норми Конституції України, 
Господарського кодексу, Закону України "Про інноваційну діяльність", Закону 
України "Про пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні", 
Закону України "Про інвестиційну діяльність", Закону України "Про наукову і 
науково-технічну діяльність", Закону України "Про спеціальний режим інноваційної 
діяльності технологічних парків" та інших нормативно-правових актів, які 
визначають правові, економічні та організаційні засади державного регулювання 
інноваційної діяльності в Україні, встановлюють форми стимулювання державою 
інноваційних процесів і спрямовані на підтримку розвитку економіки України 
інноваційним шляхом.

За Глобальним інноваційним рейтингом, складеним агентством Bloomberg, 
Україна входить до 50 країн-лідерів світу за рівнем інноваційного розвитку (42 місце 
за підсумками 2012 р.). Найсильнішими сторонами України, з погляду
інноваційності, визнаються: охоплення населення вищою освітою (6 місце у світі), 
патентна активність (17 місце), інтенсивність НДДКР (39 місце), технологічні 
можливості промисловості (34 місце). Єдине, що заважає нашій державі піднятися 
вище в цьому рейтингу, - підсумкова низька ефективність економіки (69 місце) [2].

Можна виокремити причини низької інноваційної активності промислових 
підприємств в економіці України: 1) недостатній рівень конкуренції; 2) домінування 
у структурі економіки сировинних галузей, які менш схильні до інноваційних 
процесів; 3) непрямі методи регулювання, які не стимулюють промислові 
підприємства до активного впровадження інновацій.

В Україні є дуже гострою проблема забезпечення взаємодії науки, держави та 
підприємницького сектору, адже, велика кількість цікавих розробок, що створюються 
вітчизняними винахідниками, не знаходять інвесторів для їх реалізації, наукові 
дослідження фінансуються дуже слабо. Корисним для України є досвід країн 
розвиненої ринкової економіки у частині співпраці університетів та 
підприємницького сектору, розробки спільних навчальних програм, програм 
стажування молоді на підприємствах та ін. (наприклад, програми державно
приватного партнерства США у сфері інноваційної діяльності).

На виконання програми економічних реформ уряд схвалив Концепцію 
реформування системи фінансування наукової і науково-технічної діяльності до 2017 
р. Концепція передбачає поступовий перехід до програмно-цільового фінансування 
наукової сфери (проектного, грантового), залучення коштів приватного сектора 
економіки в розвиток вітчизняної науки і технологій.

Висновки. Інноваційний розвиток економіки являє собою складний, 
багатоплановий процес, що охоплює всіх суб'єктів і поєднує ринкові і неринкові 
принципи господарювання.

Попри те, що суспільство має значний інноваційний, інтелектуальний і творчий 
потенціал, цей потенціал практично не має значного впливу на економіку. І 
економічний розвиток продовжує здійснюватися за інерційним сценарієм та згідно з 
екстенсивною моделлю.
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пріоритети інноваційного забезпечення / З.С. Варналій, О.П. Гармашова. -  К.: Знання 
України, 2013. -  387 с.

2. Семиноженко В. Чи можливий в Україні інноваційний стрибок? /
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14. Пріоритетні напрями розвитку АПК в Україні

Надія Грибович, Ольга Соломка
Національний університет харчових технологій

Вступ. Сільське господарство є однією з ключових галузей економіки України. 
Незважаючи на складну операційну сферу, АПК України залишається привабливою 
галуззю для вітчизняних та іноземних корпорацій. Г оловне завдання, що стоїть перед 
галузями АПК -  це сприяти зростанню сільськогосподарського виробництва та 
надавати можливості виходу продукції АПК України на світовий ринок.

М атеріали і методи. Методологічний апарат дослідження заснований на 
комплексному системному підході до вивчення організаційно-економічного 
механізму функціонування агропромислового комплексу.

Результати. У сучасному аграрно-промисловому комплексі зосереджена майже 
третина основних виробничих фондів, працює четверта частина населення, 
виробляється понад 20% валового суспільного продукту та третина національного 
доходу, формується 70% роздрібного товарообігу. Протягом останніх декількох років 
аграрну сферу почали активно розвивати великі вітчизняні фінансово-промислові 
групи, які склали конкуренцію вітчизняним («Дакор Агро Холдинг» і «Райз») та 
іноземним («Alpcot Agro», Швеція) агрохолдингам.

Приріст іноземного капіталу в агропромисловому секторі за 2013 р. склав 229,9 
млн. дол. США, що зумовлено залученням іноземних інвестицій в харчову 
промисловість. Дрібні і середні підприємства, включаючи фермерські господарства, є 
переважно постачальниками продукції тваринництва та рослинництва на внутрішній 
ринок і для переробної промисловості.

Формування АПК і особливості його територіальної організації залежать від 
сукупної дії природних і суспільно-географічних факторів, густоти сільського 
населення і рівня забезпечення трудовими ресурсами. Великими операторами ринку 
АПК є вітчизняні («Кернел», «Райз») та іноземні («Landkom», Лондон) агрохолдинги. 
Володіючи великими ділянками землі (від 10 тис. га до 430 тис. га кожен), такі 
підприємства мають вертикально-інтегровану структуру, фінансові і матеріально- 
технічні можливості [1, с. 96].

За сучасних умов для успішного розвитку всіх галузей АПК створюються нові 
форми організації агропромислового виробництва: агропромислові об’єднання, 
агрокомбінати, агрофірми, асоціації, науково-виробничі системи [2, с.206].

Сьогодні в окремих областях України створені і успішно діють агропромислові 
об’єднання, наприклад «Лани України». До їх складу входять на добровільних 
засадах радгоспи, міжгосподарські підприємства, підприємства й організації по 
обслуговуванню сільськогосподарського виробництва і переробці сировини, а також 
підприємства торгівлі, які реалізують вироблену об’єднанням продукцію. При цьому 
підприємства зберігають свою господарську самостійність і юридичні права. 
Агропромислові комбінати являють собою виробничо-економічні формування, 
головне завдання яких полягає в об'єднанні зусиль усіх підприємств і організацій, 
котрі входять до їх складу, по забезпеченню виробництва, заготівлі, переробки й 
реалізації сільськогосподарської продукції та високо якісних продовольчих товарів.

Держава активно регулює діяльність АПК через механізм цін, оподаткування, 
кредитну політику, надання субсидій для сільського господарства, шляхом 
заохочення експорту сільськогосподарської продукції та ін. За даними державної
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служби статистики України станом на 01.01.2013 р. в країні налічувалося 1576 
аграрних підприємств державної форми власності, які сумарно обробляли 591,6 тис. 
га земель. 2013 р. обернувся фінансовим фіаско для значної частини 
сільгоспвиробників. Ціни на кукурудзу, які в 2012 р. становили 1800 гривень за 
тонну, в кінці 2013 р. ледь досягали 1200 гривень. Однак в 2014 р. не очікується 
приходу на український ринок нових міжнародних гравців. Поки в країні не 
стабілізується економічна ситуація, не почне стабільно зростати купівельна 
спроможність населення та істотно не покращиться інвестиційний клімат.

Висновки. В цілому аграрний сектор України є досить структурованим, де 
основними гравцями є великі вертикально-інтегровані групи і середні господарства. 
У майбутньому ймовірно укрупнення гравців аграрного ринку, як за рахунок 
поглинання дрібних гравців, так і за рахунок злиття агрохолдингів. В основному 
завершена приватизація майна підприємств АПК. Проте пошук ефективних шляхів 
реформування АПК України триває.

Л ітература
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В.В. Борщевський. -  Львів, 2012. -  216 с.
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and economic development -Journal of Development Economics / Annals of Agricultural 
Sciences. -2013 , Vol. 101, p. 206-215.

15. Продовольча безпека як умова соціальної та економічної 
стабільності держави

Володимир Бурковський, Ольга Соломка
Національний університет харчових технологій

Вступ. Вирішення проблеми забезпечення продовольчої безпеки є важливим 
пріоритетом державної політики будь-якої держави. Неефективна державна політика 
у цій сфері може привести до порушення фізіологічних процесів розвитку людини. 
Актуальність дослідження обумовлена необхідністю аналізу проблем сучасного 
стану державної політики забезпечення продовольчої безпеки України. За останні 
роки з проблеми продовольчої безпеки опубліковані роботи відомих вчених 
П. Борщевського, О.Гойчука, Т. Мостенської, П. Саблука, В. Ткаченко, В. Юрчишина 
та ін.

М атеріали і методи. Стан продовольчої безпеки держави залежить від 
ефективності і конкурентоспроможності діяльності агропромислового комплексу. 
Так, при оцінці індикаторів продовольчої безпеки було використано статистичний 
метод, а при вивченні процесів формування продовольчої безпеки України - 
системний підхід.

Результати. Продовольча безпека -  офіційно прийняте у міжнародній практиці 
поняття, що використовується для характеристики стану продовольчого ринку країни 
або групи країн, а також світового ринку.
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Знаючи реальний стан продовольчої проблеми та її розвитку в часі можна 
виробити як стиль поведінки суспільства, так і розробити конкретні заходи, 
спрямовані на попередження та максимальне зниження дії негативних факторів 
впливу на погіршення продовольчого забезпечення [2, с. 49].

Основними індикаторами продовольчої безпеки є: рівень виробництва і 
споживання основних видів продуктів харчування; рівень фізичної та економічної 
доступності продовольства для різних категорій населення; рівень продовольчої 
незалежності; енергетичний зміст харчового раціону і співвідношення в ньому білків 
, жирів і вуглеводів.

За даними Держкомстату у 1990 р. середньодобова калорійність спожитих 
продуктів харчування в розрахунку на 1 особу в Україні становила 3597 ккал, у 2008 
р. -  2998 ккал, у 2012 р. -  2954 ккал [1, с. 35]. Особливе занепокоєння в Україні 
викликає незбалансованість харчування: споживання найбільш поживних продуктів 
(м’яса, молока, риби, яєць, овочів, плодів, ягід та винограду) є значно нижчим за 
раціональні норми. У достатній кількості доступні лише відносно дешевші продукти 
-  хліб, картопля, олія та цукор, за рахунок понаднормового споживання яких 
компенсується існуючий дефіцит білкових продуктів тваринного походження. 
Неповноцінність харчування - важливий чинник виникнення багатьох захворювань, 
зменшення природного приросту населення, тривалості його життя.

В Україні у 2007 р. середньомісячні витрати домогосподарства на харчування 
становили 915,54 грн. при сукупних витратах на рівні 1721,98 грн. За даними 
Держкомстату, у 2012 р. сукупні витрати домогосподарств становили 3591,76 грн. на 
місяць, що на 3,9 % більше проти попереднього року. Із загальної суми 
домогосподарства витрачали на харчування 1866,74 грн. на місяць проти 1836,69 грн. 
у 2011 р. Таким чином, індикатор доступності продуктів харчування у 2012 р. 
становив 52,0 % при його 60% граничному критерії [1, с. 37].

У розвинених країнах невелика питома вага продовольчих витрат у сімейному 
бюджеті дає змогу населенню використовувати свої доходи значною частиною на 
інвестиційні цілі,і це стає потужним джерелом внутрішнього нагромадження. Тому 
занадто значну частку продовольчих витрат у сімейному бюджеті слід вважати не 
лише наслідком бідності країни,а й фактором цієї бідності.

Серед проблем, які становлять пряму загрозу продовольчій безпеці України слід 
виділити низький рівень розвитку інноваційних процесів на підприємствах 
агропромислового комплексу.

Розв’язання проблеми продовольчої безпеки нерозривно пов’язане з посиленням 
державного регулювання та підтримки агропромислового виробництва. Збільшення 
інвестицій в сільське господарство -один з найбільш ефективних способів ліквідації 
бідності.

Україна володіє практично всіма сприятливими передумовами, щоб не тільки 
гарантувати продовольчу безпеку країни, а й стати одним із головних 
постачальником аграрної продукції на світові ринки, але для цього в сільському 
господарстві необхідно використовувати не тільки екстенсивні, але й інтенсивні 
методи.

Висновки. Досягнення продовольчої безпеки можливе тільки при загальній 
макроекономічній стабілізації, стійкому зростанні реальних доходів населення і за 
рахунок збільшення державних інвестицій в агропромисловий комплекс України.

Основою підвищення рівня життя населення та показників 
конкурентоспроможності сільськогосподарської сировини та продуктів харчування 
має стати інвестиційно-інноваційна модель розвитку всіх сфер АПК України.
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16. Основні тенденції розвитку ринку праці в Україні

Катерина Москаленко, Ольга Соломка
Національний університет харчових технологій

Вступ. Ринок праці - динамічна система, що залежить від політичних, 
економічних, соціальних і інших умов. Трансформаційні процеси на ринку праці, що 
відбуваються в умовах модернізації суспільного виробництва, поставили перед 
сучасною економічною наукою завдання розробки і постійного корегування 
методологічних підходів до їх вивчення. Значну увагу їх вивченню приділяли і 
приділяють такі вітчизняні вчені: Д.П. Богиня, С.М. Злупко, Е.М. Лібанова, П.Т. 
Саблук, С.В. Тютюнникова та інші.

М атеріали і методи. Методологічною основою дослідження є методичні 
підходи вітчизняних та зарубіжних учених з проблем формування і функціонування 
ринку праці. У роботі використано абстрактно-логічний метод -  для теоретичного 
узагальнення й формулювання висновків; економіко-статистичний -  для аналізу 
сучасного стану ринку праці та політики зайнятості населення в Україні.

Результати. Ринок праці -  це передусім система суспільних відносин щодо 
відтворення і формування трудового потенціалу; відображення динамічної 
збалансованості попиту і пропозиції робочої сили, її розподілу і перерозподілу між 
сферами і видами економічної діяльності, рівня зайнятості і безробіття населення в 
країні.

За даними вибіркового обстеження населення з питань економічної активності, 
середньомісячна кількість економічно активного населення в Україні віком 15-70 
років зайнятого у І півріччі 2013 р., порівняно з відповідним періодом 2012 р., 
збільшилась на 0,1% і становила 22,0 млн. осіб. Із зазначеної кількості громадян 
20,4 млн. осіб, або 92,5 % були зайняті економічною діяльністю, а решта -  1,6 млн. 
осіб, відповідно до методології Міжнародної організації праці (ОМП), 
класифікувалися як безробітні [1, с.251].

Кількість зайнятого населення віком 15-70 років у І півріччі 2013 р., порівняно з 
І півріччям 2012 р., збільшилась на 89,3 тис. осіб, або на 0,4% та становила 20,4 млн. 
осіб. Рівень зайнятості населення віком 15-70 років відповідно зріс за означений 
період з 59,6% до 60,2%. Кількість безробітних (за методологією МОП) у віці 15-70 
років у І півріччі 2013р., порівняно з І півріччям 2012 р., зменшилася на 67,4 тис. 
осіб, або на 3,9% та становила 1,6 млн. осіб. Серед безробітних більш ніж 2/3 
складали мешканці міських поселень (1,1 млн. осіб), решту -  сільські жителі. 
Зменшення кількості безробітних населення віком 15-70 років відбулося за рахунок 
осіб працездатного віку. Кількість економічно неактивного населення віком 15-70 
років у І півріччі 2013 р. складала 11,8 млн. осіб або більше третини всього населення 
цього віку [1, с.252]. Із зазначеної кількості кожен другий був пенсіонером, кожен
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четвертий -  учнем або студентом, кожен п’ятий -  виконував домашні (сімейні) 
обов’язки. До цієї ж категорії осіб також включаються незайняті особи працездатного 
віку, які припинили активні пошуки роботи, тому що втратили надію її знайти 
(зневірені). Серед зайнятих у неформальному секторі економіки майже дві третини 
працювали у сільському господарстві (64,5%). Іншими розповсюдженими видами 
економічної діяльності населення у цьому секторі економіки були оптова та 
роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; тимчасове 
розміщування й організація харчування, а також будівництво.

Найбільший попит спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом 
(19%), професіоналів (16%), робітників з обслуговування, експлуатації та 
контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та 
машин, та працівників сфери торгівлі та послуг (по 13%) [2, с.54].

Висновки. Для ринку праці і зайнятості населення в Україні характерними є: 
скорочення частки населення працездатного віку в загальній чисельності населення; 
відносно високий рівень економічної активності населення у віці 15-70 років; 
підвищення рівня зайнятості населення; зрушення у структурі зайнятості на користь 
сфери послуг; зменшення частки найманих працівників у загальній кількості 
зайнятих економічною діяльністю; збільшення самозайнятості населення та 
зайнятості в неформальному секторі економіки.

Вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності національного ринку 
праці залежить від створення певних умов для інноваційного розвитку економіки, 
підвищення рівня зайнятості і соціального захисту населення.
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17. Аналіз сучасного стану безробіття в Україні

Вікторія Заїчко , Ніна Салатюк
Національний університет харчових технологій

Вступ. У наш час однією з найважливіших проблем є безробіття. Безробіття -  це 
складне соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного 
населення не має роботи й заробітку. Як бездоганно не працювали б ринкові 
механізми, на жаль, вони не можуть забезпечити повної зайнятості навіть за 
наявності вільних робочих місць.

Основною причиною безробіття є певні макроекономічні коливання. Воно 
впливають на макроекономічну рівновагу як з боку попиту, так і з боку пропозиції.

Протягом останніх років проблеми безробіття неодноразово досліджувались і 
висвітлювались у працях багатьох вчених і практиків. Проте проблеми безробіття і 
по цей час залишаються вивченими недостатньо глибоко, і разом з тим це залишає 
місце для подальших наукових досліджень. Тому, обрана тема є дуже актуальною на
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сьогоднішній день. Метою даної теми є висвітлення стан безробіття за 2013 р. в 
Україні.

М атеріали і методи: . Методологічною основою дослідження є методичні 
підходи вітчизняних та зарубіжних учених з проблем формування і функціонування 
економіки України. У роботі використано абстрактно-логічний метод -  для 
теоретичного узагальнення й формулювання висновків; економіко-статистичний -  
для аналізу сучасного стану ринку праці та політики зайнятості населення в Україні.

Результати. Проведемо загальний аналіз по безробіттю.
Таблиця

Аналіз безробіття у 2013 р.
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За даними таблиці, у 2013 р., найменше безробітних зафіксовано у Закарпатті -  
8719 осіб, з них: жінок -  5 639 осіб, молоді у віці до 35 років -  3 839 осіб, отримують 
допомогу по безробіттю -  7 407 осіб. Найбільше безробітних зафіксовано у 
Донецькій області -  32 957 осіб, з яких -  19 015 осіб-жінок, 5 163 особи, які 
проживають у с/г місцевості і лише одна особа приймає участь у громадських 
роботах.

Якщо порівняти з 2012 р., у якому загальна кількість безробітних становила 462 
420 осіб, то безробіття зросло на 25 271 особу, або на 1,05%.

Отже, дане дослідження показало, що рівень безробіття у нашій країні з року в 
рік росте. Це є негативною тенденцією.

Негативні наслідки безробіття такі:
- соціальні: посилення соціальної напруги; загострення кримінальної ситуації; 

зростання кількості психічних захворювань; посилення соціальної диференціації; 
падіння трудової активності;

- економічні наслідки: скорочення податкових надходжень; зменшення ВВП 
країни; падіння життєвого рівня, втрата кваліфікації безробітними; зростання витрат 
на допомогу безробітним; скорочення промислового виробництва.

Звичайно, наш уряд намагається боротися з цим явищем, але як ми бачимо -  
майже безрезультатно.

Висновки. Рівень безробіття в нашій країні має достатньо високі показники. Це 
можна пояснити багатьма причинами, але пояснень не досить для того, щоб подолати 
цю проблему. На мою думку, одним із основних завдань держави є забезпечення 
населення робочими місцями. Це можна досягти через певні привілегії для утворення 
малого та середнього бізнесу, які в свою чергу створять нові робочі місця.
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Вступ . В  ум овах ринкових відносин перед суспільством постає проблема  
соціальної незахищ еності громадян. Н асамперед це питання стосується молоді, 
оскільки вона м ає незначну проф есійну підготовку, малий трудовий досвід. Останнім  
часом ситуація у  сф ері м олодіж ної зайнятості в Україні постійно погіршується.

В се більш е усвідомлю ється актуальність проведення заходів  в області зайнятості 
молоді. Ц е обум овлено тим, що молодь -  головна руш ійна сила сучасного світу. В она  
перебуває в центрі міжнародних, соціальних, економічних і політичних подій. 
Завдяки високому інтелектуальному потенціалу, м обільності та гнучкості м олоді 
лю ди мають можливість впливати на суспільний прогрес, визначаючи майбутнє 
суспільства, держ ави та світу загалом. О дним з перспективних напрямків залучення  
м олоді в суспільні процеси країни є забезпечення м олоді робочими місцями.

М атеріали та методи. При досл ідж енні проблеми безробіття і
працевлаштування м олоді були використані статті з наукових журналів та 
конференцій. У  роботі використано абстрактно-логічний м етод -  для теоретичного  
узагальнення й формулювання висновків; економіко-статистичний -  для аналізу 
сучасного стану ринку праці та політики зайнятості населення в Україні.

Результати. За 2013 р. в Україні зафіксовано 22,1 млн. економічно активних 
осіб  віком 15-70 років, з яких 20,5 млн. були працевлаштовані. Реш та 1,6 млн. осіб  -  
безробітні. С еред зареєстрованих безробітних високий відсоток м олоді -  42,1% . В  
Україні, за законодавством, молоддю  вважаються громадяни віком в ід  14 до  35 років.

"Низький рівень зайнятості серед таких осіб  обумовлений тим, що молодь у  
такому віці навчається і не м ає стійких конкурентних переваг на ринку праці", - 
стверджую ть у  Державній служ бі зайнятості.

Проте, навіть по закінченню навчання молодь не м ож е працевлаштуватися. За 
перше півріччя 2013 р. зафіксовано 78 725 вакансій. Бажаючих отримати роботу - 465  
251 осіб. З них 17 057 -  випускники вузів, які після отримання диплома оф іційно  
зареєструвалися безробітними. Для порівняння: за 2012 р. на облік служ би зайнятості 
стали 52 884 випускники. За даними Держзайнятості, за перше півріччя 2013 р. на 90 
вакансій ю ристів зареєстрували 1 558 дипломованих безробітних. На 237  вакансій  
економіста претендували 4 893 безробітн і дипломовані спеціалісти. Як зазначається, 
в січні поточного року потреба в працівниках на заміщ ення вакантних посад  
становить 57,8  тис. осіб, навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних 
робочих місць становить 91 людина.

Найчисельніш ими вакансіями в Україні є п ідсобний робітник, водій, 
держ служ бовець, продавець та швачка, бармен, офіціант, кухар та прибиральник. 
Причому кількість баж аю чих отримати таку роботу в кілька разів переважає кількість 
запропонованих місць. У сі пропоновані вакансії є низькооплачуваними і
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непрестижними. Це ще одна причина, чому молодь не поспішає працювати за цими 
напрямками.

Не менш важливою проблемою працевлаштування молоді є наявність досвіду 
роботи. Зазвичай, молода особа, яка щойно закінчила навчання, не має його. 
Розуміючи це, участь держави на законодавчому рівні щодо працевлаштування 
молоді поступово зростає. Так, у січні 2013 р. набрав чинності закон "Про зайнятість 
населення". Згідно з ним студентам, які здобули професії "кваліфікований робітник", 
"молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" і продовжують навчатися на 
наступному кваліфікаційному рівні, надано право проходити стажування за 
спеціальністю. Найбільшим плюсом для молоді є запис про проходження стажування 
до трудової книжки. Щоб влаштувати випускників, уряд розробив бюджетну 
програму "Надання роботодавцям дотацій для забезпечення молоді першим робочим 
місцем". Мінсоцполітики відшкодовує витрати роботодавцям на зарплату та внески 
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування випускників ВНЗ та ПТУ.

У бюджеті 2010 р. на таку програму уряд заклав 10 млн. грн., а у 2011-2013 рр. -  
25 млн. грн.., 2014 р. -  22, 2 млн. грн. [1].

Також держава надає матеріальну допомогу безробітнім. У фонд соціального 
страхування на випадок безробіття було спрямовано 690 млн. гривень. Кількість 
безробітних, що одержали державну допомогу в грудні 2013 р., становила 402,1 тис. 
осіб, середній розмір допомоги на одного безробітного становив 1172 гривні. На 
січень 2014 р. допомога збільшилась 1175 гривень [2].

Висновки. Наполегливість молоді, яка дійсно прагне працювати спільно з 
реалізацією ефективної молодіжної політики держави, спрямованої на одержання 
молодими людьми роботи з достатніми умовами праці, призведуть до покращення 
ситуації з безробіттям молоді та підвищення рівня економічного розвитку держави в 
цілому. Ефективне вирішення проблеми працевлаштування молоді дасть поштовх до 
розвитку вітчизняної економіки, сприятиме становленню України як стабільної, 
розвиненої та квітучої держави.

Література.
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19. Соціальна відповідальність бізнесу

Олена Саухіна, Ірина Біла
Національний університет харчових технологій

Вступ. Як відомо, бізнес існує в певному соціальному та політико-культурному 
середовищі й, звісно ж, не може ігнорувати інтереси суспільства, з якими 
зобов’язаний співвідносити власні інтереси. Більш того, оскільки стабільність 
розвитку суспільства є необхідною умовою стабільного розвитку підприємств, а 
отже, і ефективного їх функціонування, вони просто змушені розробляти й 
здійснювати заходи, що мають забезпечити стабільність. Таким чином, бізнес мусить 
бути соціально-відповідальним, і водночас соціальна відповідальність йому життєво 
необхідна.
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Методи досліджень. Теоретичною базою дослідження проблем соціальної 
відповідальності бізнесу є досягнення вітчизняної та світової економічної науки. В 
роботі використовуються такі методи, як: аналіз -  при з’ясуванні сутності та 
складових поняття «соціальна відповідальність», абстрактно-логічний -  при 
формулюванні висновків.

Результати. До 2010 р. існувало понад 80 поширених дефініцій поняття 
«соціальна відповідальність», і було зрозуміло, що така різноманітна технологія не 
сприяє взаєморозумінню сторін. У 2010 р., після 5 років розробок, було прийнято 
стандарт -  міжнародне керівництво із соціальної відповідальності ISO26000, яке 
встановило єдине тлумачення різних термінів концепції соціальної відповідальності 
[6]. Отже, соціальна відповідальність -  це відповідальність компанії за вплив її 
рішень та дій на суспільство, навколишнє середовище шляхом чесної та етичної 
поведінки, який сприяє стабільному розвитку, зокрема здоров’ю та добробуту 
суспільства; враховує очікування різних зацікавлених сторін; відповідає чинному 
законодавству та міжнародним нормам поведінки та інтегрований у діяльність 
організації й практикується в її відносинах з іншими.

Цікаво, що одним із найбільш значних світових орієнтирів у розвитку питань 
соціальної відповідальності стала Міжнародна ініціатива ООН -  Г лобальний Договір 
ООН, що включає в себе 10 головних принципів щодо прав людини, праці, екології, 
боротьби з корупцією. Це добровільна ініціатива, що об’єднує підприємства світу в 
єдине співтовариство, мета якого -  стабільний розвиток через відповідальне та 
інноваційне корпоративне керівництво [5].

Відповідно до встановлених міжнародних принципів соціальної відповідальності 
кожна компанія обирає шляхи своєї діяльності, які мають назву соціальна програма. 
Вона може бути зовнішньою і внутрішньою. Внутрішня соціально-відповідальна 
діяльність включає: розвиток персоналу з метою залучення й утримання талановитих 
працівників; турботу про соціальну захищеність працівників; професійний розвиток і 
навчання працівників; безпеку та гігієну праці; стабільність зарплатні. Внутрішня 
соціальна відповідальність включає: створення умов відпочинку та дозвілля, надання 
допомоги працівникам у кризових ситуаціях, підтримки ветеранам праці та надання 
можливості участі працівників у прийнятті управлінських рішень [2, с.230-234].

До зовнішньої соціально-відповідальної діяльності належать такі пункти: 
сумлінна ділова практика; інформаційна відкритість; допомога малому і середньому 
бізнесу; посилена відповідальність перед споживачами за надані товари та послуги 
шляхом їх приведення до найвищих стандартів якості; упровадження соціально- 
значущих продуктів та послуг; охорона навколишнього середовища; повторне 
використання й утилізація відходів; акції з озеленіння та прибирання територій; 
благодійність тощо. Витрати, пов’язані з проведенням соціальних програм у 
контексті концепції соціальної відповідальності, вважають інвестиціями в майбутнє 
компанії, тому що вони наділяють її значними перевагами: підвищення інвестиційної 
привабливості й доступ до нових ринків; формування та підвищення репутації 
компанії, як наслідок -  підвищення громадянської довіри; підвищення лояльності 
клієнтів, налагодження партнерських відносин; розвиток людських ресурсів; 
удосконалення екологічних процесів та найголовніше -  зростання фінансового 
добробуту бізнесу [3, с. 145-153]. Крім того, окрема мотивація існує і з боку держави. 
Можна навести законопроект О.Фельдмана «Про соціальні підприємства» в Україні. 
Згідно з проектом, статус соціального дає підприємству право на державну підтримку 
у вигляді пільг в оподаткуванні, веденні інвестиційної діяльності, вирішенні 
земельних питань тощо [1, с. 60].
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Достатній рівень соціальної відповідальності підтримує приблизно 80% 
корпорацій світу. В Україні теж існує п’ятірка лідерів: «Київстар», «Nestle», «MTC», 
«Procter&Gamble» та «Nemiroff». Лідер п’ятірки -  компанія «Київстар» часто 
проводить різні акції і тарифи для більш дешевого спілкування людей через засоби 
мобільного зв’язку, наприклад програма «Спілкуйтесь разом» була розроблена з 
метою надихнути батьків спілкуватися зі своїми дітьми повно цінніше та якісніше. У 
рамках цієї програми провели психологічне дослідження, спрямоване на пошуки 
шляхів налагодження спілкування батьків з дітьми [4].

Висновки. Однак, вітчизняна практика показую, що соціальна відповідальність 
поки що не є особливістю діяльності суб’єктів господарювання, а її існування -  це 
поодинокі випадки. Розповсюдження принципів соціальної відповідальності 
сприятиме не тільки зростанню конкурентоспроможності економіки України, може 
стати вагомим поштовхом до інноваційного розвитку, справою, яка принесе користь 
як бізнесу, так і суспільству вцілому.
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20. Організація ресурсної бази банків як складова економічного
розвитку країни

Світлана Глушко , Тетяна Швед
Національний університет харчових технологій

Вступ. Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки характеризується 
підвищенням вимог до банківської системи, яка повинна сприяти стійкому 
економічному зростанню та підвищенню конкурентоспроможності економіки в 
сучасних умовах інтеграції у світовий економічний простір. Збільшення ресурсної 
бази веде до зростання ресурсного потенціалу всієї банківської системи країни. Саме 
тому, проблемам оптимізації структури та вдосконалення організації ресурсної бази 
особливу увагу приділено в наукових працях М. Алексеєнка, О. Барановського, А. 
Вожжова, О. Заруби, М. Савлука та інших.

М атеріали і методи. При дослідженні сутності ресурсної бази та її значення 
був використаний системний метод, що дозволяє розглядати її як систему з багатьма 
елементами, а саме сукупністю різних видів банківських ресурсів, які взаємодіють 
між собою та виділити чинники, які впливають на формування ресурсної бази. Метод 
порівняння використано при розгляді українського і зарубіжного досвіду організації
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формування ресурсної бази банків. На основі статистичного матеріалу про основні 
показники діяльності банків України за 2010-2014 рр. визначено проблеми 
формування ресурсної бази та шляхи їх подолання.

Результати. Фундаментальною складовою побудови та функціонування 
економічної системи будь-якої країни виступають ресурси, які накопичені усіма 
учасниками господарських відносин. У макроекономічних умовах, що склалися в 
Україні внаслідок світової фінансової кризи, аналіз формування та функціонування 
ресурсів банківських установ має вирішальне значення для прийняття важливих 
стратегічних рішень щодо подальшого розвитку економіки країни.

Поняття «ресурсна база» розглядається як сукупність організаційних та 
економічних ресурсів (мережа філій, персонал банку, його матеріально-технічна 
база), що впливають на розвиток банку, є джерелом підтримки його конкурентних 
переваг та забезпечення надходження додаткових коштів. Складовими ресурсів 
банку, а отже і підприємницького капіталу, є його власні та залучені від інших 
юридичних та фізичних осіб кошти, а їх структура і розмір визначаються 
інтенсивністю та різноманітністю операцій, що здійснюються тією чи іншою 
фінансово-кредитною установою [1, c. 47-48].

Однак, зовнішнє залучення коштів банками має бути чітко організованим та 
контрольованим. З одного боку, це дешевші ресурси, що значно знижує витрати 
банку й тому є для нього привабливим, а з іншого -  внутрішні інвестори 
витісняються з ринку капіталів (особливо це стосується фізичних осіб), оскільки 
вартість їх ресурсів вища, що на багато збільшує витратну частину діяльності банку.

Посилення вимог Національним банком України щодо величини власного 
капіталу комерційних банків пояснюється недостатньою капіталізацією національної 
банківської системи та конкуренцією на ринку капіталів, у зв’язку з появою в Україні 
банків з іноземним капіталом. Іноземні банки контролюють 70 % всіх банківських 
активів Європи. Все це є свідченням процесів глобалізації світової економіки, які 
все активніше охоплюють Україну. За даними НБУ, станом на 01.01.2014 р. в 
Україні зареєстровано 180 банків, з яких 49 -  з іноземним капіталом (у т. ч. зі 100%- 
вим іноземним капіталом -  19 банків). Крім того, можна відмітити зменшення частки 
іноземного капіталу в статутному капіталі комерційних банків України до 39,5 % у 
2013 р., 34 % у 2014 р. проти 41,9 % у 2012 р., що свідчить про вихід даних банків з 
українського ринку у зв’язку з нерентабельною діяльністю [3].

Основним і найбільшим кроком до удосконалення організації ресурсної бази є 
збільшення довіри до банківської системи в цілому. Як з боку населення, що 
забезпечить збільшення більшої кількості залучених коштів на довгостроковий 
період, а також довіри іноземних інвесторів, що може дати доступ до запозичення 
дешевших ресурсів. Не менш важливим залишається удосконалення маркетингових 
заходів, управління відсотковою політикою та розвиток новітніх банківських послуг.

Використовуючи досвід зарубіжних країн, зокрема США, Німеччини, Франції, 
країн Східної та центральної Європи можна покращити організацію формування 
ресурсної бази банків та слід адаптувати банківську систему до міжнародних 
стандартів. Адже наявність банківської системи, яка регулюється у відповідності з 
міжнародними стандартами є однією з передумов припливу іноземних капіталів та 
розвитку ресурсної бази вітчизняних банків.

Висновок. Ресурси є невід’ємною складовою життєдіяльності будь-якої 
системи. Банківські ресурси також не є виключенням, адже формування 
оптимального складу і структури ресурсної бази банків -  обов’язкова умова 
повноцінної ринкової економіки.

38



Л ітература
1. Дмитрієва О. А. Формування ресурсної бази комерційного банку в умовах 

глобалізації фінансової системи України / О. А. Дмитрієва // Вісник СевНТУ. -  2011. -  № 
166. -  С. 46-49.

2. Основні показники діяльності банків в Україні [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807

21. Проблема економічного рейдерства в Україні

Богдан Громчак, Ірина Біла
Національний університет харчових технологій

Вступ. Забезпечення умов для сталого економічного зростання та підвищення 
конкурентоспроможності економіки України є одним з основних напрямів державної 
політики з питань національної безпеки в економічній сфері. Неспроможність 
захисту права власності в Україні призвела до поширення нових схем її 
перерозподілу та протиправного заволодіння майном, відомих під загальною назвою 
«рейдерство». Дане явище набуло ознак системності та загрожує не лише розвитку 
української економіки, а й безпеці країни в цілому [3]. В Україну рейдерство 
прийшло на початку 1990-х рр., в епоху дикого нагромадження первинного капіталу 
[2, с. 29] та набуло гіпертрофованих розмірів у ХХІ столітті.

Методи досліджень. При дослідженні використовувалися наступні методи: 
логічного узагальнення -  для виявлення причин поширення рейдерства в Україні; 
абстрактно-логічний -  при формулюванні пропозицій.

Результати. Рейдерство -  це недружнє, поза межами дії цивільного 
законодавства, спрямоване проти волі власника захоплення чужого майна на користь 
іншої особи, встановлення над майном повного контролю нового власника в 
юридичному і фізичному розумінні з використанням корумпованості чиновників та 
(або) із застосуванням сили. Як правило, рейдерське захоплення є добре 
організованим, виваженим, цілеспрямованим і комплексним заходом, що вимагає від 
ініціаторів неабиякої винахідливості та фінансових ресурсів [2, с. 30-31]. Здебільшого 
воно проявляється в захопленні контролю над підприємством такими способами, що 
передбачають підкуп менеджерів компаній, що поглинаються, чиновників і суддів, 
фальсифікацію документів, використання кримінально-силових методів тощо [1, с. 
68].

Треба зазначити, що з подібним явищем зіткнулися свого часу всі країни з 
перехідною економікою. Вітчизняне рейдерство за своєю структурою, методами 
захоплення і дією багато в чому схоже з російським. В умовах становлення в Україні 
ринкової економічної системи, основою якої є малі та середні суб’єкти 
господарювання, досить гостро постає питання незаконного захоплення цих 
підприємницьких структур. Можна говорити про те, що ця проблема зачіпає інтереси 
як вітчизняних, так і іноземних суб’єктів господарювання та інвесторів. Ці явища 
стали реальною загрозою економіці в цілому, оскільки активно руйнуються бізнес, 
підприємництво і виробництво, посилюється напруга в економічному просторі 
країни, адже практично будь-яке підприємство може стати об’єктом рейдерської 
атаки або економічного шантажу, і в результаті економіка позбавляється 
незалежності. Тому проблема рейдерства за сучасних ринкових умов є досить 
актуальною і підлягає негайному вирішенню.
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Щодо основних причин поширення рейдерства в Україні, варто зазначити 
наступні:

-  слабкість правової системи та судової влади, їх підпорядкування інтересам не 
суспільства, а окремих осіб;

-  корумпованість органів влади та їх зрощення із бізнесом;
-  відсутність державних інститутів, які б ефективно захищали права власника;
-  низький рівень правової культури, правовий нігілізм -  як у суб’єктів 

господарювання, так і у представників органів влади;
-  сумнівна передісторія приватизації певних об’єктів власності тощо.
Суспільна небезпека рейдерства проявляється у підриві економічної безпеки

держави, негативному впливі на міжнародний імідж країни, зниження її 
інвестиційної привабливості, оскільки динаміка закордонного інвестування в 
економіку України визначається насамперед такими факторами, як внутрішня 
політична стабільність, характер і темпи здійснення ринкових реформ, сприятливі 
зовнішньоекономічні умови, стабільність економічного законодавства, гарантії 
недоторканості приватної власності та закордонних вкладень [3, с. 3].

Проблема рейдерських захватів стала реальною загрозою для економіки нашої 
держави. Рейдерські атаки набули настільки значного поширення, що варто на 
науковому й практичному рівнях активно розробляти основні схеми протидії їм. При 
цьому, для того, щоб їх розробити, слід дотримуватись розгляду основних способів 
рейдерських захоплень підприємств, зокрема, через акціонерний капітал, 
кредиторську заборгованість, органи управління та оспорювання підсумків 
приватизації тощо [2, с. 34]. Сьогоднішній стан рейдерства і здатність держави 
протистояти йому викликають серйозну занепокоєність, адже рейдерство не тільки 
сповільнює темпи економічних перетворень, спотворюючи багато нововведень, але й 
загрожує самому ходу реформ, створює серйозні загрози безпеці суспільства і 
держави [4, с. 111].

Висновки. Негативні наслідки рейдерства для суспільства актуалізують 
питання знаходження дієвих механізмів боротьби із ним. Як свідчить практика, 
найбільш ефективним захистом від захоплення рейдерами підприємств є заходи 
превентивного характеру. Їх стратегічна мета полягає у максимальному підвищенні 
вартості захоплених підприємств. Це варто робити задля того, аби атака рейдерів 
стала нерентабельною, а, отже, -  недоцільною. Для цього необхідно провести 
системну реструктуризацію бізнесу, що надасть змогу створити таку систему 
володіння та управління найбільш привабливими активам, яка зробить захоплення 
рейдерами підприємства неприбутковим бізнесом. При цьому повинна здійснюватись 
цілеспрямована робота із удосконалення нормативно-правової бази в країні.
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22. Ринок органічної продукції в Україні

Світлана Бляшук, Ірина Біла
Національний університет харчових технологій

Вступ. Враховуючи ситуацію, яка склалася в Україні, коли якість життя 
населення постійно зменшується, зростають негативні впливи зовнішніх факторів 
життя, які послаблюють внутрішні захисні можливості людського організму. Саме 
тому в світі все більшої популярності набирає органічна продукція, яка вироблена із 
«чистих» інгредієнтів, із дотриманням відповідних стандартів, які підтверджують її 
екологічність на всіх стадіях виробництва.

Методи досліджень. Теоретичною основою дослідження стало вивчення й 
переосмислення основних здобутків світової та вітчизняної науки з проблем 
органічного агровиробництва та агропродовольства. З метою -  дослідити ринок 
органічної продукції в Україні -  застосовувалися наступні методи: логічного 
узагальнення -  для виявлення стану ринку вітчизняної органічної продукції та 
проблем його функціонування; діалектичний -  в обґрунтуванні шляхів вирішення 
проблем функціонування даного ринку в Україні; абстрактно-логічний -  при 
формулюванні висновків.

Результати. На думку дослідників, Україна, маючи значний потенціал для 
виробництва органічної сільськогосподарської продукції, її експорту, споживання на 
внутрішньому ринку, досягла певних результатів щодо розвитку власного 
органічного виробництва. Площа сертифікованих сільськогосподарських угідь в 
Україні, задіяних під вирощування різноманітної органічної продукції, складає 
більше чверті мільйона гектарів, а наша держава займає почесне 21 місце серед 
світових країн-лідерів органічного руху. Частка сертифікованих органічних площ 
серед загального об’єму сільськогосподарських угідь України складає майже 0,7%. 
142 товаровиробники задіяні у органічному виробництві. [2, с. 271-272]. За даними 
федерації органічного руху України, сучасний внутрішній споживчий ринок 
органічних продуктів в Україні почав розвиватися з 2006-2007 рр. і складав у 2008 р. 
-  600 тис. євро, 2009 -  1,2 млн. євро, у 2010 р. цей показник зріс до 2,4 млн. євро, а у 
2011 р. -  до 5,1 млн. євро [4, с. 297]. Однак, частка продажів органічної продукції 
поки що не перевищує 0,1% від загального обсягу сільськогосподарської продукції 
[1, с. 237].

Така ситуація на ринку органічної продукції не відповідає ні потребам 
споживачів і економіки, ні стандартам і тенденціям світового співтовариства. 
Основними проблемами, які не дозволяють виявити значний потенціал вітчизняної 
економіки в даній сфері, є наступні:

• нерозвиненість внутрішнього ринку та споживання органічної продукції, з 
одного боку, та домінування імпортної органічної продукції на ринку, з іншого;

• майже знищене виробництво продукції тваринництва згідно з органічними 
стандартами;

• нерозвиненість оптової й роздрібної торгівлі, а також інфраструктури цього 
ринку;

• наявність недобросовісних виробників на ринку, оскільки під ярликом 
«органічний» реалізується всього лише 5-10% такої продукції;

• високий ступінь недовіри споживачів до будь-яких гарантій якості 
вітчизняної продукції [1, с. 236];
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• незавершеністю створення законодавчої та нормативно-правової бази, яка б 
чітко окреслила державну політику у сфері органічного виробництва, створила умови 
для законодавчого визнання та захисту органічних продуктів [2, с. 272];

• відсутність достатньої кількості офіційно зареєстрованих сертифікаційних 
центрів, що не дає права виробникам продавати продукцію як органічну;

• слабкий розвиток інтеграції з міжнародними структурами та обмежений 
доступ на зовнішні ринки органічної продукції;

• відсутність належного державного забезпечення (популяризація технологій 
органічного землеробства, екологічна освіта населення та виробників 
сільськогосподарської продукції, консультаційна підтримка виробників) [4, с. 297].

З метою вирішення названих проблем доцільними є наступні заходи: розвиток 
села та орієнтація його сільськогосподарських підприємств на вирощування 
екологічно чистої (органічної) сільгосппродукції [3, с. 5]; розробка та впровадження 
максимально інтегрованої до вимог IFOAM законодавчої бази з метою захисту 
ярлика «органічний»; популяризація органічної продукції через засоби масової 
інформації; забезпечення фінансової підтримки органічних виробників за допомогою 
дотацій, пільгового кредитування, спеціального режиму оподаткування; підвищення 
попиту на органічну продукцію шляхом встановлення науково обґрунтованих цін; 
розширення інфраструктури ринку органічної продукції; стимулювання наукової 
діяльність у даній сфері; розробка національних стандартів із сертифікації та 
створення державного органу сертифікації органічних виробників; залучення 
інвестиції в органічне сільське господарство; запровадження зміни до статистичної 
звітності, із окремо відображеною інформацією про органічну продукцію; 
вдосконалення органічних технології в рослинництві та тваринництві [1, с. 238] 
тощо.

Висновки. Означені заходи дадуть можливість зберегти та поліпшити 
родючість вітчизняних ґрунтів, забезпечити конкурентоспроможність української 
продукції в умовах інтеграції до світового економічного простору та сприяти 
збереженню здоров’я нації шляхом забезпечення населення якісними та безпечними 
сертифікованими органічними продуктами харчування.
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23. Економічне зростання Китаю

Марія Шмельова , Тетяна Швед
Національний університет харчових технологій

Вступ. Китай останніми роками здобув три основні економічні переваги: темп 
зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) близько 10 % протягом 20 років, 
став всесвітньою фабрикою, а за залученням іноземних інвестицій останніми роками 
зайняв друге місце після США.

М атеріали і методи. При розгляді основних макроекономічних показників 
різних періодів використано метод порівняння. На основі статистичного матеріалу 
про основні показники розвитку економіки Китаю проаналізовано особливості 
економічного розвитку даної країни.

Результати. Китайська економіка розвивається темпами, що значно 
перевищують темпи зростання провідних економік світу (за останні сім років, до 
2012 р. включно, щорічне зростання ВВП в середньому становило близько 10 %). 
Висока продуктивність, низька вартість робочої сили та розвинена інфраструктура 
зробили країну світовим лідером за показниками обсягів промислового виробництва. 
Промисловість, що розвивається швидкими темпами потребує великого обсягу 
корисних копалин і енергоносіїв. Тому Китай займає лідируючі позиції з видобутку 
багатьох корисних копалин і є найбільшим споживачем енергоносіїв, імпортуючи 
велику їх частину. Останнім часом, в країні величезну увагу приділяють розвитку 
альтернативних джерел енергії, інвестуючи в цю сферу щорічно десятки мільярдів 
доларів (лише в 2013 р. галузь отримала не менше 61 млрд. дол., в США аналогічні 
витрати склали 29 млрд. дол.) [1].

На даному етапі розвитку влада і приватні компанії активно інвестують в 
розвиток науково-технічного прогресу, завдяки чому у 2011-2012 рр. Китай вперше 
вийшов в лідери за кількістю винаходів, в тому числі посів перше місце за 
нанотехнологічними патентами (до Державного відомства з інтелектуальної 
власності КНР було подано 526,4 тис. патентних заявок, в той же час у США -  504 
тис., в Японії -  343 тис., ЄС -  142 тис.) [2].

Частка валових інвестицій у структурі ВВП досить велика (45-50 %), і це вказує 
на високу норму внутрішнього заощадження. Інакше кажучи, уряд Китаю проводить 
цілеспрямовану політику перерозподілу доходів економіки в сторону не поточного, а 
майбутнього споживання, що знаходить відображення у масштабних національних 
інвестиційних проектах. Норма заощаджень у Китаї, що була досить високою в 1980
2005 рр. і становила 35-40% ВВП, досягла в 2006-2012 рр. 50% ВВП. За період 2000
2012 рр. заощадження Китаю виросли більш ніж в 9 разів і становлять більше 4 трлн. 
дол., що складає майже чверть світових заощаджень [3].

Завдяки економічним реформам, що розпочалися наприкінці ХХ ст., Китай 
очолив список країн-експортерів промислових високотехнологічних товарів. Лише з 
1998 р. по 2012 р. середньорічні темпи зростання обсягу високотехнологічного 
експорту Китаю склали 176,2%, тоді як у решті країн БРІКС (до даної групи країн 
входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська республіка) це 
зростання дорівнювало в середньому 20,6 %, а в Україні цей показник становив 20 % 
[4, с. 59-61].

За останні 30 років економіка Китаю досягла рекордного рівня зростання, хоча і 
вона не встояла перед економічною кризою 2008-2009 рр., що виявилось у
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сповільненні темпів росту ВВП. Для стимулювання зростання економіки уряд Китаю 
має намір збільшити витрати і спрямувати виділені кошти на будівництво залізниць і 
розвиток інфраструктури. Крім того, влада має намір позбутися боргів, які є 
головною проблемою китайської економіки. Це підтверджується прогнозом МВФ 
щодо зростання ВВП Китаю на 7,5 % у 2014 р. і на 7,3 % у 2015 р. (аналогічні 
показники, що прогнозуються, наприклад, для країн ЄС складають 1 % та 1,4 % 
відповідно) [3].

Висновки. Незважаючи на очікуване подальше швидке зростання китайської 
економіки, країна має вирішити такі нагальні проблеми, як: дисбаланс міжнародних 
платежів, високий рівень соціальної нерівності, надмірно швидка грошова емісія, 
зростаючий тиск у зв’язку з дефіцитом ресурсів, забруднення навколишнього 
середовища тощо.
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24. Природно-ресурсний потенціал як фактор економічного 
зростання України

Вікторія Черкасова, Віктор Г аркавко
Національний університет харчових технологій

Вступ. Україна займає вигідне економіко-географічне положення відносно 
інших держав та географічних одиниць. Проте сьогодні актуальною проблемою для 
держави стає правильне розподілення свого природно-ресурсного потенціалу, 
зважаючи на два головні чинники: на особливості географічного та демографічного 
клімату. Саме особливість географічного положення в країні, її природних умов, та 
ресурсного потенціалу породжує чимало проблем на шляху до економічного 
зростання.

М атеріали і методи. Дану проблему та її теоретичні та методологічні аспекти 
висвітлено в працях багатьох вчених, таких як А.С. Філіпенко, В.А. Барановский, 
Л.П. Горкіна, В.В. Гарлачук, О.Ф. Балацький, М.Ф. Реймерс та багатьох інших.

Метою дослідження є визначення територій України, де сконцентровано 
основний природний потенціал країни, а також визначення позитивного впливу 
правильного економічного розподілу територій на економічне зростання країни 
загалом.

Результати. М. Ф. Реймерс виокремлює такі групи ресурсів: енергетичні, газо- 
атмосферні, водні, ґрунтово-геологічні, біологічні, кліматичні, рекреаційні, антропо- 
екологічні, інформаційні ресурси та ресурси простору і часу [3]. Варто розглянути
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саме потенційну продуктивність природних ресурсів України. Потенційна 
продуктивність характеризує максимально можливу ефективність використання 
прородних ресурсів у господарстві, яка теоретично може бути досягнута вже на 
сучасному етапі розвитку продуктивних сил, але за умови оптимального 
використання місцевих демографічних, природо-економічних та інших умов [4, c. 
58]. Для сходу країни характерний видобуток вугілля, газу, нафти. Проте 
перспективними є два головні регіони з видобутку сланцевого газу -  це Юзівська та 
Олеська площі. Згідно з даними 2011 р., агенції EIA обсяг досліджених і оцінених 
обсягів сланцевого газу в Україні становить 1.2 трлн. куб. метрів, за цим показником 
Україна займає четверте місце в Європі за обсягами резервів після Польщі, Франції 
та Норвегії [5]. На лютий 2012 року Державна служба геології та надр України 
оцінює перспективні запаси традиційного та нетрадиційного газу на Олеській та 
Юзівській газоносних площах в 7 трлн. кубометрів [2]. Видобуток ресурсів даного 
типу вимагає великих вкладів, а також розвинутих технологій, так як деякі вчені 
висловлюють думку, що видобуток і використання сланцевого газу може вплинути 
на навколишнє середовище за рахунок витоку рідини гідророзриву пластів у 
водойми, а також парникових газів.

Для півдня, де переважають степи, характерним та оптимальним є вирощування 
овочів та фруктів через наявність ідеального теплого клімату, а також геологічної 
структури території (Херсонська, Миколаївська області, АР Крим). Яскравим 
прикладом є вирощування винограду у низовинах гір, куди не проникають сильні 
потоки повітря. Тому головним завданнням у даному регіоні є закупівля машин з 
обробки ґрунтів, а також для збору урожаю. А також дуже важливою проблемою на 
даному етапі на шляху до економічного зростання є відновлення злагодженого 
водопостачання, включаючи системи підземних водопровідних систем і створення 
штучних наземних водойм. Не варто забувати також про багаті рекреаційні ресурси 
південного узбережжя (Севастополь, Ялта, Алушта).

Нині лісові площі становлять близько 17% території України, цей показник є 
відносно низьким, порівняно з середньосвітовим (31,8%) та європейським (33,45%). 
На одного мешканця України припадає близько 0,18 га лісової площі [4, с. 71]. 
Основна частина лісових ресурсів знаходиться у західній частині України 
(Закарпаття). Доцільно було б класифікувати ліси за напрямами та режимом 
господарського використання, а також забезпечити відтворення лісів шляхом 
ефективнішого озеленення, повного залісення захисних смуг уздовж автомобільних 
шляхів та залізниць для запобігання забрудненню агроландшафтів та продуктів, що 
вирощуються, свинцем.

Північ країни сконцентрована на вирощуванні цукрових буряків, пшениці, 
кукурудзи та картоплі, так як головною особливістю даної території є насиченість 
річковими артеріями, а також наявність помірного клімату, сприятливого для ведення 
домашнього господарства. Якщо на даній території річок достатньо, то велику 
стурбованість викликає стан малих річок, яких в Україні налічується аж 3736. 
Жахливим станом характеризується кількість витраченої прісної води кожного року. 
Причиною таких результатів є застарілі технології у сільськогосподарському та 
промисловому виробництві, що вимагають води, іноді, у 4 рази більше, ніж у 
технологічно розвинутих країнах. На думку А. С. Філіпенка, насадження доцільно 
було б висаджувати по всій площі водозбору, вони сприятимуть випаданню 
додаткових атмосферних опадів, переводитимуть в товщу ґрунту поверхневий стік із 
сільськогосподарськтх угідь і тим самим попереджатимуть змив і розмив ґрунту, 
замулення річок і водойм мінеральними добривами [4, с. 73].
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Висновки. Отже, історично та георграфічно склалося так, що Україна займає 
транзитну територію між іншими державами, з виходом до моря, гірськими 
територіями, рекреаційними зонами, а також багатими родючими ґрунтами. Проте на 
даному етапі розвитку української економіки ресурси використовуються 
нераціонально. Тому економіка країни зростатиме тільки за умови 
прямопропорційного введення розвинутих технологій у видобуток та використання 
природних ресурсів України, а також модернізації видобутку ресурсів та їх 
відновлення.
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25. Вплив економічного районування на економічне зростання
країни
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Національний університет харчових технологій

Вступ. Усі країни світу характеризуються суттєвими територіальними 
відмінностями, зокрема, великою своєрідністю спеціалізації та структури 
виробництва, які обумовлені природними, економічними, соціальними, історичними 
умовами. На цій об’єктивній основі розвивається внутрішньодержавний 
територіальний поділ праці та формуються своєрідні природно-господарські 
утворення, які характеризуються певною спеціалізацією -  так звані економічні 
райони. Їх виділення, вивчення, прогнозування розвитку і лежить в основі 
економічного районування країни [4].

М атеріали і методи. Економічне районування розглядається передусім як 
метод наукового дослідження, що використовується для оптимізації територіальної 
організації господарства. Суть економічного районування полягає в науково 
обґрунтованому поділі праці на окремі таксони, виходячи з об'єктивної 
закономірності територіального поділу праці, комплексного розвитку господарства 
та пропорційного розміщення продуктивних сил. Найбільш поширене визначення 
економічного району: економічно цілісна частина території країни, яка
характеризується такими ознаками, як спеціалізація і комплексність господарства.
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Науково обґрунтоване економічне районування насамперед сприятиме економії 
суспільних витрат і як наслідок — прискоренню вирішення соціально-економічних 
проблем у регіонах [2].

Результати. Економічне районування в практичному сенсі необхідне з метою 
виділення досить стійких для конкретного етапу розвитку соціально-економічних 
територіальних утворень (одиниць), стосовно до яких реалізує регіональна політика 
держави. Економічне районування є основою територіального управління народного 
господарства України. Державне регулювання господарств дає можливість частково 
усунути виникаючі диспропорції в економічній і соціальній структурі регіонів. 
Економічне районування служить передумовою вдосконалення територіального 
розвитку та регіонального управління економікою. Система економічних районів - 
основа побудови територіально диференційованих матеріальних та інших балансів 
для фінансування цільових та регіональних програм [3].

Рушійними силами, які суттєво впливають на процеси розвитку і функціонування 
району являються фактори районоутворення, їх можна об'єднати у такі групи:

• фактори, що відображають розширення природних основ районоутворення; в 
результаті їх дії відбувається вдосконалення регіонального природокористування;

• фактори, що відображають рівень розвитку і характер розміщення 
продуктивних сил; вони обумовлюють локалізацію окремих об'єктів на території, яка 
залежить від розвитку комбінування і концентрації виробництва, зрушень у 
розміщенні і підвищення рівня кваліфікації трудових ресурсів тощо;

• фактори, що безпосередньо відображають територіальну організацію суспільної 
праці (розвиток територіального поділу і кооперації праці);

• фактори, що фіксують управління виробництвом і суспільством у цілому 
(проведення державної регіональної політики, розвиток місцевого самоврядування) 
[1, с. 124].

Висновки. Економічне районування в сучасних умовах розглядається як засіб 
управління господарствами у територіальному розрізі та як основа розробки й 
реалізації державної регіональної політики. Резюмуючи сказане можна зазначити, що 
економічний район -  це територіально-господарська цілісність, що характеризується 
своїм природно-ресурсним і економічним потенціалом і умовами розвитку, це 
основна складова частина регіональної політики, об'єкт економічної оцінки 
природних ресурсів, державного регулювання, організації управління в поєднані з 
місцевим самоврядуванням.

Л ітература
-  Регіональна економіка: Навчальний посібник / Олійник Я.Б., Запотоцький 

С.П., Кононенко О.Ю., та ін.; за ред. Я. Б.Олійника. -  К. : КНТ, Видавець Фурса 
С.Я.,2007. -  444 с.

-  Регіональна економіка: підручник / за ред. Є. П. Качана. -  Тернопіль : ТНЕУ, 
2008. -  800 с.

-  Розміщення продуктивних сил / Антонік В.І., Ковальчук В.А., Кононенко 
В.Д., Бабець Є.К., Стасюк В.П. -  К., ВД “Професіонал”, 2006. -  224 с.

-  Розміщення продуктивних сил: Посібник / Тарангул Л.Л., Горленко І.О., 
Євтушенко Г.І. -  К., 2000 -  264 с.
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26. Досягнення економічного зростання країни за рахунок 
кредитування аграрного сектору

Вікторія Баранюк , Віктор Г аркавко
Національний університет харчових технологій

Вступ. Потреби економічного розвитку змушували людей з найдавніших часів 
займатись фінансово-кредитними операціями у аграрній сфері. Так, ще у VIII ст. до 
н.е. Вавилонський банк надавав кредит, за що кредитор отримував право на частину 
врожаю із полів боржника. У часи античності, коли переважало натуральне 
господарство, найбільш поширеними були натуральні позики, наприклад, у Г реції під 
оренду землі. У Стародавньому Єгипті банки здійснювали операції з надання 
позичок для сфери сільського господарства. У папірусах також міститься інформація 
про єгипетських банкірів, які управляли маєтками клієнтів.

М атеріали і методи. Історичний досвід ведення банківської справи у країнах 
Західної Європи періоду Середньовіччя свідчить, що економічні умови і техніка 
земельного кредиту були настільки різні, що операції короткострокового і 
довгострокового кредиту проводились окремо різними банківськими закладами. Так, 
довгостроковий кредит надавався в особливих іпотечних (земельних) банках. У 
Німеччині та інших західноєвропейських державах відомі особливі сільськогос
подарські банки (Landeskultur-rentenbanken), які сприяли розвитку сільського 
господарства, надаючи меліораційні кредити [5].

Результати. Даний вид кредитування являв собою надання коштів на 
проведення системи заходів, спрямованих на докорінне поліпшення кліматичних, 
грунтових та гідрологічних умов земельних угідь, що, в свою чергу, слугувало 
передумовою отримання високих врожаїв та збільшення доходності аграрного 
сектору [4].

Меліоративне кредитування є саме тим засобом, якого бракує у сьогоденній 
діяльності сільгоспвиробників України. Україна має могутній природно-ресурсний 
потенціал. Із 60,3 млн. га земель нашої держави майже 70,9 % (42,8 млн. га) займають 
сільськогосподарські угіддя, однак у зв’язку з неправильним землекористуванням 
відбувається процес деградації земель. Інтенсивне використання земель, широке 
застосування великовагової сільськогосподарської техніки, недостатнє внесення 
органічних добрив негативно впливає на механічну структуру, повітряний та водний 
режим ґрунтів, знижує їх родючість [3].

Меліоративний кредит, надається під покращення землі, тому потенційний 
позичальник має надати установі-позикодавцю бізнес-план меліоративних заходів, в 
разі схвальної його оцінки спеціалістами будуть надані кошти. Також позикодавцем 
можуть самостійно розроблятися меліоративні проекти та оголошуватися тендери на 
їхнє проведення. Отримані кошти спрямовуються на покращення земель, що в свою 
чергу, підвищує врожайність та створює умови для отримання нових джерел доходу 
сільгоспвиробників, з якого вони здійснюватимуть виплату процентів та погашення 
позик [2].

Організацію меліоративного кредитування державі слід взяти під свою опіку, 
оскільки воно має суспільне значення. Держава може виступати як у ролі кредитора 
так і в ролі гаранта для позичальника, оскільки кредит для меліорацій є найбільш 
забезпеченим тому, що тут неминучим наслідком витрат капіталу є збільшення 
доходу власника в достатній кількості для погашення здійсненної витрати з 
відповідними процентами.
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Висновки. Досвід такої високорозвиненої країни як Німеччина свідчить про те, 
що кредитування аграрного сектору мало позитивні наслідки для економіки. Понад 
третина території даної країни зайнята сільським господарством, що позначилось 
створенням там особливого меліоративного банку. Він спеціалізується на наданні 
стандартних кредитів розвитку, а також спеціальних кредитів на особливо вигідних 
умовах для агробізнесу і сільських регіонів. До речі, цей банк має найвищі кредитні 
рейтинги від провідних міжнародних агенцій [1]. Такі показники свідчать про 
необхідність і затребуваність даного напряму кредитування як чинника економічного 
зростання не лише аграрного сектору, але й країни загалом.

На мою думку, кредитування аграрного сектору могло б сприяти економічному 
зростанню нашої країни. Адже саме Україна зосередила у собі % світових запасів 
чорноземів, які потребують заходів щодо покращення їх використання.

Л ітература
1. Банки мира [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://www.wbanks .ru/europe/geimany/rentenbank.html
2. Гаркавко В.К. Теорія і практика меліоративного кредиту: досвід історії

Економічний простір: Збірник наукових праць.№ 2.Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007. С. 81.
3. Головне управління Держземагенства [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://www.kievoblzem.org
4. Новый энциклопедический словарь / Под ред. Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона. — 

СПб., 1911. — Т. 5. — С. 74.
5. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових 

праць. Т.7. — Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2003. — 320 с.

27. Роль молочної кооперації в економічному зростанні 
молочнопереробного виробництва в Україні

Тетяна Копійка, Віктор Гаркавко
Національний університет харчових технологій

Вступ. Сучасний стан молочної галузі в Україні незадовільний і потребує 
постійного удосконалення технологій, організації та способів ведення господарства. 
Головна причина кризового стану молочної галузі в Україні полягає у відсутності 
чітко сформульованої концепції розвитку галузі.

М атеріали і методи. Сутність такої концепції полягає в розробці методів і 
шляхів створення нових організаційних форм ведення сільського господарства (в 
тому числі і молочний сектор) відповідно до сучасних ринкових умов 
господарювання.

Результати. Розглянемо історичний досвід досягнення високого рівня розвитку 
АПК у передових індустріально-аграрних країнах світу. Це такі країни як Данія, 
Швеція, Норвегія, Німеччина, Фінляндія, шлях яких до високорентабельного 
молочнотоварного виробництва розпочинався ще на межі ХІХ/ХХ ст. зі створення 
контрольних союзів спочатку в тваринницьких напрямах, а згодом вже і в молочній 
галузі. За формою організації контрольні союзи являли собою кооперативи й були 
своєрідним типом суспільної взаємодопомоги сільським господарям. Головна мета 
контрольних союзів — створити можливість доходного ведення молочного 
господарства не за рахунок зменшення собівартості продукції або підвищення цін на
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неї, а за рахунок постійного підвищення якості виготовленої продукції та 
удосконалення виробництва в цілому. Поширення контрольних союзів в молочній 
галузі на межі ХІХ/ХХ ст. було викликано розвитком конкуренції на світових ринках. 
А саме:

-  прагнення дрібних господарів просувати продукт на більш стійкий широкий 
ринок поклало початок виникненню кооперації зі збуту продукції (збутова 
кооперація);

-  вимоги до виробників щодо поставки першосортної продукції призвело до 
організації виробничої кооперації;

-  залежність виробників від торговців призвела до виникнення споживчої 
кооперації в країнах [2, с.22—23].

Дані вимоги світового ринку були непідсильні дрібним виробникам у зв’язку з 
відсутністю необхідних для створення кооперативів великих фінансових коштів, 
тому виникла необхідність в кредитній кооперації. Саме завдяки кредитній 
кооперації молочнотоварні контрольні союзи Данії отримували необхідні позикові 
кошти в достатніх обсягах для ведення господарства. Це також допомогло 
задовольнити потребу в оборотних коштах, яка в умовах ринкового господарства 
виникає постійно, та дозволило подолати залежність сільгоспвиробників від 
торговців. Вищерозглянуті заходи дозволили виробникам Данії на межі ХІХ/ХХ ст. 
стати на Лондонському ринку провідними експортерами масла, виробляючи тоді 39
— 40% цього продукту від усього світового обсягу, витіснивши звідти Англію, 
Фінляндію, Польщу, Росію, Німеччину. Контрольних союзів на той час у Швеції 
було 662, а у Данії — 530. [1, с.76].

Висновки. Повертаючись до економічних проблем сучасної молочної галузі в 
Україні, слід виділити найголовніші: затримки платежів або їхня відсутність, 
бажання виробників обійти офіційну систему збуту, прагнення вести розрахунки 
через «чорну готівку». Тому для розвитку молочної галузі й сільськогосподарського 
виробництва загалом необхідне залучення великих банківських капіталів. Саме 
великий централізований банківський капітал має відігравати вирішальну роль у 
розвитку сільського господарства, включаючи молочнотоварне, грошовими коштами 
на технічне й технологічне переоснащення. Тільки великий банківський капітал 
здатний планомірно організувати та нормалізувати обіг грошових коштів у молочній 
галузі. Тому зараз в Україні треба відтворити саме датський та шведський досвід 
вдалого ринкового підходу до організації сільськогосподарського виробництва у 
фермерських господарствах, враховуючи сучасні національні та світові господарські 
особливості аби покращити стан сільського господарства, що в свою чергу призведе 
до економічного зростання країни в цілому [3, с.18].

Л ітература
1. Гаркавко В.К. Контрольні союзи молочнотоварних господарств та їхня роль в 

історії розвитку кооперації в галузі // Наукові праці Національного університету харчових 
технологій. — Спеціальний випуск. Економічні науки. №17 — Київ: НУХТ. —2005. — С. 75
— 77.

2. Гаркавко В.К. Організація контрольних союзів молочнотоварних господарств та 
роль контроль-асистентів в їхній діяльності // Вісник Одеського національного 
університету. — Том 11. Випуск 8. Економіка, 2006 — С. 22 — 26.

3. Гаркавко В.К. Про необхідність ретельного дослідження історичного досвіду 
організації контрольних союзів і кредитної кооперації молочнотоварних господарств // 
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 186: В 4т. Том 
І. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. — С. 15 — 19.
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28. Сутність та функції кредиту

Олена Анісімова, Олександр Довженко
Національний університет харчових технологій

Вступ. Кредит завжди привертав увагу дослідників. Проблемам існування та 
використання його присвячено ряд спеціальних робіт. Проте в сучасних умовах 
інтерес та потреба вивчення динамічного розвитку кредитних відносин значно 
посилився. Адже кредит, як породження економічних відносин, розвивається в 
масштабах та формах, що визначаються економічними процесами.

Відновлення банківського кредитування у післякризовий період можливий за 
умов теоретичного обґрунтування сутності кредиту та впливу фінансової кризи на 
процес кредитування. Недостатність теоретичних напрацювань щодо сутності 
кредиту відповідно до ринкових умов суб'єктів господарювання негативно впливає 
на кредитні відносини між кредиторами і позичальниками, затрудняє доступ останніх 
до кредитних ресурсів. Вирішення вищевказаних проблем можливе за умов більш 
поглибленого дослідження теорії кредиту.

Актуальність даної теми полягає в тому, що кредитування є досить вагомим 
чинником в розвитку підприємництва. Адже більшість людей не мають досить 
власних фінансових ресурсів для організації підприємницької діяльності, або існує 
нестача коштів для підтримання підприємства в належному стані в силу тих чи інших 
причин.

М атеріали і методи. Кредитні операції комерційних банків вивчаються з 
допомогою низки статистичних методів. У тому числі велике значення має тут метод 
угруповань: класифікація міжбанківського, банківського кредиту, отримання кредиту 
на вигляді цінних паперів, угруповання за термінами надання кредиту.

Результати. За своєю сутністю та механізмом впливу на процес суспільного 
відтворення кредит є однією з найскладніших економічних категорій і поступається 
лише категорії грошей.

Різні визначення суті кредиту можуть відображати окремі риси його структури, 
складу учасників та стадій руху. Кредит можна визначити так: це взаємини між 
кредитором і позичальником, зворотний рух вартості, рух платіжних засобів за умови 
повернення, рух позикової вартості, рух позикового капіталу. Основою розвитку 
кредиту як економічного явища є достатня платоспроможність суб'єктів економічних 
відносин.

Сутність кредиту проявляється в його функціях. В ринковій економіці кредит 
виконує такі функції:

1. Перерозподіл вартості у процесі відтворення.
2. Заміщення готівки в платіжному обігу.
3. Контроль за цільовим використанням коштів.
Перерозподільча функція кредиту полягає в тому, що тимчасово вільні кошти 

одних підприємств, організацій та населення перерозподіляються на поворотній 
основі між підприємствами, у яких не вистачає власних коштів для здійснення 
нормального процесу виробництва.

Функція заміщення полягає в заміщенні кредитом готівки в платіжному обороті, 
тобто в тому, що з допомогою кредиту створюється можливість підприємствам 
здійснювати розрахунки між собою в процесі купівлі-продажу і з фінансово-
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банківськими установами не готівкою, а шляхом перерахування в безготівковому 
порядку суми платежу з рахунку платника на рахунок одержувача грошей.

Контрольна функція кредиту полягає в тому, що в процесі перерозподілу 
кредитних коштів забезпечується банківський контроль за виконанням 
позичальником умов кредитного договору, цільовим використанням кредиту, 
своєчасним і повним його погашенням.

Дослідження кредитних відносин неможливе без уточнення категорії кредиту в 
широкому розумінні цього слова. Тому дослідження категорії кредиту за ринкових 
умов господарювання слід в першу чергу, розглядати відповідно до теорії позикового 
фонду. Кредит виступає основною формою руху позикових коштів, що надаються на 
умовах дотримання принципів кредитування, зокрема повернення, строковості, 
цільового призначення та платності. В процесі кругообігу виробництва важливе 
значення має забезпечення повернення позичальником суми отриманого кредиту та 
відсотків за його використання. Це потребує вивільнення із кругообігу певної суми 
коштів для забезпечення позичальником виконання умов кредитного договору та 
дотримання ним принципів банківського кредитування. Без одержання від 
позичальника доходу у вигляді відсотків у кредитора не виникає зацікавленість у 
наданні кредиту.

Проведені дослідження кредитних відносин свідчить, що розвиток кредиту 
зумовлює значні зміни в організації та функціонуванні суб’єктів господарювання. За 
сучасних умов господарювання налагодження кредитних взаємовідносин банків з 
позичальниками можливе лише за умов теоретичного обґрунтування сутності 
кредиту та його ролі у відтворювальному процесі.

Висновки. Здійснені дослідження теорії кредиту сприяють застосуванню 
економічно обґрунтованих підходів щодо процесу кредитування, дають можливість 
будувати взаємовідносини комерційних банків як потенційних кредиторів з 
позичальниками з дотриманням принципів кредитування. Дослідження впливу 
фінансових криз на кредит сприяє відновленню банківського кредитування в 
післякризовий період доступу позичальників до кредитних ресурсів.

29. Маркетинг в туризмі

Єлизавета Затірка , Тетяна Нікітіна
Національний університет харчових технологій

Вступ. В сучасній економіці маркетинг стає одним з необхідних елементів будь- 
якої господарської діяльності. Положення сучасного маркетингу можуть бути цілком 
застосовані і в туризмі, тому що туризм не має яких-небудь принципових 
відмінностей від інших форм господарської діяльності. Отже, актуальним є 
дослідження впливу маркетингу на туристичну сферу, зокрема в Україні.

М атеріли і методи. Під час даного дослідження було застосовано метод 
статистичного аналізу та дедуктивний метод.

Результати. Туристична сфера має певну специфіку. У туристичній діяльності 
здійснюється торгівля як послугами, так і товарами (частка послуг в туризмі складає 
75%, товарів -  25%), а також існує особливий характер споживання туристичних 
послуг і товарів в місці їх виробництва [1, с. 58].
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В туристичній сфері маркетинг виконує такі головні функції: 1) встановлення 
контактів з клієнтами; 2) розвиток; 3) контроль. Встановлення контактів з клієнтами 
ставить собі за мету переконати їх в тому, що передбачуване місце відпочинку і 
існуючі там служби сервісу, визначні пам'ятки повністю відповідають тому, що 
бажають одержати клієнти. Розвиток передбачає проектування нововведень, які 
зможуть забезпечити нові можливості для збуту. Подібні нововведення повинні 
відповідати потребам і перевагам потенційних клієнтів. Контроль передбачає аналіз 
результатів туристичної діяльності по просуванню послуг на ринок і перевірку, 
наскільки ці результати відображають повне і успішне використання наявних у сфері 
туризму можливостей.

Маркетинг розширює свої функції, роблячи особливий акцент на 
взаємовідносинах із споживачами. Довгострокові взаємовідносини з клієнтами 
обходяться набагато дешевше, ніж маркетингові витрати, необхідні для посилення 
зацікавленості споживача до послуг фірми нового клієнта.

Туристичні послуги у момент придбання існують в уяві споживача, дізнатись що 
чекає клієнта від подорожі можна тільки за допомогою досліджень. Проводячи 
маркетингові дослідження, працівники маркетингових служб проводять аналіз 
наявних і потенційних потреб і бажань покупця, виявляючи однорідні групи клієнтів.

Сучасний розвиток туризму в Україні має глибокі протиріччя в його 
організаційній структурі, в спрямованості розвитку, в стані якісних і кількісних 
характеристик. З одного боку, сучасний стан туризму в Україні розцінюється як 
кризовий, пов'язаний з різким падінням досягнутих раніше обсягів надання 
туристських послуг, скороченням матеріальної бази туристської галузі і значною 
невідповідністю потребам населення в туристичних послугах. З іншого боку, 
наголошуються високі темпи будівництва туристичних об'єктів, що відповідають 
найвищим світовим стандартам, значне зростання кількості числа туристичних 
організацій по всій території України.

Тому, необхідно використовувати маркетингову діяльність, для того щоб 
розпізнати, ідентифікувати і оцінити існуючий або прихований попит на послуги, які 
підприємство пропонує або може запропонувати, і спрямувати зусилля фірми на 
розробку, виробництво, розподіл, продаж і просування цих товарів і послуг.

Висновки. Отже, маркетинг в туризмі - це система безперервного узгодження 
пропонованих послуг з послугами, які користуються попитом на ринку і які 
туристичне підприємство здатне запропонувати з прибутком для себе і більш 
ефективніше ніж це роблять конкуренти. Маркетинг туристичного підприємства 
знаходиться під впливом соціально-культурних чинників. Найбільшою силою 
володіють норми, прийняті в суспільстві, що встояли, системи соціальних правил, 
духовних цінностей, відносин людей до природи, праці, між собою і до самих себе.

Л ітература:
1. Кирилова О. І., Маркетинг на ринку туристичних послуг / О. І. Крилова // 

Маркетинг в Україні. -  2009. - №3. - С. 57-60.
2. Гересименко В. О., Даведенко І. В., Засоби просування туристичних послуг/ В. 

О. Герасименко, І. В. Давиденко // Маркетинг в Україні. -  2009.- №2.- С. 41-46.
3. Іванова Л. Т., Дослідження сучасного стану ринку готельних послуг в Україні / 

Л. Т. Іванова // Маркетинг в Україні. -  2008. - №1.- С. 33-38.
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30. Розвиток ділового туризму в Україні

Анастасія Рябенька, Тетяна Нікітіна
Національний університет харчових технологій

Вступ. На сьогоднішній день діловий туризм є одним з найбільш швидко 
прогресуючих та таких, що активно розвиваються, напрямів сучасного туризму. 
Високі темпи його розвитку визначаються, в першу чергу, поглибленням політичних 
та економічних зв’язків між різними державами світу. Оскільки в Україні діловий 
туризм лише починає розвиватися, отже ще існує багато актуальних проблем, які 
потребують вирішення.

Матеріали і методи. У процесі дослідження використовувалися методи 
статистичного аналізу і синтезу.

Результати. На сучасному етапі діловий туризм в Україні перебуває в стані 
зародження. З поселенням ролі нашої держави на міжнародній арені зростає 
необхідність створення сприятливих умов для розвитку ділового туризму в Україні. 
В Україні створено державну цільову програму розвитку туризму та курортів на 
період до 2022 року. За словами голови Державного агентства України з туризму та 
курортів Олени Шаповалової «...у рамках програми розвитку туризму до 2022 р. 
планується визначити пріоритетні напрями та види туризму. До них однозначно 
належатиме і діловий туризм»[1].

Однією з основних проблем розвитку ділового туризму в Україні, як і туризму 
загалом, залишається недостатнє фінансування з боку держави. Найбільш 
сприятливим в напрямку фінансування сфери туризму в Україні був 2008 р., оскільки 
державним бюджетом було передбачено виділення найбільшої кількості коштів для 
фінансування галузі. В наступні роки (2009 - 2011 рр.) сума коштів булла зменшена 
майже в 10 разів: на фінансову підтримку створення умов безпеки туристів та 
розбудови туристичної інфраструктури з 4800 тис. грн. в 2008 р. до 432 тис. грн. в 
2011 р., на фінансову підтримку розвитку туризму з 20,29 млн. грн. до 1,83 млн. грн. 
відповідно [2, с.276]. Одночасно з цим кошти на прикладні розробки у сфері розвитку 
культури та туризму залишалися майже незмінними в період 2008 - 2010 рр. (в 
середньому на рівні 7,5 млн. грн.), однак в 2011 році їх сума також була зменшена 
майже в 10 разів (861 тис. грн.) [2, с.276]. Слід також зазначити, що в дані роки 
бюджетом не було передбачено створення жодних спеціальних фондів для 
фінансування сфери туризму[2, с.276].

Приїжджаючи в Україну, діловий турист прагне поселитися не просто в 
першокласному готелі, а у спеціалізованому бізнес-готелі, що має надавати безліч 
ділових послуг з обов'язковою пізнавальною та розважальною програмами. Будь- 
який сучасний готель має об'єднувати в єдиний комплекс бізнес-центр, центр 
дозвілля, підприємства сфери послуг і торгівлі. Все це має закладатися ще на стадії 
проектування будівництва чи перебудови готельної мережі. Для ділових людей 
велике значення мають телекомунікаційні послуги. Фактично нині жоден з готелів 
України не відповідає повністю сучасним вимогам телекомунікаційного комплексу. 
На сьогоднішній день такі послуги можуть надавати лише обмежена кількість готелів 
Києва, Львова, Харкова та Донецька, Дніпропетровська. У цих містах є всі 
можливості для розвитку цього виду туризму, особливо після того, як були 
побудовані об'єкти під Євро-2012 і зараз будуються мультифункціональні комплекси 
під Євробаскет-2015, які можуть використовуватися як конференц-зали [3].
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Актуальним в Україні є питання забезпеченості відповідними кадрами 
організації ділового туризму. Необхідна підготовка висококваліфікованих 
працівників відділів конференц-сервісу готелів, які могли б на відповідному рівні 
обслуговувати не лише форуми, конференції, семінари, конгреси, презентації тощо, а 
й корпоративні заходи культурно-розважального напряму, тобто свята, вечірки 
тощо.

З огляду та те, що діловий туризм в останній час набув активного розвитку і 
розвиватиметься і в майбутньому, що пов’язано зі швидкими темпами розвитку 
світової економіки, поглибленням політичних та економічних зв’язків між різними 
державами світу, в Україні в 2005 р. була створена Міжнародна асоціація ділового 
туризму й торгівлі, що об’єднує фірми та організації, які працюють у даній сфері. 
Основними напрямками її діяльності є розвиток міжнародної концепції ділового 
туризму в Україні, розвиток сучасної інфраструктури ділового туризму в Україні, 
створення мережі регіональних центрів ділового туризму, популяризація ділового 
туризму в Україні серед іноземців.

Діловий туризм в Україні має розвиватися на основі особливої української 
специфіки, з урахуванням національного колориту. Головне тут для країни, 
щоприймає, є приязне ставлення ділових людей до України і бажання відвідати її ще 
раз. На жаль, нинішні умови ділового туризму в Україні такого бажання в багатьох 
випадках не викликають.

Висновки. В Україні діловий туризм перебуває в зародковому стані. Однак 
вступ нашої держави до дедалі більшої кількості міжнародних організацій, 
проведення тут європейських і світових форумів, спортивних змагань і чемпіонатів 
створює сприятливі умови для його розвитку і популяризації України як однієї з 
ділових держав світу. Згідно програми розвитку туризму в Україні до 2022р., діловий 
туризм є одним з пріоритетних напрямків розвитку туризму.

Література.
Lhttp://ua.for-ua.com/ukrame/2013/10/07/173025.html
2. Чкан, А.С. Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного
університету. - Економічні науки/А.С. Чкан//Фінансування туризму в Україні.- 

2012. - №2(18), Том 3. - С.276-280
3. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/638-2013-%D1%80/conv

31. Сучасний стан туристичної діяльності в Україні

Людмила Савицька, Тетяна Нікітіна
Національний університет харчових технологій

Вступ. На сьогодні туризм відіграє все більш важливу роль у світовій економіці, 
а його темпи розвитку постійно зростають. Актуальність дослідження сучасного 
стану та впливу туристичної діяльності на економіку України полягає в тому, що 
країна має великий ресурсний потенціал, який можна використати для подальшого 
розвитку туристичної сфери, що принесе значні кошти в економіку держави.
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М атеріали і методи. Під час дослідження було використано метод аналізу і 
синтезу статистичний метод.

Результати. Туризм має значний вплив на економіку регіону, країни і світу в 
цілому. Виходячи з цього, можна виділити такі особливості впливу туристичного 
бізнесу на економіку країни: швидке та дешеве створення робочих місць; зростання 
національного доходу, валового внутрішнього продукту (ВВП); розвиток місцевої 
інфраструктури; створення, формування та реалізація туристичного продукту; 
організація ринку туристичних послуг різного рівня комплексності; підвищення 
рівня життя населення; сприяння охороні навколишнього середовища та збереженню 
історико-культурної спадщини суспільства.

Туристичний потенціал України на сьогодні залишається цілком не розкритим, 
про що свідчить 1,5 -  2,5 % частка туристичної галузі в структурі ВВП країни у 2012
р. Загальний внесок туристичної сфери до ВВП України станом на 2012 р. становив 
92,1 млрд. грн. [4].

Основними недоліками, що перешкоджають розвитку туристичної сфери в 
Україні є чинники управлінського, економічного, соціального та екологічного 
характеру. Проте, незважаючи на несприятливі умови, туристична галузь в Україні 
поступово розвивається.

Проаналізувавши туристичні потоки в Україні, можна виявити динамічний 
розвиток в’їзного туризму протягом 2001-2011 рр. (середньорічний приріст становив 
12,6 % [3]), відносно стабільний розвиток виїзного туризму (середньорічний приріст 
-  3,8 % [3]), та стабільну динаміку внутрішніх потоків (2,7 %), що може свідчити про 
підвищення рівня конкурентоспроможності України на міжнародній арені [3].

Протягом 2001 - 2011 рр. обсяги інвестицій в готельну та ресторанну сферу 
зросли з 469 до 4908 млн. грн. або в 10,5 разів, хоча більшість експертів, вважають 
що туристична інфраструктура країни розвинута недостатньо і морально застаріла [2,
с. 131].

Також варто звернути увагу на те, що внутрішні туристичні потоки на 71,1% 
забезпечені в’їзними туристами і лише на 28,9% вітчизняними, причому протягом 
2000 -  2011 р. частка внутрішніх туристів на ринку мала тенденцію до скорочення, це 
може свідчити про слабий розвиток внутрішнього туризму в Україні [3].

Згідно із дослідженнями Всесвітньої ради подорожей та туризму (WTTC), за 
показниками розвитку туристичної сфери, вітчизняна економіка не відповідає 
загальносвітовим тенденціям. Наприклад, туристична індустрія України та суміжні з 
нею галузі економіки у 2008 р. принесли 9,3% або 85,1 млрд. грн. ВВП держави, які 
дещо знизились у 2009 р. Проте, на відміну від світових тенденцій, це зниження 
відбувалося з меншою інтенсивністю. Подібна ситуація виникла і у сфері 
інвестування туристичної сфери. Обсяг інвестицій у туристичній індустрії у 2008 р. 
склав 50 млрд. грн. -  19,9%, а у 2009 році -  47 млрд. грн., або 17,8%. Що стосується 
зайнятості, то вітчизняна туристична індустрія забезпечила роботою приблизно 
кожного 14 працівника. Станом на 2008 рік число зайнятих у туризмі склало 1 571 
500 чоловік, або 7% від загальної кількості, проте у 2009 році ці показники суттєво 
скоротилися. Такі зміни були спричинені двома факторами. По-перше, загальне 
зниження ВВП в Україні за 2008 -  2009 рр. було одним із найбільших у світі, тому 
динаміка його зниження втрати доходів туризму. По-друге, готуючись до проведення 
чемпіонату Європи з футболу 2012 р., на розвиток туризму і пов’язаних з ним 
галузей було виділено значні фінансові ресурси безпосередньо з бюджету і 
внутрішніх інвестицій, що також сприяло втриманню галузі на належному рівні.
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Висновок. Отже, сфера туризму не тільки приносить значну частину прибутку в 
економіку туристично-розвинутих держав, а й є надзвичайно перспективною. Так як 
Україна має значну кількість природних та культурно-історичних ресурсів, то 
раціональне їх використання може сприяти розвитку даної галузі і безсумнівно стати 
одним з головних джерел надходжень до державного бюджету країни.

Л ітература
-  Дядечко, Л.П. Економіка туристичного бізнесу: навч.посіб. / Л.П.Дядечко. -  

К: ЦУЛ, 2007. -  224 с.
-  Статистичний щорічник України за 2011 рік / Державна служба статистики 

України / Київ, ТОВ «Август Трейд», 2012 -  559 с
-  Державна служба статистики [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

www.URL : http ://www.ukrstat. gov.ua
-  Travel & Tourism Economic Impact 2012 Ukraine/ World Travel & Tourism 

Council -  London, 2012. -  24 с.

32. Зайнятість у сфері туризму в Україні

Анастасія Шулішова, Тетяна Нікітіна
Національний університет харчових технологій

Вступ. Індустрія туризму -  одна з найбільш швидко прогресуючих галузей 
світового господарства, що можна розглядати і як самостійний вид економічної 
діяльності, і як міжгалузевий комплекс. Туризм як специфічний вид діяльності 
охоплює безліч галузей економіки, починаючи з будівництва і закінчуючи 
транспортними перевезеннями. Основою кадрового потенціалу будь-якого 
підприємства є економічно активне населення, тобто частина населення, яка 
забезпечує виробництво товарів і надає різноманітні послуги, в тому числі й 
туристичні. Отже, актуальним є дослідження питання зайнятості у сфері туризму в 
Україні.

М атеріали і методи. У ході дослідження були використані такі методи 
наукового дослідження, як аналіз, синтез і дедукція.

Результат. Зростання обсягів туризму впливає позитивно на економіку країн, 
створюючи додаткові робочі місця, сприяючи розвитку малого підприємництва [2. 
с.332]. Сучасний розвиток туризму в Україні характеризується наявністю глибоких 
протиріч у його організаційній структурі, стані якісних і кількісних характеристик. 
Загальнонаціональні проблеми, притаманні практично всім сегментам туристичного 
ринку нашої держави, суттєво стримують подальший його розвиток. За 
дослідженнями Всесвітньої ради подорожей та туризму (WTTC), вітчизняна 
економіка за показниками розвитку туризму дещо не відповідає загальносвітовим 
тенденціям, зокрема, випереджаючи їх за показниками частики доходів у ВВП країни 
й інвестиційних вкладень, одночасно відстаючи у сфері зайнятості. Аналіз кількості 
економічно активного населення в Україні засвідчує, що існує соціальна група 
"безробітні", значна частина яких могла б працювати у галузі туризму. Дослідження 
засвідчують, що на 1 тис. туристів, котрі зупиняються в готелях, створено 279 місць 
працевлаштування у самому туризмі та 107 - для зайнятості, не пов'язаної з туризмом 
безпосередньо, а саме - на будівництві й ремонті об'єктів розміщення туристів, у

57

http://www.URL
http://www.ukrstat


харчовій промисловості, сільському господарстві, у галузях обслуговування - на 
транспорті, в закладах, які беруть участь в організації видовищних заходів, 
спортивних змагань, об'єктах ресторанного і готельного бізнесу та ін. [1.c. 181-182].

Зайнятість характеризується як кількісними, так і якісними показниками, до яких 
належать рівень кваліфікації працівників, зайнятих у туризмі. У туризмі здебільшого 
використовується низько кваліфікована праця: швейцари, підношувачі багажу, 
покоївки, кур'єри та ін., але водночас існують спеціальності, що вимагають високої 
кваліфікації: гід-перекладач, шеф-кухар, менеджер. В індустрія туризму, особливо 
гостинності, завдяки змінам в організації та технології, широко зайняте жіноче 
населення, яке не потребує високої кваліфікації. Наприклад, у готелях і ресторанах 
Фінляндії, Швеції, Австрії, Австралії, Великої Британії, Канаді частка жіночої праці 
становить від 76 до 58 % [1, c.186 ].

Висновки. Відповідно до інформації Всесвітньої ради подорожей і туризму, на 
початок XXI ст. у сфері туризму налічувалося понад 350 млн. робочих місць, а тепер 
у цій галузі економіки зайнятий кожен десятий працівник світу. За роки незалежності 
України кадри для туризму готують понад 150 навчальних закладів. Майже половина 
з них - це університети, які займаються підготовкою спеціалістів управлінського 
рівня [1, с.185]. Поступове підвищення соціально-економічного рівня життя 
населення країни збільшує його потреби у відпочинку й дозвіллі, що збільшує 
внутрішні та виїзні туристичні потоки, які стимулюють розвиток сектору 
туристичних послуг: відбувається зростання внеску туристичної галузі в бюджет, 
зростає кількість зайнятих у туристичному секторі.

Зростання інвестицій у туристичну сферу України веде до створення 
туристичних об’єктів та розвитку туристичної інфраструктури, що підвищує 
привабливість національного сектору туристичних послуг. Це стимулює зростання 
внутрішніх та в’їзних туристичних потоків і забезпечує підвищення соціально- 
економічного розвитку країни.

Л ітература:
1. Кузик С.П. Географія туризму: авч. посіб. С. П. Кузик. К. : Знання, 2011. 271с.
2. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник / 

М.П.Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. - К.: Знання, 2008. - 661 с.
3. Державна служба туризму і курортів [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 

www.tourism.gov.ua
4. Всесвітньо туристична організація [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
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33. Сучасні можливості ринку цукру при вступі України до 
Європейського Союзу

Зоя Рожко
Вінницький коледж Національного університету харчових технологій

Вступ. До цього часу ринок цукру залишається неврегульованим через 
суперечності в існуючому законодавстві, без чітких правил регулювання і контролю, 
з великою кількістю посередників, відсутній порядок про облік операцій з реалізації 
цукру, незапровадженно ліцензування оптової торгівлі цукром. Це викликано 
здебільшого невиконанням вимог Закону України «Про державне регулювання
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виробництва і реалізації цукру» в частині ліцензування оптової торгівлі цукром, 
поставок цукру на внутрішній ринок в обсягах квот, запровадження обліку руху 
цукру, створення інтервенційного державного фонду.

Найбільш організований ринок цукру в країнах Європейського Союзу, при 
високому рівні розвитку галузі ці країни експортують цукор лише в разі повного 
забезпечення ним потреб внутрішнього аграрно-продовольчого ринку (табл.).
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Джерело: узагальнені дослідження
Вступ України до Світової організації торгівлі додатково загострює ряд проблем 

цукрового комплексу і вимагає додаткових заходів щодо захисту вітчизняного ринку 
цукру. На нашу думку, виконання цих вимог можливо лише при забезпеченні
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цукрової галузі пільговими цільовими кредитними коштами та відходу від 
давальницької схеми переробки цукрових буряків.

В умовах перенасиченого ринку цукру цукрові заводи, сільгоспвиробники 
реалізують цукор непропорційно, за різними схемами, а в деяких випадках понад 
встановлену квоту його поставки на внутрішній ринок, у тому числі за цінами, 
нижчими собівартості його виробництва. За даними Держкомстату внутрішня 
потреба цукру в Україні складає 2,5 млн. т. на рік в тому числі пряме споживання 
складає 1,8 млн.т, та продовольче споживання 0,7 млн. тонн.

На сьогоднішній день Міністерством аграрної політики України та 
департаментом харчової промисловості України розроблена комплексна державна 
програма реструктуризації і розвитку цукрової галузі на період до 2014 року. 
Підставою для прийняття програми була Постанова Верховної Ради України від 
03.03.2010 рр. № 2465-IV «Про законодавче забезпечення розвитку бурякоцукрового 
комплексу в Україні та заходи щодо його покращення». Строки реалізації програми 
2010-2014 рр.

Висновки. На наш погляд, основною метою Програми має стати подолання 
кризових явищ у цукровій галузі, забезпечення її економічної стабілізації і 
подальшого ефективного розвитку на основі реструктуризації всього цукрового 
виробництва, його інтенсифікації і технічного переоснащення, створення 
привабливого інвестиційного клімату та передумов для виведення галузі на рівень 
передових країн світу, відновлення конкурентоспроможності та експортного 
потенціалу галузі, забезпечення економічної безпеки держави.

Література:
1.Україна. Кабінет Міністрів. Про державне регулювання виробництва і 

реалізації цукру : Постанова...від 2 черв. 2012 р. № 868 (Із змінами, внесеними згідно 
з Постановою КМ № 1997 від 25.12.2002 р., № 117 від 04.02.2010 р.) // Офіційний 
вісник України. -  2012. -  № 23. -  Ст. 937.

2.Інформація асоціації «Укрцукор» (www.ukrsugar.kiev.ua)/
3. Красняк О. П. Формування ринку цукру / О. П. Красняк // Вісн. Харківського . 

нац. техн. ун-ту сільського госп-ва. Вип. 53. Економічні науки. -  Х. : ХНТУСГ, 2007. 
-  341 с.
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21.2. Сучасні методи управління підприємствами харчової
промисловості

Голова секції -  проф. Т.Л. Мостенська 
Секретар секції -  Л.Ф. Литвинець

Ауд. В-401

І.Продовольча безпека і глобалізація

Ірина Федулова, Тетяна Якімчук
Національний університет харчових технологій

Вступ: Продовольча безпека залежить від успішного функціонування
агропромислового комплексу і зокрема сільського господарства. Україна має всі 
основні види ресурсів і здатна забезпечити населення продовольством власного 
виробництва. Україна характеризується сприятливими природними умовами для 
розвитку сільськогосподарського виробництва, має певні конкурентні переваги перед 
виробниками агропромислової продукції інших країн та має можливість зайняти 
відповідне місце на міжнародних ринках сільськогосподарської сировини та 
харчових продуктів. Успішний розвиток галузей вітчизняного агропромислового 
сектору є не тільки важливим чинником подолання негативних наслідків економічної 
та фінансової кризи, а й слугуватиме підґрунтям розвитку вітчизняної економіки в 
цілому.

Результати: Агропромисловий сектор (сільське господарство, харчова та
переробна промисловості) займає одне з провідних місць у структурі української 
економіки, гарантує продовольчу безпеку країни, визначає обсяги пропозиції та 
вартість задоволення споживчих потреб населення, формує валютні надходження від 
експортних поставок, визначає стан та тенденції регіонального розвитку. У 2011 році 
частка сільського господарства у структурі валового внутрішнього продукту України 
становила 8,3%, що менше ніж у 2001 році, але й дотепер залишається вагомою [1].

У багатьох країнах світу виробництво харчової продукції дотується. В Європі, 
наприклад, витрати на підтримку фермерів становлять близько 40 - 45 % від 
собівартості продукції. Але в існуючих економічних умовах в Україні розраховувати 
найближчим часом на значні дотації просто нереально. Щоб забезпечити 
самоокупність сільського господарства і в той же час зберегти умови відтворення, 
необхідно підвищити не менш ніж у 2-3 рази ефективність виробництва продукції 
сільського господарства. Це можливо лише за умови зміни концепції аграрної 
політики України.
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При формуванні стратегії розвитку сільського господарства необхідно врахувати 
досвід провідних розвинених країн. Наприклад, в США держава надає субсидії з 
федерального бюджету в разі пониження ринкових цін на сільськогосподарську 
продукцію нижче гарантованого рівня цін. Спеціальна урядова організація з 
гарантованих цін приймає заставу у виробників сільськогосподарські продукти і у 
випадку, якщо ціни ринку перевищать заставні, виробник викуповує свій товар і 
продає його на ринку. Якщо ціни нижче заставних ставок, то товар залишається у 
власності урядового підприємства. Таким чином, США як найбільший експортер 
аграрної продукції, шляхом підтримки власних виробників вживає дієвих заходів, в 
результаті яких і власний виробник не залишається в програші, і рівень цін 
знаходиться під контролем держави.

Ефективний механізм ціноутворення в ЄС, розроблений по кожному виду 
сільгосппродукції і для кожного регіону. Встановлюються кілька категорій цін - 
індикативні ціни, обумовлені співтовариствами як оптимальні, мінімальні ціни або 
порогові, мінімальні ціни продажу, гарантовані виробнику інтервенціями, 
офіційними організаціями. Існування порогової ціни захищає ринок від імпорту, ціна 
інтервенції гарантує мінімальний дохід виробникам. Таким чином, протекціонізм в 
країнах ЄС захищає виробників від різких поштовхів світового ринку. Продумана 
політика ЄС дозволила протягом 12-15 років пройти шлях від імпортера 
сільгосппродукції до положення близького до самозабезпечення [ 2 ] .

Висновки: Україна сьогодні в результаті більш зваженого і продуманого
проведення економічної політики зможе зайняти гідне місце в системі світового 
сільського господарства. В іншому випадку, посилення продовольчої залежності в 
умовах глобалізації світової економіки ще більше негативно вплине національну 
безпеку, посилить небезпеку завоювання її внутрішнього ринку іноземними 
товаровиробниками, особливо за умов членства у СОТ. Зараз у світі на продовольчу 
безпеку країни впливає глобалізація світової економіки. Рушійною силою 
глобалізації є прагнення держав до свободи торгівлі, ринків капіталу, зміцненню 
міжнародного характеру виробництва і стратегії розподілу продукції. Цьому сприяє 
також активне поширення новітніх технологій, що усувають бар'єри в переміщенні 
товарів, послуг і фінанси .

Глобалізація позначається на економіці всіх країн світу. Вона зачіпає 
виробництво товарів і послуг, використання робочої сили, інвестиції, технології та їх 
розповсюдження одних країн в інші. Все це в кінцевому підсумку відбивається на 
ефективності виробництва продуктів, продуктивності праці та 
конкурентоспроможності. Користь глобалізації для України пояснюють можливістю 
залучати іноземні інвестиції. Лише невелика частина інвестицій залучається в 
сільське господарство і машинобудування, що не сприяє розвитку даних галузей. 
Україна може розвивати сільське господарство за рахунок внутрішніх ресурсів, які є 
в країні (фінансові, трудові, наукові та природні).

Л ітература .
1. Державний комітет статистики України. Офіційний сайт [Електронний ресурс] : Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Мау В. Экономическая политика 2010 года в поисках инноваций // Вопросы 

экономики, 2011. -  № 2. -  С.4-22.
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2.Вплив екології та екологічних факторів на якість продуктів
харчування

Ірина Лисиціна, Жанна Сіднєва
Національний університет харчових технологій

Вступ: Екологічна безпека продуктів харчування на сьогоднішній день - це 
найбільш актуальна і глобальна проблема, оскільки вона охоплює не лише здоров’я 
та безпеку життя людини, а й екологічні та економічні аспекти життєдіяльності 
людини. Нині екологічна та економічна ситуація в Україні наближається до 
кризової. Значно забруднилося навколишнє середовище, що призводить до 
зменшення кількості вирощеної сільськогосподарської продукції, зменшення 
поголів’я худоби через забруднення води, повітря, ґрунтів. Загальна ситуація 
потребує удосконалення технологій вирощування сільськогосподарської сировини та 
її переробки з метою виробництва високоякісних й екологічно безпечних харчових 
продуктів. Після виходу України на міжнародний ринок було зареєстровано безліч 
випадків ввезення в країну неякісних харчових продуктів, які були небезпечні для 
здоров'я і життя людини.

М атеріали іметоди :У дослідженні були використані новітні наукові 
досягнення українських та світових екологів, технологів та економістів (Васюкова 
Т.Г, Запольський А.К, Гавриленко О.П, Семенов В.Ф, Потіш Л.А)

Результати: Будь-який товар призначений для продажу або споживання , 
протягом свого життєвого циклу має кілька безпосередніх інтерпретацій та 
трактувань якості. Розглянемо від чого залежить якість на різних стадіях 
виробництва. На початковій стадії закладається показники якості продукції в проект 
на основі розробки маркетингових стратегій. На етапі виробництва якість продукції 
залежить від вихідних матеріалів, устаткування і навіть технологій. Саме на етапі 
виробництва можуть виникнути найбільші проблеми з якістю готових продуктів 
харчування. Це може виникнути через недобросовісну перевірку вихідних матеріалів, 
сировини продукції.

Наявність у харчовій сировині і продуктах сторонніх та токсичних речовин, які 
не мають основних фізіологічних властивостей, є однією з найбільш істотних 
причин, які загрожують здоров'ю і життю людини.

Під технічними потребами розуміється те, що продукція сільськогосподарського 
виробництва через нестабільність погодних умов може бути маловрожайною або 
навіть не вродити взагалі. Тому найчастіше використовують стимулятори росту або 
певні хімічні речовини, що прискорюють ріст рослин, створюють умови, щоб 
рослина була більш стійка до зміни погодних умов.

Також варто зазначити, що на якість та безпечність продуктів харчування 
значною мірою впливають наслідки виробничої діяльності промислові підприємства 
в країні. Згідно статистичних даних, більш екологічно чисті і корисні продукти 
харчування в Україні знаходяться на заході країни (Тернопільська, Івано- 
Франківська, Чернівецька області), а екологічно менш чисті і менш корисні для 
життя людини продукти харчування знаходяться на сході країни та у центральних 
областях (Луганська, Донецька Харківська, Дніпропетровська області). Слід 
зазначити, що данні статистики оновлюються щорічно і значних змін за останні 10-15 
років не було помічено (окрім аварії на Чорнобильській АЕС). Це пов’язано з тим, що 
так склалося історично, адже видобуток кам’яного вугілля та кольорових металів є
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досить забруднюючою для довкілля промисловістю, що не може не нанести шкоди 
якості сільськогосподарської сировини та готової продукції. [1]

Інтенсивний розвиток промисловості, енергетики і транспорту, хімізація 
сільського господарства, порушення екологічних вимог щодо охорони 
навколишнього природного середовища призвели до того, що в довкіллі і як наслідок 
в харчових продуктах та напоях з'являється велика кількість хімічних та 
радіоактивних речовин, шкідливих для здоров'я. Більшість підприємств не 
утилізують свої відходи, а переважно засмічують землю, що призводить до 
зараження ґрунтів та води небезпечними речовинами. Це отрутохімікати, 
канцерогенні сполуки, важкі метали, радіонукліди. Наявність у харчовій сировині і 
продуктах сторонніх та токсичних речовин, які не мають основних фізіологічних 
властивостей, є однією з найбільш істотних причин, які знижують якість продукції і 
підвищують рівень загрози для здоров'я і життя людини.

Не слід забувати, щоне меншу шкоду на організм людини наносять продукти 
тваринництва (яйця, молоко, м’ясо). Хоча більшість вчених намагаються довести, що 
продукти рослинного походження є більш небезпечними ніж продукти тваринництва, 
остаточної відповіді на дане питання немає. [2]

Висновки: У сучасному житті людина все менше довіряє якості виробленої 
продукції або вирощеної сировини. Це пов'язано як з погіршенням умов 
навколишнього середовища так і з генною модифікацією продуктів харчування і 
низьким контролем якості продуктів харчування в процесі виробництва. Поліпшення 
ситуації потребує впровадження нового інноваційного обладнання, використання 
прогресивних технологій, екологічно безпечного землекористування, застосування 
систем екологічного менеджменту на базі стандартів ISO14000.

Л ітература
І.Запольський А.К., Українець А.І. Екологія харчових продуктів. -  К.: Вища 

школа, 2005 - 423с.
2.Васюкова Т.Г., Ярошева О.І. Екологія, Підручник. К.:Конкорд, 2009. - 524 с.

3. Найкращі доступні технології енергоекономічного менеджменту 
-  методологічна база підвищення енергоефективності та 

екологічної безпеки цукрового виробництва

Тетяна Василенко, Жанна Сіднєва
Національний університет харчових технологій

Вступ: Енергозбереження та зменшення техногенного впливу на навколишнє 
середовище слід розглядати як неперервно пов’язані складові розвитку підприємств 
цукрової промисловості, галузі та національної економіки в цілому.

На сьогодні важливим методом підвищення ефективності виробництва, 
включаючи його енергоефективність, на основі екологічно орієнтованої перебудови 
техніко-технологічного базису інновацій в цукровій промисловості повинно стати 
застосування так званих «найкращих доступних технологій» (НДТ).

М атеріали і методи: Ключовим елементом забезпечення енергоефективності 
та екологічної безпечності на рівні теплотехнологічних систем цукрового
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виробництва є п ідходи, спрямовані на створення відповідної систем и м енедж м енту в 
рамках Н Д Т енергоекономічного менеджменту. Інші Н ДТ, застосовувані на рівні 
системи, вносять внесок в м енедж м ент ефективності і дозволяють отримати більше 
інф ормації про конкретні інструментах, необхідн і для досягнення поставлених цілей. 
У  цьому сенсі можна виділити наступні Н ДТ :

-Н ДТ впровадження та підтримки системи м енедж м енту енергоефективності, 
включаючи планування і визначення цілей і завдань, а також розробка ефективних  
енерготехнологій та відстеж ення досягнень у  сф ері методів забезпечення  
енергоефективності;

-Н ДТ оптим ізації системи м енедж м енту енергоефективності на основі 
системного підходу;

-Н ДТ постійного поліпш ення екологічної результативності;
-Н ДТ виявлення енергоефективності систем и і можливостей для  

енергозбереж ення, що складається у  виявленні аспектів функціонування системи, що 
впливають на її енергоефективність, за допом огою  організації аудиту, побудованого  
на принципах системного аналізу;

-Н ДТ встановлення та перегляду цілей і показників у  галузі енергоефективності;
-Н ДТ порівняльного аналізу результативності з використанням галузевих, 

національних і регіональних орієнтирів;
-Н ДТ підвищення ступеня інтеграції процесів;
-Н ДТ підтримки поступального розвитку ініціатив у  галузі енергоефективності 

та підвищення мотивації;
-Н ДТ підтримки рівня кваліфікації персоналу у  сф ері енергоефективності;
-Н ДТ ефективного контролю технологічних процесів;
-Н ДТ технічного обслуговування;
-Н ДТ визначення та дотримання процедур регулярного моніторингу та 

вимірювання характеристик виробничого процесу та видів діяльності, які суттєво  
впливають на енергоефективність;

-Н ДТ енергоефективного проектування, яке полягає в оптимізації 
енергоекономічної ефективності при проектуванні нового виробництва, виробничої 
одиниці, системи одиниць, або плануванні їх  значної модернізації.

Результати: Результати аналізу свідчать про те, що використання методів
енергоефективного проектування є одним з найбільш  економічно ефективних  
способів  підвищ ення енергоефективності. В  цілому, віднош ення сукупних соціально- 
економічних вигод д о  витрат при підвищ енні енергоефективності за допом огою  
енергоефективного проектування на основі інноваційних п ідходів  виявляється в 3-4 і 
більш е разів вище, н іж  у  випадку традиційних м етодів м одерн ізац ії на базі 
енергоекономічних аудитів.

При цьому найважливіш им елементом Н ДТ енергоефективного проектування є 
вибір енергоефективних енерготехнологій, оскільки саме з цим пов'язаний  
найбільш ий потенціал енергозбереж ення.

М ож на зробити висновок, що на етапі створення ескізного проекту м одернізації 
існую чих виробництв в рамках енергоефективного проектування н еобхідно  
використовувати елементи НДТ виявлення енергоефективності систем и і 
можливостей для енергозбереж ення, НДТ встановлення та перегляду цілей і 
показників у  галузі енергоефективності, Н ДТ порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), 
а також НДТ постійного поліпш ення екологічної характеристики.
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Висновки: Лише поетапна комплексна реконструкція теплотехнологічного
комплексу цукрового виробництва на принципах найкращ их доступних технологій  
енергоекономічного м енедж менту енергоефективності дозволяє послідовно  
зменш увати витрату паривно-енергетичних ресурсів  на технологічні потреби та 
покращувати показники екологічної діяльності підприємства.

Література
І.Н аилучш ие доступны е технологии: опыт и перспективы /  Е.Б.Королева,

О.Н.Ж игилей, А ..М .Кряжев, О.И.Сергиенко, Т .В.Сокорнова -  СПб., 2011. -  123с.

4.Щодо проблем кредитування переробної промисловості
України

Наталія Кудренко
Національний університет харчових технологій

Вступ: В сучасних ум овах господарювання основною  проблем ою  підприємств  
переробної промисловості, як і більш ості галузей А П К, є недостатнє забезпечення  
оборотними коштами. Для безперебійного виробничого процесу виробництва 
підприємство повинне мати у  своєм у розпорядж енні в ідповідні виробничі засоби  та 
відповідний рівень технологій, адж е продукція повинна бути  
конкурентоспроможною  на ринку. Том у підприємства переробної промисловості 
потребую ть додаткового фінансування за рахунок інвестиційних надходж ень та 
кредитних ресурсів. Так, за даними Н езалеж ної асоціації банків України (далі —  
Н А БУ ) протягом 2012  року більшість нових кредитів корпоративним позичальникам  
видана торговим і переробним компаніям [4].

Матеріали і методи: П роведені дослідж ення та наліз кредитних
правовідносин в переробній промисловості А П К  свідчить, що вітчизняними та 
інозем ними комерційними банками при прийнятті ріш ення про надання кредитних  
ресурсів, найчастіше не враховуються її  специфіка та особливості. В  переробній  
промисловості як і в інш их галузях агропромислового комплексу як правило, 
надаються короткострокові кредитні ресурси. О сновною  причиною  відмови у  
кредитуванні підприємств переробної промисловості є відсутність мож ливої застави  
або взагалі збиткові показники виробничо-господарської діяльності. Не менш  
важливою проблем ою  залишається процедура отримання кредиту. А дж е переважна  
більшість підприємств агропромислового комплексу, зокрема сільгоспвиробники та 
фермери, повинні подати велику кількість н еобхідн и х документів, що тривалий 
період розглядаються.

О собливості та проблеми забезпечення кредитними ресурсам и підприємств  
переробної промисловості А П К  дослідж ували такі вчені як О. Василик, М. 
Д ем ’яненко, Ю. Коробов, С. М аслов, П. Саблук, В. Ш елудько, Чарльз Дж. Вулфел, 
М. Чумаченко та інші.

Питання щ одо дослідж ення особливостей кредитування підприємств переробної 
промисловості є актуальним та потребує подальш их дослідж ень. Зокрема, пош ук  
нових шляхів спрощ ення процедур кредитування та надання пільгових кредитних
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ресурсів дрібним та середнім виробникам, які не входять до агропромислових 
об’єднань. Адже основною проблемою більшості підприємств переробної 
промисловості залишається відсутність достатніх активів для покриття кредитних 
ресурсів.

Результати: Відповідно до даних, оприлюднених прес-службою
НАБУ,вітчизняні комерційні банки при формуванні своїх кредитних стратегій 
проводять детальне дослідження тенденцій та перспектив розвитку галузей та з 
обережністю розглядають можливість кредитування реального сектора економіки. 
Тому що, результати виробничо-господарської діяльності більшості підприємств 
переробної промисловості є збитковими або свідчать про зниження обсягів 
виробництва.

Однак, відповідно до проведених досліджень НАБУ підприємства харчової 
промисловості продемонстрували приріст обсягів виробництва до 2%.

У 2012 році корпоративним позичальникам видано кредитних ресурсів 
вітчизняними комерційними банками на 1236,7 млрд. грн.Основна частина коштів 
надана торгівельним (47%) та переробним компаніям (31%). У структурі кредитного 
портфеля переробних підприємств станом на 01.01 2013 найбільшу частку (30%) 
складають кредити в харчову промисловість [5].

Відповідно до даних НАБУ у 2012 році банки зменшили обсяги довгострокових 
кредитів на 7,6% (або 32,3 млрд. грн. -  до 394,246 млрд. грн.), тоді як у 2011 році 
зростання зазначеного показника становило1,5% (або 6,4 млрд. грн.).

Відповідно до даних Державної служби статистики України, спад промислового 
виробництва в січні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року склав 
3,2% [6].

Так, у 2012 році компанії агропромислового комплексу, до складу яких входять 
підприємства переробної промисловості, прокредитовано або розглядають 
можливість одержання кредиту:

1. KSG Agro взяв в кредит 11,53 млн. євро у німецького банку Landesbank Baden
Württemberg для фінансування закупівлі обладнання та 40 млн. грн. в ОТП Банку 
(Київ);

2. «Кернел Групп» кредит на $500 млн., який розподілений на 2 транша: 
короткостроковий - 222 млн. доларів та довгостроковий - 278 млн. доларів;

3. «Астарта» розглядає можливість отримання довгострокового кредиту для 
реалізації стратегії розвитку на 50 млн. доларів.

Висновки: Фінансування виробничо-господарської діяльності підприємств за 
рахунок кредитних ресурсів є важливим інструментом для удосконалення та 
подальшого їх розвитку, зростання ефективності виробничих процесів, хоча і має ряд 
переваг та недоліків. Так, серед основних причин, що стримують розвиток 
кредитування переробних підприємств є складна процедура оформлення,дороговизна 
кредитних ресурсів, недосконалість чинного законодавства,відсутність достатнього 
рівня застави та ін.

На нашу думку, підвищити інвестиційну привабливість підприємств переробної 
промисловості для банків та активізувати ринок кредитування можливо за умови 
державної підтримки, спрощення процедури кредитування та надання пільгових 
кредитів.

67



Література
1. Статистичний збірник «Тваринництво України» Державна служ ба статистики  

України /  За ред. Н.С. Власенка. -  Київ, 2013. -  212  с.
2. Статистичний збірник «Реалізація продукції сільськогосподарськими  

підприємствами за 2012  рік» Державна служ ба статистики України /  За ред. О.М. 
Прокопенка. -  Київ, 2013. -  110 с.

3. Статистичний збірник «Н адходж ення продукції тваринництва на переробні 
підприємства за 2012  рік» Державна служ ба статистики України /  за ред. О.М. 
Прокопенка. -  Київ, 2013. -  22 с.

4. Комерційні банки не мають кому видавати нові кредити[електронний ресурс].
—  http://ua-ekonom ist.com /1545-kom ercyn-banki-ne-m ayut-kom u-vidavati-nov-
krediti.html

5. Бюлетень Національного банку України [Електронне видання], Січень 2013  
року —  Реж им доступу: http://w w w .bank.gov.ua/doccatalog/docum ent?id=57446

6 . Банки у  2012  році скоротили обсяг простроченої заборгованості[електронний
ресурс]. —  http://credits.zp.ua/2013/02/banki-u-2012-roci-skorotili-obsyag-
prostrocheno% D 1%97-zaborgovanosti/

5. Роль контролінгу в економічному управлінні підприємством

Дар’я Білоконь, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: О дним з напрямків теор ії і практики обліку, контролю і аналізу  
господарської діяльності підприємства є контролінг. В  сучасних умовах  
господарю вання інтерес д о  нього проявляється у все більш ій мірі. Система  
контролінгу є новою  концепцєю  інф орм ації і управління, яку можна визначити як 
обліково-аналітичну систему, що реалізує синтез елементів обліку, контролю, 
планування. В она забезпечує як оперативне, так і стратегічне управління процесом  
досягнення цілей і результатів діяльності підприємства.

Матеріали і методи: П ри досл ідж енні сутності контролінгу використано  
м етод теоретичного та аналітичного узагальнення, виокремлення основного та 
порівняння. М атеріалами дослідж ення є праці зарубіж них науковців, які в основу  
контролінгу покладають управлінський облік та вітчизняних науковців, які в основу  
контролінгу покладають обліково-аналітичну систему.

Результати: Слово “контролінг” англійського походж ення („to control" -  
керувати, спостерігати, контролювати). Д ж ерела контролінгу знаходяться в 
Німеччині, де концепція зародилася приблизно в 50-х  роках Х Х  столітті.

Традиційно виділяють дв і школи організаційного управління -  німецьку та 
американську. В Н імеччині переважає наукове обґрунтування принципів та методів  
контролінгу, а в СШ А більш е уваги приділяють його інструментам, які 
використовуються на практиці [5].

В ідом о досить ш ироке і загальне розуміння контролінгу як концепції 
економічного управління підприємством, направленої на виявлення ш ансів і ризиків, 
пов'язаних з отриманням прибутку в ум овах ринку. Концепція контролінгу  
передбачає розробку ф ілософ ії поведінки підприємства, використання принципу
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прямого і зворотного зв'язку в біокібернетичном у контурі регулювання, розробку  
енергетичного балансу, балансу навколишнього середовищ а, створення системи  
обліку витрат, активізацію нематеріальних факторів (комунікації, мотивація, 
стимулювання праці).

М етою  контролінгу є створення системи своєчасного забезпечення м енедж м енту  
підприємства повною та достовірною  інф ормацією , яка є необхідною  для прийняття 
оптимальних управлінських рішень [3].

Беручи за основу дані бухгалтерського обліку, як дж ерело інформації, служба  
контролінгу вивчає явища і процеси, що відбуваю ться на підприємстві, виявляє 
слабкі місця, порівню є фактичні показники із запланованими та аналізує причини  
відхилення, а також пропонує заходи  щ одо покращення ситуації на підприємстві [4].

Складність сучасних ум ов забезпечення прийняття рішень вимагає посилення  
узгодж еності в д іях ш табних і лінійних управлінських кадрів. Розробка спеціальної 
системи контролінгу для підприємства вимагає в ід спеціаліста не лише знання  
проектування інф ормаційних систем, але й проектування сфери поведінки людей.

Основними специфічними особливостями контролінгу є:
1. єдність оперативних фінансово-економічних розрахунків і стратегічних 

рішень;
2. нова орієнтація ф інансово-економічних розрахунків для прийняття 

економічно обґрунтованих рішень;
3. новий зм іст таких традиційних функцій управління, як планування, 

контроль, інф ормаційне забезпечення, які утворюють ядро контролінгу як концепції 
управління;

4. новий психологічний зм іст ролі планово-економічних служ б (служ б  
контролінгу) на підприємстві [1].

Контролінг дозволяє підприємству адаптуватися до  постійної зм іни середовищ а  
та успіш но виживати в ум овах конкуренції. А даптація вимагає здатності до  розвитку, 
трансформації елементів господарської діяльності та системи управління в такому  
напрямку, який забезпечує виживання підприємства. Вивчення контролінгу  
необхідне лиш е тоді, коли є бажання змінити і вдосконалити систем у управління на 
підприємстві, пристосувати її  до  умов і потреб ринкової економіки.

Висновки: Контролінг, будучи  одним із  найсучасніш их і ефективних систем  
керування підприємством, відіграє дуж е важливу роль в систем і управління  
підприємством. В ін  є відособленою  системою , економічна сутність якої полягає в 
динамічному процесі перетворення та інтеграції існую чих методів обліку, аналізу, 
планування, контролю і координації в єдину систем у отримання, оброблення  
інф ормації для прийняття на її основі управлінських рішень.
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б.Особливості стратегічного управління витратами

Артем Г айдай, Ірина Бойко
Національний університет харчових технологій

Вступ: Діяльність будь-якого суб’єкта господарювання пов’язані із здійсненням 
витрат, які виражаються через купівлю будівель, приміщень, устаткування, 
ресурсів, що будуть забезпечувати його діяльність протягом тривалого періоду часу. 
Для вирішення проблеми управління витратами на підприємстві необхідно 
створювати таку систему яка б дозволила мінімізувала всі види витрат на 
виробництво в кожній одиниці продукції, робіт, послуг. Доцільно відзначити, що 
управління витратами повинно здійснюватись як на оперативному, так і на 
стратегічному рівнях управління. Кожне підприємство має дбати про перспективи 
свого розвитку і знижувати в довгостроковому періоді витрати, з метою оптимізації 
їх рівня.

Матеріали і методи: Для дослідження впливу та знаходження раціональної 
системи управління витратами було застосовано порівняльний аналіз внесків щодо 
управління та оптимізації витрат як вітчизняних так і закордонних вчених та 
розробка висновків на основі отриманих даних.

Результати: До причин, які змушують організації постійно працювати над 
оптимізацією своїх поточних витрат можна віднести: створення додаткових 
грошових резервів для інвестування у власний розвиток, зменшення собівартості 
продукції або послуг для зміцнення конкурентних позицій підприємства на ринку [1, 
с. 126]. Вміння планомірно і раціонально управляти витратами в періоди погіршення 
кон'юнктури ринку підвищує шанси підприємства на виживання [3, с. 145].

Система управління витратами - це сукупність інструментів що допомагають 
вийти підприємству на новий рівень керованості бізнес, а не просто залишаючись на 
рівні фінансово-економічних показників. Уміло і правильно побудувавши і 
впровадивши систему управління на підприємстві - можна не тільки одноразово 
скоротити витрати, але й забезпечити постійне управління бізнесом на основі 
скорочення затрат з метою підвищення прибутковості бізнесу, вартості компанії в 
різних умовах функціонування на перспективу.

Стратегічне управління витратами є важливою складовою частиною концепції 
стратегічного менеджменту і являє собою процес прийняття і здійснення 
стратегічних рішень по витратах, центральною ланкою якого є стратегічний вибір, 
заснований на зіставленні власного ресурсного потенціалу організації з 
можливостями і погрозами зовнішнього оточення, в якому воно діє [2. с. 54]. 
Стратегічні рішення розробляються і контролюються на самому верхньому рівні 
управління. При стратегічному плануванні витрат важливо на ранніх етапах процесу 
висунути і розглянути максимально можливу кількість альтернатив. Однак, чим 
більше альтернатив, тим більше потрібно докласти зусиль і часу для їх оцінки. 
Стратегічне планування витрат орієнтується на тривалі часові проміжки, зазвичай 3-5 
років.

Висновки: Чітке визначення витрат підвищує роль управління ними як 
основний і ефективний засіб одержання достовірної інформації для прийняття 
економічно обґрунтованих рішень, що призводять до підвищення прибутковості, і 
попереджень ризику у виробничо-господарській діяльності підприємств.
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7. Підходи до аналізу фінансових результатів підприємства

Марія Іванець, Ірина Бойко
Національний університет харчових технологій

Вступ: В умовах динамічного зовнішнього середовища, жорсткої конкурентної 
боротьби, світової фінансової кризи особливої уваги набуває досягнення цільової 
величини позитивного фінансового результату, що характеризує ефективність 
діяльності підприємства за всіма напрямами його операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності.

Матеріали та методи: Для уточнення економічної сутності фінансових 
результатів та підходів до їх аналізу були використані методи узагальнення, 
порівняння, аналізу і синтезу.

Результати: Науковці по-різному підходять до визначення фінансового 
результату. Так, Крилов Е. І. стверджує, що фінансові результати - це системне 
поняття, яке відображає спільний результат від виробничої та комерційної діяльності 
підприємства у вигляді виручки від реалізації, а також кінцевий результат фінансової 
діяльності у вигляді прибутку та чистого прибутку [2]. Савицька Г.В. визначає, що 
фінансові результати діяльності підприємства характеризуються приростом суми 
власного капіталу (чистих активів), основним джерелом якого є прибуток від 
операційної, інвестиційної, фінансової діяльності, а також отриманий внаслідок 
надзвичайних подій [4].

В П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» немає чіткого визначення 
фінансовий результату, а прибуток визначається як сума, на яку доходи перевищують 
пов’язані з ними витрати. Відповідно до видів діяльності можна виділити фінансові 
результати від операційної діяльності, фінансові результати від інвестиційної 
діяльності, фінансові результати від фінансової діяльності, фінансові результати в 
результаті надзвичайних подій.

При дослідженні фінансових результатів можуть використовуються такі види 
аналізу :

4. горизонтальний (часовий) аналіз -  порівняння фактичної позиції звітності з 
плановим періодом;

5. вертикальний (структурний) аналіз -  визначення структури фінансових 
показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат;

6. трендовий аналіз -  полягає у виявленні загальної тенденції динаміки 
показників для прогнозування майбутніх результатів;
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7. аналіз відносних показників (коефіцієнтів) -  розрахунок відношень між 
окремими позиціями звіту, а також визначення взаємозв'язків показників;

8. порівняльний аналіз -  проводиться порівняння показників самого 
підприємства з його дочірніми (філіями),а також порівняння показників даного 
підприємства з показниками фірм конкурентів;

9. факторний аналіз -  визначення впливу окремих факторів на результативний 
показник.

Дослідивши наукові праці вчених можна зробити висновки, що узагальнюючим 
фінансовим показником діяльності підприємства є його прибуток, який стимулює 
розвиток підприємництва та реалізовує різні функції: він є показником ефективності 
діяльності підприємства, також виконує стимулюючу функцію, оскільки він є 
основою приросту власного капіталу.

Як правило, основні завдання аналізу фінансових результатів підприємства 
полягають у систематичному контролі за виконанням планів прибутку; виявленні 
факторів впливу на формування прибутку та розрахунки їхнього впливу; вивченні 
напрямків і тенденцій розподілу прибутку; виявленні резервів збільшення прибутку; 
розробці заходів для використання виявлених резервів [3].

Бердар М.М. визначає, що аналіз фінансових результатів підприємства повинен 
здійснюватись за такими основними напрямками: аналіз та оцінка рівня і динаміки 
показників прибутковості, факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, 
послуг; аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційної та 
фінансової інвестиційної діяльності; аналіз та оцінка використання чистого 
прибутку; аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку; 
аналіз взаємозв’язку прибутку, руху оборотного капіталу та грошових потоків; аналіз 
та оцінка впливу інфляції на фінансові результати; факторний аналіз показників 
рентабельності [1].

Висновки: Фінансовий результат є одним з найважливіших показників, що 
узагальнює результати діяльності підприємства (операційної, фінансової та 
інвестиційної), характеризує ефективність використання його основних засобів, 
трудових та фінансових ресурсів тощо. За допомогою аналізу фінансових результатів 
підприємство має змогу підвищити ефективність своєї роботи завдяки більш 
раціональним способам використання ресурсів та формування раціональної 
структури капіталу і активів.
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8. Фактори формування конкурентоспроможності підприємства

Жанна Іванова, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: У м овою  розвитку ринкової економіки є створення конкурентного 
середовищ а та організація взаємодії с у б ’єктів, які конкурують м іж  собою  у  сфері 
виробництва і просування на ринок товарів та послуг. Конкуренція виступає 
причиною виникнення одних підприємств і галузей, а також зникнення інших. Проте, 
для отримання конкурентних переваг у  галузі, підприємству н еобхідно досл ідити та 
визначити фактори, що впливають на підвищення його конкурентоспроможності.

Матеріали і методи: При досл ідж енні використовувалися наукові концепції та 
теоретичні розробки вітчизняних вчених щ одо визначення факторів 
ф ормуванняконкурентоспроможності підприємства; загальнонаукові та спеціальні 
м етоди пізнання, дослідж ення та прогнозування сучасних тенденцій розвитку ринку.

Результати: О днією  з важливих передумов формування
конкурентоспроможності підприємства є виокремлення сукупності факторів, вплив 
яких м ож е підвищ ити або зменш ити її загальний рівень. А наліз факторів дає змогу  
визначити сильні та слабкі сторони діяльності підприємства, розробити заходи  щ одо  
підвищення його конкурентоспроможності [3].

Найбільш  розповсю дж еною  в економічній літературі є класифікація факторів 
формування конкурентоспроможність підприємств на зовніш ні та внутрішні (рис.1).

Рис. 1. Фактори формування конкурентоспроможності підприємства

Д о м іж народних та національних факторів відносяться конкурентоспроможність  
економіки країни в цілому та ім ідж  держави на м іжнародній арені, якість державного  
регулювання, політичні, правові, економічні, природно-географічні, соціокультурні 
фактори, науково-технічний потенціал та розвиток інфраструктури.

Д о галузевих факторів окремі дослідники відносять ті з них, що впливають на 
конкурентні переваги підприємства та формуються на рівні регіону, галузі: 
конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість галузі або регіону; наявність 
вхідних бар ’єрів; доступність ресурсів, їх  вартість; наявність регіональних програм  
підтримки бізнесу; рівень розвитку регіональної інфраструктури [1].

Фактори конкурентоспроможності підприємства визначаються потенціалом  
підприємства та представлені як сукупність виробничого, техніко-технологічного,
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маркетингового, фінансового, організаційного, трудового, інноваційного потенціалу  
[2].

У сі складові конкурентоспроможного потенціалу підприємства взаємопов'язані 
м іж  собою . Їх поєднання в сукупності характеризує стан та можливості підприємства  
по створенню  та розвитку власних конкурентних переваг [5].

П ровідна роль у  формуванні конкурентоспроможності підприємства належить 
показникам конкурентоспроможності продукції. Конкурентоспроможність продукції 
характеризується якістю продукції, якістю сервісу продукції, споживанням продукції, 
маркетинговим просуванням продукції [4].

Висновки: О ціню ю чи конкурентоспроможність підприємства необхідно
враховувати фактори конкурентоспроможності продукції, потенціалу підприємства, 
галузей, регіонів і країни в цілому. Врахування запропонованих факторів, надасть 
зм огу розробити систем у показників конкурентоспроможності та м етоди її  оцінки, 
спрямувати їх  на ліквідацію існую чих проблем підприємства. Н аведені фактори 
дозволяють створити і підтримувати належний рівень конкурентних переваг 
підприємства, а також визначити поточне та стратегічне управління  
конкурентоспроможністю  підприємства.
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9. Основні шляхи зниження собівартості продукції 
підприємства

Катерина Кравченко, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: В ум овах ринкових відносин центр економічної діяльності
переміщ ується д о  основної ланки всієї економіки -  підприємства, тому щ о саме на 
підприємстві створюється продукція, виконуються роботи, надаються послуги. 
Н айважливіш ою економічною  категорією, що характеризує витрати підприємства на 
виробництво і реалізацію  продукції є собівартість продукції. В она є також  
найважливішим якісним показником роботи підприємства, тому щ о характеризує 
рівень використання всіх  ресурсів (зм інного і постійного капіталу), що знаходяться в 
розпорядж енні підприємства. Товаровиробник повинен прагнути зниження  
собівартості, оскільки її  зниження забезпечує йом у додатковий прибуток. У  зниженні
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собівартості суспільство зацікавлене не менш  товаровиробників, тому щ о низька 
собівартість означає, що виробництво функціонує ефективно і ресурси  суспільства  
використовуються раціонально.

Матеріали та методи: П ри досл ідж енні шляхів зниження собівартості 
продукції були використані методи аналізу та узагальнення, які допом огли виділити  
основні напрямки зниження собівартості продукції. Також використовувалися  
наукові праці вітчизняних та зарубіж них вчених.

Результати: Зниження собівартості продукції приводить до  збільш ення  
прибутку підприємства. П ош ук шляхів зниження собівартості є одним із  
пріоритетних напрямків діяльності працівників економічних служ б підприємства [1].

Собівартість є основою  визначення цін на продукцію . Її зниження призводить д о  
збільш ення суми прибутку й рівня рентабельності.

Собівартість продукції -  це грош ова форма витрат підготовку її  виробництва, 
виготовлення і збут.

В ідображ аю чи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно 
характеризує ступінь використання у с іх  ресурсів  підприємства, а значить, і  рівень 
техніки, технології та організації виробництва. Чим краще працю є підприємство, 
інтенсивніш е використовує виробничі ресурси, успіш ніш е удосконалю є техніку, 
технологію  і організацію  виробництва, тим нижча собівартість продукції. Тому  
собівартість є одним з важливих показників ефективності виробництва [1].

Д о основних шляхів зменш ення собівартості продукції відносять:
•  впровадження економних технологій  виробництва;
•  зменш ення витрат на матеріали, паливо, енергію;
•  комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів;
•  впровадження прогресивних видів матеріалів;
•  розш ирення спеціалізації і кооперування;
•  підвищення продуктивності праці;
•  впровадження технічно обґрунтованих норм витрат матеріалів;
•  скорочення витрат на обслуговування виробництва;
•  скорочення витрат на управління;
•  використання світового досв іду  щ одо зменш ення собівартості;
•  ефективне використання виробничих потуж ностей [2].
Дотримання всіх  головних принципів ефективного розміщ ення продуктивних  

сил: це скорочення шляхів м іж  виробником та покупцем, м іж  виробництвом і 
сировинною  базою .

Істотним резервом зниження собівартості є більш е повне використання наявних 
ресурсів підприємства, збільшення обсягу виробництва продукції на наявній 
технологічній базі підприємства. Збільш ення обсягу виробництва приводить д о  
зниження собівартості за рахунок скорочення постійних витрат на одиницю  
продукції [3].

Зниження собівартості продукції сприяє збільш енню  прибутку та підвищ енню  
конкурентоспроможності підприємства.

Висновки: Собівартість продукції підприємства є найважливішим
узагальнюючим показником економічної ефективності її  виробництва. В ід  її рівня 
залежать фінансові результати діяльності підприємств, темпи розш иреного  
виробництва і, звичайно ж , їх  фінансовий стан. О сновними напрямками зниження  
собівартості є: удосконалю вання техніки, технології й організації виробництва, 
використання нових видів сировини, більш е кваліфікованої робочої сили,
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застосування більш е дію чих методів стимулювання працівників, вибір раціональної 
форми власності, використання результатів науково-технічного прогресу і 
застосування нової техніки й технологій.
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10. Основні методи мотивації працівників

Каталіна Маєвська, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: Ж одна система управління не стане ефективно функціонувати, якщо не 
буде розроблена ефективна модель мотивації, тому щ о мотивація спонукає 
конкретного індивіда й колектив у  цілому до досягнення особистих і колективних 
цілей. П роблема мотивації, методів мотивації завжди була і буде актуальною у  р ізних  
країнах, так як в ід чіткої системи мотивації залежить не лише активність працівників, 
але і кінцеві результати підприємства. Для цього й існую ть р ізн і м етоди мотивації 
працівників.

Матеріали та методи: Інформаційними дж ерелами дослідж ення є періодичні 
видання, наукові праці вітчизняних вчених з проблем визначення методів мотивації 
працівників. При досл ідж енні основних методів мотивації та їх  ефективного  
функціонування використовувались м етоди узагальнення (шляхом узагальнення  
ознак та властивостей методів мотивації) та аналізу (ш ляхом класифікації методів  
мотивації та дослідження, опис кожного м етоду окремо), а також м етод виділення  
основного.

Результати: М етоди мотивації працю ю чих -  це частина організаційної 
культури. О сновне призначення методів -  забезпечення максимального залучення  
працюючих, володію чих знаннями, до  вирішення загальних задач організації.

Загалом виділяють наступні головні м етоди мотивації:
1. Примуш ення - засновано на почутті страху підпасти покаранню, наприклад у  

вигляді звільнення, переводу на нижче оплачувану роботу, штраф та ін.
2. Винагородж ення - засновано насистемі економічного (заробітна плата, 

премії, участь у  прибутках тощ о) та неекономічного (нагорода, подяка, похвала 
тощ о) стимулювання високопродуктивної праці.

3. Солідарність - розвиток у  працівників власних цінностей і цілей, які близькі 
до цінностей і цілей організації . Солідарності як м етоду мотивації надається велике 
значення там, де особливо цінять роль групової і командної роботи  та прикладають 
зусилля для створення сприятливого клімату, який об'єднує працю ю чих в єдиний  
цілісний колектив [4].

Проте варто зазначити, що не існ ує єдиної класифікації методів мотивації, вона 
м ож е нараховувати безліч  методів і бути різноманітною . Але, не зважаючи на це, всі 
м етоди носять у  соб і однаковий зміст. Так, наприклад, Закаблук Г.О. визначає 
наступні: економічні прямі (відрядна оплата; почасова оплата; прем ії за
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раціоналізацію; участь у  прибутках; оплата навчання; виплати за максимальне 
використання робочого часу (немає невиходів на роботу) ); економічні непрямі 
(пільгове харчування; доплати за стаж; пільгове користування житлом, транспортом  
та ін.); негрош ові( збагачення праці; гнучкі робочі графіки; програми підвищення 
якості праці; просування по службі; участь у  прийнятті рішень, створення  
сприятливої атмосфери у  колективі) [3].

В  останній час поряд з такими пош иреними стандартними методами мотивації, 
як заробітна плата, премії, подяки постають нестандартні м етоди мотивації. До  
нестандартних видів мотивації праці можна віднести такі як: позитивний  
психологічний клімат в компанії; сприятливі умови роботи (чистота в оф ісі, 
комфортне робоче місце, сучасна техніка тощо); зручне розташ ування робочого  
місця; оплачувані обіди; можливість підвищувати квалікацію; можливість кар’єрного 
росту в компанії; вітання від компанії: оф іційні свята, дн і народження і т.д.; 
проведення різних конкурсів тощо.

Вищ еназвані м етоди мотивації -  не всі методи, що зустрічаю ться у  практиці та 
теорії менеджменту. Оскільки м енедж ер -  це психолог, він має користуватися не 
лише ш аблонами, не лиш е усім  відомими методами, але й знаходити індивідуальний  
п ідх ід  до того чи інш ого працівника і застосовувати певні свої методи. Д о того ж  
менедж мент завж ди йшов у ногу з часом, тому число методів поступово буде  
збільшуватися.

Висновки: Навчитись правильно мотивувати своїх  працівників, правильно 
обирати м етоди мотивації -  велика цінність для менеджера. Саме тоді робітники  
будуть проявляти свою  ініціативу, збільшать активність та проявлятимуть інтерес д о  
своєї роботи, а підприємство запрацю є як швейцарський годинник. Знання та 
інформація про методи мотивації є дуж е цінними, оскільки кожен м ож е застосувати  
їх  на своїй роботі або ж  і просто у  повсякденному житті.
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11. Інвестиційні ресурси та джерела їх формування

Наталія Солодуха, Ольга Литвинюк
Національний Університет Харчових Технологій

Вступ: Здійснення інвестиційної діяльності на підприємствах характеризується, 
передусім , розш иреним відтворенням основних фондів, що потребує належного  
ресурсного забезпечення, тобто формування необхідн и х інвестиційних ресурсів. 
Ф ункціонування ринкової економічної системи в Україні можливе лише за умови
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зростання ефективності використання інвестиційних ресурсів у формі фінансових, 
матеріальних, нематеріальних та трудових.

Матеріали і методи: Для досягнення поставленої мети використані
загальнонаукові методи дослідження: системного аналізу, порівняльний і логічного 
узагальнення. Інформаційними джерелами дослідження є наукові праці вітчизняних 
вчених з проблем формування необхідних інвестиційних ресурсів підприємств, 
періодичні видання.

Результати: Головною метою формування інвестиційних ресурсів
підприємства є задоволення потреб у придбанні необхідних інвестиційних активів та 
оптимізація їх структури з позицій забезпечення ефективних результатів 
інвестиційної діяльності [2].

Процес формування усіх інвестиційних ресурсів тісно пов’язаний з початковим 
накопиченням капіталу, чистим прибутком, амортизаційними відрахуваннями або 
створенням статутного фонду; коштами, одержаними від реалізації капітальних 
активів; надходженнями від продаж окремих фінансових інструментів та інших 
джерел.

Інвестиційні ресурси на підприємстві складаються з :
1) інвестиційних ресурсів, залучених безпосередньо у національних власників 

заощаджень (фізичні особи, підприємства, держава);
2) інвестиційних ресурсів, залучених через фінансово-кредитні інститути 

(комерційні банки, інститути спільного інвестування, пенсійні фонди та страхові 
компанії, лізингові компанії, інші фінансові інститути);

3) інвестиційних ресурсів, залучених безпосередньо у нерезидентів (іноземні 
держави, іноземні фізичні і юридичні особи, іноземні фінансова кредитні установи)
[4].

Усі джерела формування інвестиційних ресурсів відповідно до закону України 
«Про інвестиційну діяльність» поділяються на:

- власні фінансові ресурси (прибуток, амортизаційні відрахування, повернення 
збитків щодо аварій, стихійного лиха, грошових накопичень та заощаджень фізичних 
та юридичних осіб та ін.);

- позикові фінансові кошти інвестора (облігаційні займи, банківські та бюджетні 
кредити);

- залучені фінансові кошти інвестора (кошти від продажу акцій, пайові та інші 
вклади фізичних та юридичних осіб);

- бюджетні інвестиційні асигнування (безкоштовно надане бюджетними 
органами цільове фінансування);

- безоплатні та благодійні вклади, пожертвування організацій, підприємств, 
громадян[1]

Найважливішим завданням інвестора, у процесі формування інвестиційних 
ресурсів, є визначення їх загального обсягу. Валова сума інвестиційних ресурсів 
підприємства має визначатися, виходячи із запланованого обсягу освоєння коштів в 
процесі реалізації окремих реальних інвестиційних проектів, а також запланованого 
приросту портфеля фінансових інвестицій.

Таким чином, загальний обсяг необхідних інвестиційних ресурсів у плановому 
періоді визначатиметься за такою формулою:

SIP = РІП + DФІ (1)
де, SIP -  загальний обсяг необхідних інвестиційних ресурсів в плановому 

періоді;

78



РІП -  потреба в інвестиційних ресурсах для реалізації реального інвестиційного  
проекту;

DФ І - передбачений обсяг приросту портфеля ф інансових інвестицій [3].
П ісля визначення загального обсягу інвестиційних ресурсів, інвестор має 

визначити, яка їх  частка буде профінансована за рахунок власних коштів, а яка за  
рахунок позичених чи залучених.

Стратегія формування інвестиційних ресурсів  є важливим складовим елементом  
не тільки інвестиційної, але і фінансової стратегії підприємства. Розробка такої 
стратегії покликана забезпечити безперебійну інвестиційну діяльність передбачених  
обсягах; найбільш  ефективне використання власних ф інансових коштів, що 
направляються на ці цілі, а також фінансову стабільність підприємства у  
довгостроковій перспективі.

Висновки: Отже, інвестиційні ресурси -  це всі види активів інвестора, які 
залучаються з метою  здійснення вкладень в об'єкти інвестування для отримання 
прибутку або соціального ефекту.

Інвестиції активізують ринкову конкуренцію, що є одним з факторів, які 
сприяють зменш енню  загального рівня виробничих витрат на ринках окремих видів  
продукції. Поява на ринку нової конкурентоздатної продукції потребує й в ід інш их  
підприємств здійснення технологічних та організаційних нововведень. Том у для  
чіткого встановлення та вибору довгострокових орієнтирів велике значення має 
питання, що стосується ролі інвестиційного процесу як індикатора її  економічного  
розвитку. Нарощування та ефективне використання інвестиційних ресурсів  є одним  
із  важливих чинників забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни.
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12. Необхідність рекламної політики на підприємстві

Лідія Мельник, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: Реклама виникла з природної потреби одних лю дей повідомити інш им ті 
чи інш і відом ості про вироблені, або ті що робляться, товари та послуги. Звідси  
можна зробити припущ ення, що реклама виникла дуж е давно.

Дати чітке визначення рекламної політики неможливо. Ц е досить багатогранне 
поняття. Ш видш е за все це визначення д ії по створенню  і розм іщ енню  реклами і 
рекламних заходів, з метою  створення ім ідж у і залучення клієнтів для збуту  
продукції. Рекламна політика тісно зв'язана з торговою  і діловою  політикою фірм. 
Поняття рекламної політики також тісно зв'язано з поняттям рекламної стратегії і 
тактики. М ож на сказати, що рекламна політика -  спосіб  д ії фірми, спрямований на 
досягнення визначених цілей; стратегія -  загальна провідна лінія й установка на 
досягнення кінцевих цілей; тактика -  сукупність засобів і прийомів, спрямованих на
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досягнення мети, образ дій , лінія поводження. П о суті справи, сутність рекламної 
політики полягає у  виборі рекламної стратегії і тактики [1].

Матеріали та методи: М етодологічну і теоретичну базу дослідж ення  
складають наукові праці вітчизняних і зарубіж них учених за напрямом теорії 
загальної рівноваги, маркетингу стосунків, управління рекламною діяльністю. 
Використовувались методи: наукової абстракції та формалізації; системний п ідх ід  до  
дослідж ення рекламної діяльності, порівняння, аналізу та синтезу.

Результати: М ова термінів і визначень у  п ідходах до основних понять в 
існую чих методиках оцінки ефективності реклами досить заплутана та неоднозначна. 
Із стрімкими процесами розвитку інф ормаційних технологій, зокрема Інтернет, 
відбувається перехід  д о  принципово нового ринку, д е  через доступність комунікацій  
з усім а представниками ринку «ринкова влада» переходить д о  споживачів. Це 
передбачає необхідність відмовитися в ід традиційного п ідходу д о  оцінки  
ефективності з точки зору лише „визначення кількості”, а розглядати оцінку  
ефективності як „процес збору управлінської інформації” [2; 3]. Останнє
потребуватиме збору, аналізу й інтерпретації сукупності не тільки економічних, але й 
психологічних показників. В ум овах ш видкоплинності ринкової ситуації виникає 
необхідність постійного відстеж ення і врахування ступеня психологічного  
задоволення споживачів, або вимірювання психологічних рекламних ефектів.

Обраний нами п ідх ід  д о  оцінки ефективності реклами як процесу збору  
управлінської інф орм ації для прийняття рішень щ одо рекламної діяльності 
передбачає її  розгляд як систематичного процесу і складової частини маркетингових 
дослідж ень підприємства. Тому методика оцінки ефективності реклами за своєю  
суттю  м ає узгоджуватися з методикою  проведення маркетингових дослідж ень, 
докладно описаної у  [4], і послугуватися нею  в якості аналогії. Систематичність  
процесу оцінки ефективності реклами означає, що в нестабільних ринкових ум овах  
процес оцінки ефективності реклами м ає бути послідовним, детально спланованим та 
постійно відтворюваним у  часі.

Висновки: Таким чином, запропонована сукупність значень рекламної 
результативності і рекламної віддачі стає основними показниками рекламної 
діяльності, на основі яких приймається рішення щ одо запуску, коригування, 
продовж ення або припинення рекламних кампаній. Зазначимо, важливою  
особливістю  цього процесу є його безперервність, що дозволяє на основі 
дослідж ення історичного розвитку ставлення споживачів до  підприємства унаслідок  
рекламного впливу приймати більш  ефективні рішення. У  рекламній діяльності 
завжди присутній зворотній зв ’язок та ітераційність: отримані та оцінені на будь- 
якому етапі рекламної діяльності результати можуть змусити рекламодавця  
переглянути як попередні, так і наступні етапи власної рекламної діяльності.
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4. Юдіна Н.В. Управління рекламною діяльністю підприємств в умовах 
глобалізації / Н.В. Юдіна // “Вісник Академії митної служби України. Серія : Економіка.” 
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13. Особливості підходів американської та японської шкіл 
менеджменту щодо управління якістю

Оксана Осадчук
Національний університет харчових технологій

Вступ: Розглянуто особливості підходів американської та японської шкіл 
менеджменту з метою визначення основних методів управління якістю, що 
забезпечили підвищення конкурентоспроможності американської та японської 
промисловості, і стали основою прискорення економічного розвитку передових країн 
світу. Порівняння підходів США та Японії щодо управління якістю є актуальним в 
сучасних умовах розвитку та визначається змінами в парадигмі управління якістю, в 
особливостях процесу формування нового комплексного підходу до застосування 
світових здобутків в управлінні операційною діяльністю українських підприємств.

Матеріали і методи. При визначенні особливостей американського та 
японського менеджменту було використано наступні методи: теоретичного
узагальнення з метою виділення основних аспектів управління якістю; порівняння -  
виявлення спільних та відмінних рис американської та японської шкіл управління.

Результати. Управління якістю -  це спеціалізований вид управлінської 
діяльності, що набув широкого використання в світі та став основним засобом 
забезпечення конкурентоспроможності продукції, а також позитивного іміджу 
підприємства в умовах глобалізації ринкової економіки.

Основні принципи та методи управління якістю були закладені та сформовані 
американськими ученими, та набули широкого використання на промислових 
підприємствах Японії. Концептуальні засади та накопичений досвід американських і 
японських практиків у сфері управління якістю акумульовано та представлено, 
відповідно, американською та японською школами менеджменту. Вони, звичайною 
мірою, відрізняються традиціями, цінностями та принципами. Японська школа 
менеджменту основним пріоритетом діяльності підприємства вбачає ефективне 
управлінню якістю, американська -  управління прибутком [2]. Основні відмінності 
спрямованості японської і американської шкіл менеджменту представлені у 
таблиці.
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Таблиця
Спрямованість японської і американської шкіл менеджменту

Ознака Школа менеджменту
японська американська

Мета Підвищення ефективності 
діяльності підприємства за рахунок 
покращення продуктивності праці 
та зменшення дефектів

Отримання максимального 
прибутку при мінімальних 
витратах

Основне
спрямування

Задоволення вимог споживачів на 
основі підвищення якості продукції 
та мінімізації рівня дефектності

Забезпечення споживачів 
якісною продукцією з 
прийнятним рівнем дефектності

Прийняття рішень Постійна присутність керівництва 
на виробництві, що забезпечує 
швидке вирішення складних питань

Процес прийняття рішень 
здійснюється вищим 
керівництвом на запланованих 
нарадах

Реалізація процесу 
управління якістю

Задіяні всі підрозділи та всі 
працівники компанії

Вище керівництво, відділ 
забезпечення якості, спеціально 
створені керівна та 
адміністративна ради з питань 
поліпшення роботи

Вирішення завдань Вище керівництво, керівники 
структурних підрозділів та система 
«гуртків якості»

Вище керівництво, відділ 
забезпечення якості, спеціально 
створені керівна та 
адміністративна ради з питань 
поліпшення роботи

Підхід Узагальнений підхід щодо аспектів 
забезпечення якості

Сувора політика якості до 
кожної одиниці продукції

Основним спрямуванням американського м енедж м енту є отримання  
максимального прибутку, тобто здобуття найбільш ої вигоди при найменш их  
витратах, а також з припущ енням деякого проценту бракованих виробів. Японські ж  
м етоди керування якістю спрямовувалися на формування системи управління, яка 
забезпечувала ефективне виробництво високоякісної продукції на основі скорочення  
кількості деф ектної продукції, створення ум ов для максимального підвищення  
продуктивності праці. О собливість дан ої школи м енедж м енту в тому, щ о японські 
промисловці змогли ефективно використати один вид ресурсів, яким володіли в 
достатній кількості, - людський потенціал. Р ізна цільова орієнтація впливає на 
особливості побудови і роботи всієї системи управління.

Висновки: В сучасних ум овах розвитку вітчизняної промисловості є досить  
важливим переймання досв іду  управління якістю у  провідних держ ав світу, 
розуміння та комплексного використання американських та японських методів  
управління, оскільки в Україні й досі не сф ормована своя власна школа
м енедж менту [1].
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14. Основні напрямки розвитку паливно-енергетичного комплексу
України

Аліна Мархай, Марія Побережна
Національний університет харчових технологій

Вступ: На сьогодні світова енергетична систем а знаходиться у  стані
невизначеності. П оточні глобальні тенденції в постачанні та спож иванні енергії є 
вочевидь нестійкими -  нестійкими в екологічному, економічному та соціальному  
плані. Проте, поряд із  досягненнями, є і проблеми розвитку галузей паливно- 
енергетичного комплексу, щ о потребую ть вирішення. Ц е невідповідність  
організаційної структури паливно-енергетичного комплексу умовам конкурентного 
ринкового середовищ а, значне знош ення і низька енергоефективність основних  
фондів та брак капіталовкладень на їх  оновлення, низька інвестиційна привабливість 
підприємств ПЕК, неповні розрахунки споживачів за використані енергопродукти, 
відсутність диверсиф ікації дж ерел  постачання енергоносіїв  та стратегічних  
енергетичних резервів тощ о [1].

Метеріали і методи: У  дослідж енні використовуються матеріали статей та 
накази президента України.

Результати: П аливно-енергетичний комплекс України зум овлю є розвиток
економіки держави та є основою  забезпечення у с іх  видів життєдіяльності 
суспільства. Тому очевидною  є роль П ЕК (паливно-енергетичного комплексу) у  
забезпеченні національної безпеки, політичної та енергетичної незалеж ності [3].

Україна відіграє значну роль у  забезпеченні енергетичної безпеки Європи. В она є 
одним із  основних транзитерів і значним споживачем ПЕР (паливно-енергетичних  
ресурсів), тому питання розробки власної зовніш ньої енергетичної політики, яка б 
відповідала сучасним викликам та загрозам, є вкрай актуальним. На жаль, на 
сьогодніш ній день можна констатувати, щ о реалізація д ій сн о ї зовніш ньої 
енергетичної політики України є малоефективною. У  той ж е час в ідносини м іж  
головними гравцями світових та регіональних енергетичних ринків значно 
загострюються. У  перш у чергу це стосується питань

ціноутворення, надійності постачань та транзиту, використання постачань  
енергоресурсів як м еханізм у політичного та економічного усп іху. М ож на  
запропонувати основні завдання, напрямки розвитку паливно-енергетичного  
комплексу України.

Крім того, з точки зору глобальних енергетичних процесів необхідно  
враховувати вигідне геополітичне та географічне становищ е України та пов’язану з 
цим роль її як транзитної держави [2]:

4. визначення шляхів і створення ум ов для безпечного, надійного та сталого  
функціонування енергетики та її  максимально ефективного розвитку;

5. зменш ення техногенного навантаження на довкілля та забезпечення  
цивільного захисту у  сф ері техногенної безпеки ПЕК;

6. створення ум ов для постійного та якісного задоволення попиту на 
енергетичні продукти;

7. підвищ енні рівня енергетичної безпеки держави;
8. зниження питомих витрат у  виробництві та використанні енергопродуктів за 

рахунок раціонального їх  споживання, упровадж ення енергозберігаю чих технологій
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та обладнання, раціоналізації структури суспільного виробництва і зниження питомої 
ваги енергоємних технологій;

9. інтеграції О б ‘єднаної енергосистеми України до  європейської енергосистеми  
з послідовним збільш енням експорту електроенергії, зміцнення позицій України як 
транзитної держави нафти і газу;

10. модернізація технологій у  сф ері енергетики на принципах збереж ення  
ресурсів; виключення деградації навколишнього природного середовища;

11. підвищення відповідальності за прийняті ріш ення та зниження аварійності у  
всіх  ланках ПЕК;

12. відповідність динаміки розвитку енергетичного комплексу тенденціям  
розвитку всієї соціально-економічної системи.

Висновки: Стратегічні наміри України значною  м ірою  полягають у  реалізації 
вигідного геополітичного полож ення країни як одного з потуж них транзитерів ПЕР. 
В ідсутність єдиних поглядів щ одо конкретних проектів та механізм ів їх  реалізації 
значним чином гальмують розвиток енергетичної галузі та реалізацію  Енергетичної 
стратегії країни. Отже, можна зазначити, що найважливішим поточним завданням у  
сф ері досягнення поставлених напрямків розвитку є практична та ефективна 
реалізація визначених цілей та м еханізм ів їх  реалізації. Для цього необхідн і спільні 
взаємопогодж ені д ії всіх  гілок влади, встановлення відповідальності та належного  
контролю за їх  виконання.

Література
1. В ідносини Україна -  ЄС у  фокусі енергетичної безпеки / /  International R eview  

№  1 (9), березень 2012
2 . Указ П резидента України №  681 /2009  Про ріш ення Ради національної безпеки і 

оборони України в ід 5 червня 2009  року „Про розвиток ринків паливно-енергетичних  
ресурсів в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до  2030  року” .

3. В ідносини Україна -  ЄС у  ф окусі енергетичної безпеки / /  International R eview  
№  1 (9), березень 2012.

15. Делегування повноважень в управлінській діяльності

Вікторія Підмогильна, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ. Ефективне функціонування складної системи відносин керівника і 
підлеглих виключає одноосібне виконання керівником управлінських функцій. 
О дному керівникові важко вирішувати всі управлінські завдання, і навіть 
найдосвідченіш ий, енергійний, талановитий керівник не в зм озі один впоратися з 
вирішенням численних управлінських завдань, що стоять перед керованим ним  
колективом.

Матеріали і методи. Для досягнення поставленої мети використані 
загальнонаукові методи дослідж ення. Інформаційними дж ерелами дослідж ення є 
наукові праці вітчизняних та зарубіж них вчених.

Результати. Н едоліком деяких систем  управління є зосередж ення права 
прийняття більш ості рішень у  руках перш ого керівника або на найвищих рівнях  
управління. У  таких випадках стверджую ть про високий рівень централізації 
повноважень, а стиль подібного управління прийнято визначати як авторитарний.
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Ефективність діяльності у  таких ум овах зазвичай невисока, вона не сприяє 
зростанню  авторитету керівника. В и ходом  із цього становища м ож е стати 
делегування повноважень -  надання керівником своїм  безпосереднім  підлеглим  
права самостійно вирішувати заздалегідь визначені завдання або здійсню вати ті чи  
інш і д ії, відповідальність за які несе керівник.

Делегування є засобом , за допом огою  якого, керівник розподіляє серед  
співробітників ряд задач, які повинні бути виконані для досягнення цілей всієї 
організації. Якщо якась із  задач не делегована інш ій людині, керівник вимуш ений  
виконувати її  сам. Ц е в багатьох випадках просто неможливо зробити, так, як час і 
здібності керівника обмеж ені.

Делегування повноважень звільняє керівника від вирішення другорядних питань, 
виконання рутинних операцій, д ає  можливість зосередитися на виріш енні основних, 
перспективних завдань і принципових питань, які ніким інш им, крім нього, вирішені 
бути не можуть; підвищується і поліпш ується якість управлінських рішень, оскільки 
їх  приймають ті працівники, що мають найбільш у компетентність, більш  повну і 
достовірну інформацію; у п ідлеглих розвиваються ініціатива, підприємливість, 
бажання самостійно і творчо працювати.

А ле незважаю чи на вище перелічені переваги, зустрічаються випадки, коли 
керівник не хоче, чи  не м ож е делегувати свої повноваження інш им  
працівникам.Підлеглі, зі свого боку, також не завж ди бажаю ть приймати додаткову  
відповідальності та часто уникають додаткових повноважень.

У  науковій літературі виділяють наступні чинники, що переш коджають  
активному делегуванню  повноважень: недовіра до  підлеглих, бажання менедж ера  
самому брати участь у виріш енні ус іх  конфліктів і виробничих проблем, бажання  
м енедж ера підприємства постійно контролювати усі деталі і поодинокі моменти  
роботи, недооцінка здібностей  підлеглих, прагнення д о  влади, небажання  
поступитися частиною  своїх  прав, побоювання викликати незадоволення підлеглих  
внаслідок покладання на них додаткових обов'язків, з одного боку, і невпевненість у  
собі, з іншого.

Враховую чи зазначені чинники, можна перелічити ситуації, в яких найбільш  
доцільно використовувати делегування, а саме: керівник бачить і розум іє, що 
підлеглий м ож е виконати певну роботу краще, н іж  він сам; зайнятість не дає  
можливості керівникові самому вирішити проблему; керівник намагається сприяти  
підвищ енню  проф есійної майстерності підлеглих; керівникові потрібний вільний час 
для вирішення інш их, важливіш их завдань.

На ефективність делегування м ож е суттєво впливати стиль роботи  керівника з 
переважанням жорстких, директивних методів керівництва. Такий керівник 
намагається сам приймати ріш ення з усіх  питань, він вимагає безум овного виконання 
прийнятих рішень і безпосередньо в усьом у особисто контролю є підлеглих. Так 
пригнічується ініціатива, самостійність, творчий п ідхід.

У  більш ості випадках практика показує, що всі або більшість функцій, які 
виконує керівник, досить успіш но можуть бути виконані на нижчому рівні 
управління.

Висновки. Таким чином, делегування повноважень дозволяє керівникові 
вивільнити час і сили для того, щоб зайнятися найважливішими, першорядними і 
перспективними завданнями, а підлеглим надає самостійності та дозволяє 
розвиватися.

Література
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16. Дослідження сутності поняття «ефективність»

Тетяна Пономаренко, Ірина Бойко
Національний університет харчових технологій

Вступ: Поняття «ефективність» відноситься до  ш ироковживаних бізнес-  
термінів, які активно використовують в теор ії та практиці економічних відносин. У  
публікаціях вітчизняних та зарубіж них дослідників термін «ефективність» 
вживається поруч з терміном «результативність» як синонім  або такий, щ о має 
однаковий зміст. П остає потреба розмежування або поєднання цих двох понять, 
тобто встановлення м іж  ними балансу.

Матеріали та методи: При досл ідж енні поняття «ефективність» використаний  
м етод теоретичного узагальнення, співставлення поглядів вчених, зокрема Ш егди  
А .В ., Андрійчука В.Г. та Світличної Я. В.

Результати: З ’ясування сутності «ефективності» доцільно розпочати з терміну  
«ефект», який є його підґрунтям.

Тлумачний словник сучасної української мови трактує поняття «ефект» як 
результат яких-небудь причин, заходів, д ій  [3].

А .В . Ш егда говорить, щ о термін «ефект» м ає значення результату, наслідку  
зм іни стану певного о б ’єкту, зум овленої д ією  зовніш нього або внутріш нього  
фактора. Якщо провести математичну аналогію, то ефект —  це дельта, приріст деякої 
зм інної або різниця її  попереднього і наступного значень. Зрозуміло, що значення  
ц ієї дельти м ож е бути як додатнім , так і в ід ’ємним або взагалі нульовим. П одібно д о  
цього й ефект м ож е бути  позитивним або нульовим, коли зм ін  немає. Утім, останній  
випадок, а саме коли результат нульовий, можна в конкретних ум овах вважати або  
позитивним, або негативним ефектом і окремо не розглядати [4].

Як зазначають економісти, зокрема В. Г. Андрійчук [1], яким би важливим не був  
ефект, сам по собі, якої б  величини, все одно він не в зм озі в повній мірі 
охарактеризувати результативність певного процесу, оскільки він не дає в ідповіді на 
питання: «якою ж  «ціною » отриманий цей ефект?», адж е один і той ж е ефект м ож е  
бути отриманий з різним рівнем використання ресурсів, і навпаки, на однакову  
кількість витрачених ресурсів  підприємства можуть одерж увати далеко неоднакові за 
величиною ефекти.

При ототож ненні авторами поняття «еф екту» та «результату» економічної 
діяльності, відбувається поєднання сутності двох понять «ефективність» та 
«результативність».
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Я .В.Світлична вважає, що економічна результативність підприємства являє 
собою  економічний результат, що характеризує правильність і рівень досягнення  
поставлених цілей з мінімально можливими витратами [2].

З перш ого погляду можна сказати що ці два поняття є однаковими, але потрібно  
зробити акцент на тому, що ефективність п ов’язана з здійсненою  д ією , а наслідком  
д ії вже є безпосередньо результат, тобто певне продовж ення ефекту.

Поняття «ефективність» кожен з науковців трактує по різному. А ле найчастіше 
ефективність розглядається як віднош ення ефекту (результату) д о  витрат або  
ресурсів, які витрачаються на його отримання. Формування критерію ефективності 
відбувається на основі витратного (показує ефект отриманий з кожної одиниці 
сукупних витрат, витрат ж ивої або упредм етненої праці) і ресурсного (показує 
ефективність використання трудових, матеріальних та ф інансових ресурсів) 
підходів.

Ефективність можна визначити за таким співвіднош енням:
Е

F = Р  (1.1)
де, F—  ефективність;
E —  ефект (результати);
P —  витрати (ресурси).
С лід зазначити, що при певних ум овах на ефективність діяльності підприємства  

впливають будь які фактори, тобто перелік ресурсів  підприємства, за якими 
визначають його ефективність, не є вичерпним.

Для адекватної оцінки стану середньостатистичного підприємства, яке д іє  в 
ум овах ринку потрібно врахувати фактори, які зазначили вище.

Висновки: Ефективність -  це отримання максимального корисного ефекту при  
мінімальній величині витрачених ресурсів; показує ступінь досягнення поставленої 
мети. Здійснивш и порівняння існую чих п ідходів  д о  визначення понять «ефект», 
«ефективність», «результативність» можна стверджувати, що вони відіграють  
важливе значення для діяльності та розвитку підприємства.
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17. Методики вивчення індивідуальних та групових 
особливостей мотиваційної сфери

Аліна Правдива, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: У  сучасних умовах, проблеми мотивації не ставляться п ід  сумнів ні 
наукою, ні практикою. В ід  чіткої розробки систем и мотивації залежить підвищення  
соціальної та творчої активності працівників, а також кінцеві результати  
підприємства вцілому. Ефективне управління мотивацією  можливо, за умови, 
визначення індивідуальних та групових особливостей мотиваційної сфери  
особистості.

М атеріали і методи: М атеріалами дослідж ення є наукові праці вітчизняних та 
зарубіж них вчених з питань вибору ефективної методики вивчення індивідуальних та 
групових особливостей мотиваційної сфери особистості. С еред методів дослідж ення  
були використані: загальнонаукові й спеціальні, порівняльного та ситуаційного  
аналізу.

Результати:Результативність діяльності конкретного працівника визначається 
перш  за все, індивідуальними можливостями та особистою  зацікавленістю, а також  
усвідомленням його особистої ролі в групових ум овах праці.

Щ о стосується колективної психології, то формування систем и мотивації 
опирається на постійний аналіз і удосконалення стосунків між: роботодавцями і 
найманими працівниками; керівниками і підлеглими; конкурентними робочими  
групами, що виконують базові функції роботи [1].

Н еобхідно зазначити, що мотиваційні теорії, розроблені зарубіж ними і 
вітчизняними психологами, допомагаю ть визначити основні напрями мотивації 
працівників на практиці.

В  процесі дослідж ення індивідуальної та групової мотивації велике значення  
мають власні мотиваційні потреби працівника. В ідповідно, сьогодні для сучасних  
керівників сл ід  використовувати методику, яку називають «індивідуальна карта 
мотивації». П ри індивідуальному п ідході мотивації працівника, за рахунок  
«індивідуальної карти мотивації» враховують не лиш е форми і методи винагороди, 
але і умови роботи  в організації.

О собливою  перевагою  дан ої методики є те, щ о м енедж ер особисто сам може  
вносити зм іни і корективи у  склад питань мотиваційної картки, попередньо  
орієнтую чись на отримання бажаного результату в процесі опитування. 
Скориставшись мотиваційним портретом, сучасний менедж ер м ає можливість  
покращити ум ови праці працюючих, залучати їх  до  підвищ ення рівня 
кваліфікації,удосконалювати проф есіоналізм  [2].

Н е менш  важливою методикою  для визначення індивідуальної трудової 
мотивації є сукупне використання методів: спостереження, бесіди , анкетування, 
особливо тестів-опитування для визначення мотивації досягнення та її  модифікації. 
С лід зазначити, що «індивідуальна карта мотивації» застосовується разом  в 
поєднанні нижчезазначених методик.

В процесі дослідж ення для розробки рекомендацій щ одо застосування  
ефективної системи мотивації застосовують перелічені методики тестування:

- М одифікація тесту А. М ехрабіана для визначення мотиваційних досягнень, 
запропонована вченим М .Ш . М агометом -  Еміновим та застосовується з метою
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діагностики дв ох  загально визначених стійких мотивів: індивідуального досягнення  
усп іху  та мотиву уникнення нещасть [3].

- Тест Д. Кейрсі «Діагностика психологічного типу особистості»  побудований на 
основі робіт  К.Г. Ю нга і І. М аєрса - Брігса. М етодика дає змогу м енедж еру визначити  
звичайний спосіб  поведінки працівника, опираючись на тип його темпераменту та 
конфліктера і ідеала, тобто респондента за характеристиками, яких варто уникати або  
сл ід  брати приклад [4]. Застосувавш и результати тесту, керівник повною  м ірою  
визначить який п ідх ід  використовувати до  працівника уразі його незадоволеністю  
оплатою праці чи заохоченнями

- «М отиваційний профіль» Ш ейли Річчі і П ітера Мартіна. Дана методика 
спеціально розроблена для виявлення основних факторів мотивації, які найвище 
оціню ю ться працівником, і можуть бути  розглянуті як потенційне дж ерело  
задоволення від виконаної роботи. С лід зазначити, що ці фактори, на відм іну від  
попередніх мотиваційних методик, охоплю ю ть все внутріш нє середовищ е, яке оточує  
працівника на роботі [5].

Висновки: Отже, сьогодні більшість підприємств застосовують
найрізноманітніш і способи  та методики мотивації працівників. Проте, перш очергову  
перевагу віддаю ть методам, що спрямовані на підвищ ення рівня матеріальної 
мотивації. Варто пам ’ятати, що обираю чи систем у мотивації, сл ід  неодмінно  
враховувати індивідуальні та групові потреби та інтереси працівників. П роцес  
впровадження даної системи повинен бути спрямований на досягнення певного  
результату -  задоволених працівників, котрі відданні своїй роботі. Кож на з праць 
названих вчених-психологів і запропоновані ними сучасні методики мотивації мають 
повне право на детальне дослідж ення та використання на практиці.
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18.Фактори впливу на формування стратегії підприємства

Марія Римаренко, Лариса Литвинець
Національний університет харчових технологій

Вступ: В ибір  стратегії зд ійсню є керівництво (підприємства ) ф ірми на основі 
аналізу ключових факторів, що характеризують її  стан і зовніш нє середовищ е , 
портфеля продукції , а також характеру і сутності реалізованих стратегій .  Слід  
зазначити , що єдиної стратегії не існує. Кож на фірма унікальна у  своєм у роді , тому і 
процес вироблення стратегії специфічний, тому що залежить від позиції
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підприємства на ринку , динаміки його розвитку , потенціалу , поведінки конкурентів 
, характеристик виробленого ним товару чи послуг та стану економіки.

Матеріали і методи: Матеріалами дослідження є наукові праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених з питань впливу факторів на формування стратегії підприємства. 
Були використані загальнонаукові методи дослідження.

Результати: В останні роки стратегія підприємства стала невід’ємною 
частиною управління бізнесом практично в всіх країнах з ринковою економікою. 
Глобалізація економічних процесів, зростання конкуренції між виробниками, 
збільшення впливу високотехнічних компаній обумовили широке застосування 
стратегічного мислення як єдиного правильного підходу до управління 
підприємством в умовах ринку.

Стратегія орієнтована на максимальне використання можливостей зростання і 
надійний захист компанії від зовнішніх загроз.

При розробці стратегії необхідно враховувати внутрішні фактории, зокрема, 
наявності у підприємства відповідних ресурсів, компетенцій і можливостей для 
ефективної реалізації обраної стратегії. Внаслідок аналізу внутрішнього середовища 
проводиться оцінка стратегічного потенціалу в межах поставленої цілі: наскільки за 
кількістю та якістю ресурсів, стану функцій і проектів підприємство відповідає 
цільовим вимогам. Тобто, таким чином, проводиться аналіз фактичного та 
нормативного потенціалів (або порівняння з конкурентами, якщо оцінюються 
конкурентні переваги). По закінченню аналізу прояснюється картина сильних та 
слабких сторін підприємства. Сильні сторони -  це можливі ключові фактори 
успіху[1]. Якщо підприємство не володіє ніякими особливими перевагами і 
можливостями, а саме так найчастіше і буває, то стратегія будується виходячи з 
наявних ресурсів з урахуванням слабких сторін.

Вдала стратегія максимально використовує переваги підприємства і нейтралізує 
недоліки.

Аналіз зовнішнього середовища підприємства, виконаний відносно цілі та кола 
продуктових бізнес-процесів, дозволяє оцінити стратегічний клімат або стратегічні 
умови, що створюються зовнішнім середовищем: оцінити наявні і потенційні 
можливості та загрози.

Фактори зовнішнього середовища найчастіше класифікують за такими групами
[2]:

1. Економічні - фактори, що пов’язані з обігом грошей, товарів, інформації та 
енергії.

2. Політичні - фактори, що впливають на політичні погляди та поділяють 
людей на окремі політичні групи і знаходять вираження в діяльності та прийнятті 
рішень місцевими органами влади та уряду.

3. Соціально-демографічні фактори, які впливають на рівень і тривалість життя 
людей, а також формують їхню ціннісну орієнтацію.

4. Технологічні - фактори, що пов’язані з розвитком техніки, обладнання, 
інструментів, процесів обробки та виготовлення продуктів, матеріалів і технологій.

5. Конкуренція - фактори, які відбивають майбутні та поточні дії конкурентів, 
зміни в частках ринків, концентрації конкурентів.

6. Географічні - фактори, пов’язані з розміщенням, топографією місцевості, 
кліматом і натуральними ресурсами (зокрема, корисними копалинами).

Важливу роль у розробці стратегії відіграють умови конкуренції і загальна 
привабливість галузі. Стратегія повинна відповідати характеру і поєднанню 
конкурентних властивостей товару ціною, якістю, виробничим характеристикам,
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обслуговуванню  , гарантіям. При посиленні конкуренції підприємству н еобхідно  
вжити заходів  щ одо захисту своїх  позицій; ослаблення одного або декількох  
конкурентів створю є можливість для наступальних д ій  .

О сновою  стратегії складає глибокий аналіз існую чих тенденцій, загроз і 
можливостей у  зовніш ньому оточенні організації, всебічний прогноз його  
майбутнього стану, передусім  науково-технічного прогресу. В ін  повинен дозволити  
сформулювати сукупність альтернативних цілей у  р ізних сф ерах діяльності 
підприємства.

Висновки: Отже, при виборі стратегії підприємства необхідно враховувати  
фактори внутріш нього та зовніш нього середовищ а. В заєм одія  цих факторів та їх  
вплив на створювану

стратегію  залежать від ситуації, тому навіть у  рамках одн ієї галузі стратегії 
конкуруючих компаній досить різні. З оцінки всіє ї сукупності зовніш ніх і внутріш ніх  
факторів і починається розробка стратегії.
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19. Роль рекламної діяльності в бізнесі

Г алина Норко, Марія Побережна
Національний університет харчових технологій

Вступ: Реклама є інструментом системи організації масового збуту та одн іє ї з 
основних руш ійних сил, які сприяли підвищ енню  життєвого рівня, як у  наш ій країні, 
так і в усьом у світі. П опуляризую чи матеріальні, соціальні та культурні можливості 
вільного підприємництва, спож ивчого суспільства, реклама стимулю є зростання  
продуктивності праці як серед керівних, так і серед рядових працівників [1].

Створюючи перед спож ивачами привабливу картинку доступних їм  товарів, 
реклама мотивує їх  на придбання. Реклама служить також  і суспільним потребам. 
Крім того, р ізн і рекламні організації також  сприяють розш иренню  й росту розуміння  
важливих суспільних кампаній за рахунок безкош товного розміщ ення такої реклами  
(некомерційні організації постійно одержую ть добровільну допом огу й фінансову  
підтримку завдяки дієвості реклами) [2].

Матеріали та методи: При досл ідж енні ролі рекламної діяльності в бізнесі 
використовувались м етоди аналізу та узагальнення, щ о допом огли виділити основні 
завдання рекламної діяльності та показати її роль в діяльності підприємства.

Результати: В даний час реклама стала великою галуззю  економічної 
діяльності. Вона одночасно є як сам остійної індустрією , так і знаряддям в руках 
багатьох лю дей. У  складному індустріальному суспільстві безпосередн і відносини  
повинні доповню ватися і підкріплюватися за рахунок непрямих засобів  передачі 
інформації, серед яких є і реклама.

Отже, релама - це певний сп осіб  пош ирення інф ормації, що використовується 
суспільством для досягнення цілого ряду цілей. Реклама сприяє виконанню  
наступних завдань [2] :
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1. Створення поінф ормованості - реклама надає відомості про речі, тому що, як 
правило, лю ди не мають справу з речами, про які вони раніш е нічого не чули, 
принаймні, вважають за краще цього не робити;

2. Створення або розвиток позитивних дум ок - реклама заохочує позитивне 
ставлення до  товару чи послуги;

3. Надання індивідуальності марки - реклама м ож е надати товару особливий  
ім ідж  і вигідно виділити його особливі характеристики;

4. Позиціонування продукту наринку - реклама допом агає позиціонувати  
продукт у  певному сегменті, здійснивш и, таким чином, ідентифікацію;

5. Підтримка відносин - реклама є засобом  побудови і постійного зміцнення  
відносин виробник -  споживач;

6. Переконання - реклама створю є ситуацію , вякій пропонований продукт стає 
привабливим для споживача;

7. П ородж ення потреби - реклама виконує функцію містка м іж  товаром і 
потребою  в ньому, тобто п робудж ує інтерес до  товару, який відображається у  
замовленнях на закупівлю, запитах довідкової літератури та пробних зразків;

8. Підтримка дистриб'юторів -  рекламазабезпечує попит споживачівна 
локальному ринку при наявності дистрибутивної схеми;

9. Виведення нових товарів на ринок - реклама є основним засобом  просування  
нового товару на ринок;

10. Забезпечення конкурентоспроможності - реклама допом агає встояти у  
конкурентній боротьбі і гідно змагатися з конкурентами ш ляхом переконання  
споживача або створення зустрічної пропозиції;

11. Д опомога у  встановленні комунікації з цільовою аудиторією  - коли 
організації намагаються встановити комунікації з важливою контактною групою , але 
не можуть зробити це самостійно, ефективно чи практичними методами, то вони  
користуються рекламою.

Призначення реклами тісно пов'язане з метою  в бізнесі. М ета бізнесу, пош ирена  
у  нас в країні, полягає в отриманні максимального прибутку. У  розвинених  
зарубіж них країнах ця мета дещ о видозмінена і спрямована на залучення найбільш ої 
кількості клієнтів. У  свою  чергу, збільш ення кількості клієнтів приводить до  
зростання обсягів продаж ів і, як наслідок, д о  зростання прибутку. Здавалося б, щ о ці 
дві мети ідентичні. Насправді, м іж  ними є істотна різниця, яка полягає в тому, щ о  
максимальний прибуток можна отримати будь-якими засобами, в тому числі і 
протизаконними. Залучення ж  клієнтів пов'язано з репутацією  фірми, а досягти  
стійкої репутації можна тільки ш ляхом здійснення чесного б ізнесу  [3].

Призначення реклами, спочатку включало створення оголош ень для залучення  
нових покупців, останнім часом збагатилося новим змістом. Сфери її застосування  
істотно розширилися. Ц е відбулося через багатогранність і універсальності реклами.

Зараз можна виділити три окремі напрямки розвитку реклами, які можуть діяти і 
вкомплексі [1]:

1. залучення клієнтів - м ож е здійсню ватися за рахунок активізації 
зацікавленості нових клієнтів, але м ож е відбуватися і ш ляхом переманювання  
клієнтів інш их фірм;

2. участь у  процесі аналізу ринку -  здійсню ється якісна оцінка кон'юнктури 
ринку по товарах, по фірмам-виробникам, по торговим фірмам, за брендами;

3. формування ум ов для досягнення усп іху  в б ізн есі - швидкість і 
ефективність розкручування фірми або її  філій, просування торгової марки,
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можливість заняття лідирую чого полож ення на ринку і навіть заняття нової ніш і 
ринку.

П оєднання всіх  зазначених сторін застосування становить категорію  
комплексного впливу реклами, визначальну сум у її  всебічних можливостей [3].

Висновки: П роведене дослідж ення дає зм огу зробити висновок, щ о в ниніш ніх  
ум овах реклама становить собою  одну з найбільш их галузей економіки та чинить 
сприятливий вплив на діяльність будь-якого підприємства і на ринкову конкуренцію  
загалом, адж е інф ормує споживача про різноманітність ринку товарів і послуг, 
зм уш ує підприємство-виробника удосконалю вати свій товар, звертається до  почуттів  
споживача і виступає в ролі “закликача”, тим самим стимулю ю чи потреби. Реклама є 
платною ф ормою  інф орм ації про фізичну або ю ридичну особу, товари, іде ї і потреби  
та покликана формувати або підтримувати інтерес д о  цих о б ’єктів, сприяти їх  
реалізації, тому вона значною  м ірою  й визначає обсяг отримуваного прямого або  
опосередкованого прибутку [4] .
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20. Стан та перспективи розвитку підприємств хлібопекарської 
галузі Хмельницької області

Марина Пізнюр, Марія Побережна
Національний університет харчових технологій

Вступ: На сьогодні найстійкіш ими є підприємства, які орієнтовані на 
виготовлення продукції для задоволення базових потреб населення. Д о них, 
звичайно, м ож на віднести ті с у б ’єктів господарю вання які займаються  
виготовленням харчових продуктів. Безумовно, що одн ією  з найбільш стратегічно  
важливих галузей харчової промисловості є хлібопекарська. Відтак, «хлібний» ринок  
України представлений продукцією  вітчизняного виробництва. Проте, останні роки  
спостерігається невтіш на тенденція стосовно розвитку хлібопекарської галузі. 
Кількість підприємств які займаються виготовленням такого звичного і важливого 
продукту харчування щ ороку зменш ується, а ті які функціонують характеризують  
свою  діяльність як на м еж і виживання [2, с. 34].

Матеріали і методи: У  досл ідж енні використовуються матеріали статей та 
монографій, а також дані Державної служ би статистики України.

Результати: У  структурі виробництва майже 70 % хліба і хл ібобулочних
виробів випікають промислові хлібозаводи, розташ овані в м істах і районних центрах. 
Реш та -  обслуговую ть сільську зону. Як правило, такі підприємства невеликої

93



потуж ності. Близько 20 % хліба і хлібобулочних виробів випікають малі пекарні [1, с. 
100].

В ідповідно д о  оф іц ійної статистичної інформації, динаміка обсягів виробництва 
хліба та хлібобулочних виробів в Україні має стійку тенденцію  до  спаду. Так у  2012  
році обсяг виробництва хлібобулочних виробів по Україні становив 1607 тис. т, на 
одну особу  припадало 35,33 кг, тоді як у  2003 році обсяг виробництва становив 2335  
тис. т, а на одну особу  припадало 48 ,6  кг [3].

Щ одо харчової і переробної галузі Х мельницької області, то вона є одним із  
пріоритетних напрямів для залучення інвестицій і найвпливовіш ою в загальному 
промисловому виробництві, питома вага якої складає близько третини. В  області 
близько 200  підприємств з виробництва харчових продуктів і напоїв р ізних форм  
власності, частина з них -  це малі підприємства. Г алузь включає в себе такі підгалузі 
як: виробництво м ’яса та м ’ясних продуктів; виробництво молочних продуктів; 
виробництво продуктів борош номельно-круп’яної промисловості; виробництво хліба  
та хлібобулочних виробів; виробництво кондитерських виробів; а також  виробництво 
спирту, лікеро-горілчаних виробів, пива та безалкогольних напоїв. У  2012  році 
харчовою  промисловістю  області було реалізовано продовольства на сум у майже 4 
мільярди гривень[4].

Х лібопекарська галузь Хмельницької області у  загальному обсязі виробництва 
продукції харчової промисловості займає близько 7 %. Найбільш ими виробниками  
хліба в області є П рАТ «К ам ’янець -  Подільський хлібокомбінат», ПрАТ  
«Полонський хлібзавод», П рА Т «Хмельницька кондитерська фабрика «К одф іл», 
П рА Т «Славутський хлібозавод». Частка цих чотирьох хлібозаводів у  загальному 
обсязі виробництва хліба в цілому складає 77 %. Також на ринку хлібобулочних  
виробів Х мельницької області присутня продукції виробників з інш их областей, а 
саме В інницької та Рівненської. Проте, їх  обсяг реалізації, зважаючи на малий термін  
придатності хлібобулочних виробів і значних транспортних витратах, є незначний. В  
конкуренту боротьбу також вступають невеликі міні-пекарні та гіпер/супер маркети 
які налагоджують власне виробництво хл ібобулочних виробів. Варто зазначити, що 
такі виробники дотримую ться прискореної технологій  виробництва і своєю  
діяльністю  формують окрему нішу хлібобулочної продукції, таким чином  
переманюють потенційних споживачів у  спеціалізованих виробників. Відтак, 
найбільш аконкурентнаборотьба точиться м іж місцевими великими підприємствами.

Висновки: Таким чином, враховуючи вищ езазначене та те, що хліб це такий 
продукт який є невід’ємною  складовою  раціону кож ної людини, а його виробництво  
буде завж ди актуальним, необхідність досл ідж ення стану і перспектив розвитку  
підприємств-виробників хлібобулочної продукції не викликає сумнівів.
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21. Теоретичні засади поняття конкурентних стратегій 
підприємства

Зоряна Стороженко, Марія Побережна
Національний університет харчових технологій

Вступ: У Х Х  столітті чітко прослідковується загострення конкурентної
боротьби на вітчизняних та м іж народних ринках збуту, що зумовило необхідність в 
посиленні стратегічного напрямку діяльності організації. У се це призвело до того,щ о  
підприємства в своїй стратегічній діяльності почали приділяти значну увагу  
конкурентним стратегіям,які вони розробляли на основі своїх  конкурентних переваг і 
недоліків конкурентів,тим самим забезпечую чи конкурентоспроможність  
підприємства. В  даном у контексті, про необхідність розробки стратегії підприємства  
достатньо влучно висловився один із  авторів вчення про стратегічний  
менеджмент, американський вчений Ігор Ансоф ф. В ін  писав: « ...ком п ан ії, за 
відсутності планованої і керованої стратегії, приречені на вимирання, за винятком 
хіба  що монополій і субсидованих компаній. В  компаніях, яким вдається вижити, 
стратегічною поведінкою  принаймні керують» [1]. Розуміння важливості цього 
моменту надасть можливість своєчасно реагувати на зм іни в бізнес-середовищ і, 
забезпечувати формування та підтримку конкурентних переваг у  ринкових умовах, 
максимально використовувати стратегічний потенціал підприємства. У  зв ’язку з цим, 
питання оптимізації процесу розробки та реалізації конкурентної стратегії 
підприємства є актуальним.

Матеріали і методи: У  досл ідж енні використовуються матеріали посібників  
та монограф ій вітчизняних та закордонних науковців.

Результати: Конкурентні стратегії охарактеризовані в багатьох наукових
роботах. Так, М. Портер визначає, що компанії продемонстрували багато р ізних  
способів  досягнення м іцних позицій  в галузі. В ін  наполягає на тому, що переверш ити  
інш і підприємства можна всього лиш е за допом огою  трьох внутрішньо 
несуперечливих та успіш них стратегій: м інім ізація витрат, диф еренціації,
концентрації. Розглянемо ці стратегії докладніш е нище.

Поняття «стратегія» увійш ло до  управлінських термінів у  50 -х  роках, коли 
проблема своєчасної реакції на раптові зм іни у  зовніш ньому середовищ і набули  
важливого значення.

Н аведемо деякі визначення цього поняття, сформульовані видатними  
спеціалістами в цій галузі:

1. .Стратегія -  це план управління фірмою , спрямований на закріплення її 
позицій, задоволення потреб та досягнення визначених цілей (А. Томпсон, 
А .Стрикленд)[4].

2. .Стратегія -  це д ії та п ідходи  управлінського персоналу щ одо досягнення  
встановлених показників діяльності (А. Томпсон, А. Стрикленд) [4].

3. .Стратегія -  це комбінація запланованих д ій  та швидкість рішень стосовно  
адаптації до  нових досягнень та нової диспозиц ії на полі конкурентної боротьби  
(А .Томпсон, А. Стрикленд) [4].

4. .Стратегія -  це підприємницька діяльність, якій притаманні азарт та ризик  
(А. Томпсон, А. Стрикленд) [4].

Розглянемо одне із  визначень поняття «конкурентна стратегія».
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М. Портер визначає конкурентну стратегію  як властивість с у б ’єкта ринкових 
відносин виступати на ринку нарівні з присутніми там конкуруючими с у б ’єктами 
ринкових відносин [2].

Виділяють декілька п ідходів  до  розробки стратегії:
1. модель А Д Л  (сутність цього п ідходу  в тому, щ о стратегії ф ірми формуються  

на основі зіставлення ринкової конкурентної позиції фірми та життєвого циклу її 
товарів);

2. стратегічна модель Портера (вважається класичним п ідходом  до  визначення  
різновидів конкурентних стратегій. В ін  вважає, що загальноконкурентні стратегії 
існую ть у  таких видах, як лідирування у  зниж енні витрат (цін); диференціація; 
фокусування);

3. стратегії наступу та оборони (одна із  стратегій, що м ає аналогію  з 
військовою наукою. Райс та Дж. Траут за характером (агресивністю) ринкових дій  
фірми виділяють такі різновиди маркетингових конкурентних стратегій [3]: стратегія 
наступу -  передбачає активну, агресивну позицію  фірми на ринку і переслідує мету  
завоювання і розш ирення ринкової частки; стратегія оборони -  передбачає 
збереж ення ф ірмою  наявної ринкової частки та утримання своїх  позицій на ринку).

Висновки: На сьогодніш ній день не існ ує універсальної конкурентної стратегії, 
тому в сучасних ум овах підприємства повинні враховувати чинники зовніш нього та 
внутріш нього середовищ а, що впливають на його діяльність, для ефективної і 
тривалої їх  діяльності. Чинників є досить багато, але неоднозначним і досить  
важливим є конкуренція.
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22. Фактори, що впливають на розвиток виробничого 
потенціалу підприємства

Олексій Високос, Марія Побережна
Національний університет харчових технологій

Вступ: Формування ефективних, адаптованих до  сучасних ум ов розвитку 
виробничих відносин м еханізм ів управління виробничим потенціалом харчового  
підприємства неможливе без комплексного і системного дослідж ення факторів, що 
впливають на формування і розвиток виробничого потенціалу підприємства. М ова  
йде про дослідж ення виробничого потенціалу п ід  впливом факторів не як окремих  
складових його розвитку, а як комплексного визначення м еж  виробничо- 
відтворювальних процесів на підприємстві, в галузі або регіоні, про ум ови реалізації 
деяких граничних стратегічних установок, у  м еж ах яких виробничі систем и будь- 
якого рівня не втрачають своєї ц ілісності [1, с. 213].

Матеріали та методи: На основі процесного п ідходу були досл ідж енні 
фактори, які впливають на виробничий потенціал підприємства. Запропонована
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систематизація ключових факторів розвитку виробничого потенціалу підприємства̂ , 
с. 215].

Результати: Запропонована системна концепція формування і оцінювання 
виробничого потенціалу підприємства, яка, на основі системного підходу, повинна 
складатись з двох підсистем: функціонуючий виробничий потенціал підприємства та 
потенційні можливості розвитку виробничого потенціалу (рис. 1).

Виробничий потенціал підприємства
____________________  У ----- У _________________________

Функціонуючий виробничий Потенційні можливості розвитку виробничого
потенціал підприємства потенціалу підприємства

Рис. І.Системна концепція визначення факторів розвитку виробничого 
потенціалу підприємства

Оцінка потенціалу, що є вхідною умовою виробничої діяльності та розкриває 
можливості підприємства з формування та використання факторів виробництва у 
процесі здійснення структурованої сукупності бізнес-процесів, тобто оцінка фізичної 
витрати ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності (функціонуючий ви
робничий потенціал), здійснюється шляхом врахування впливу ключових факторів та 
за допомогою системи кількісних та якісних показників оцінки.

Оцінку ж потенціалу, як забезпечуючої умови безперервної ефективної вироб
ничої діяльності, яка передбачає постійне відновлення усіх його складових, пропо
нується здійснювати за допомогою системи критеріїв результативності бізнес- 
процесів (параметрів бізнес-процесів), рівень яких розраховується за результатами 
визначення впливу ключових факторів формування на потенційні можливості роз-
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витку виробничого потенціалу. За результатами розрахунку впливу факторів вста
новлюється оптимальний рівень параметрів, що віддзеркалює рівень організаційної 
досконалості. Безумовно, рівень організаційної досконалості визначається шляхом 
комплексного управління процесами, проектами, змінами, знаннями і ресурсами [2, c. 
109].

Запропонована схема дозволяє визначити сукупність факторів забезпечення 
підвищення результативності діяльності підприємства в цілому, тобто визначити 
потенційні можливості розвитку виробничого потенціалу.

Висновки: Для покращення виробничого потенціалу підприємства необхідно 
більше уваги приділяти зовнішньому та внутрішньому середовищу підприємства.
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23. Сучасний стан та перспективи розвитку хлібопекарської 
промисловості в Україні

Яна Шинкаренко, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: Харчова промисловість є пріоритетною галуззю народного господарства, 
її продукція користується великим попитом, а вкладення в галузь швидко 
окупаються. Необхідність дослідження стану і перспектив розвитку підприємств- 
виробників хлібобулочної продукції не викликає сумнівів, оскільки хліб це такий 
продукт, який є невід’ємною складовою раціону кожної людини, а його виробництво 
буде завжди актуальним.

Матеріали і методи: Для досягнення поставленої мети використані
загальнонаукові методи дослідження: теоретичного узагальнення, системного
підходу і порівняльного аналізу. Інформаційними джерелами дослідження є наукові 
праці вітчизняних вчених з перспектив розвитку хлібопекарської промисловості, 
періодичні видання.

Результати : Стан і шляхи розвитку хлібопекарської і загалом харчової 
промисловості, її інтеграцію з сільським господарством в єдиний агропромисловий 
комплекс розглядали в своїх працях В.Бойко, П. Борщевський, В. Герасименко, А. 
Г орбунов, О. Кириленко, та інші дослідники.

На даний час, розвиток харчової промисловості України в тому числі і 
хлібопекарської промисловості переживає не найкращі часи свого розвитку. 
Хлібопекарська галузь і харчова промисловість в цілому знаходиться в глибокій 
депресії. Відповідно до офіційної статистики, динаміка обсягів виробництва хліба та 
хлібобулочних виробів в Україні має стійку тенденцію до зниження (1,5 -  2% 
щорічно). За попередніми даними Державної служби статистики, у 2013 році в 
Україні вироблено 1607,4 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів, що на 5,3%
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менше, ніж у попередньому році (рис 1). Збільшення обсягів виробництва відзначено 
лише у 2 регіонах - Полтавській (на 3,1%) та Київській (на 1,4%) областях [2].

Рис. 1. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів за 2004 - 2013 рік в Україні

Можна виділити безліч причин, що зумовлюють гальмування розвитку 
хлібопекарської промисловості України. Серед них [4]:

1. падіння споживчого попиту на продукцію хлібопекарських підприємств;
2. зростання цін, зниження купівельної спроможності грошових доходів 

населення, а також більш економне витрачання хліба та хлібобулочних виробів;
3. бурхливий розвиток малого хлібопечення в міських і сільських населених 

пунктах;
4. кризовий стан економіки, що в свою чергу впливає на інвестування коштів 

у виробництво, недосконалому оподаткуванню, використання методів 
недобросовісної конкуренції, недосконалість законодавчої бази, що не сприяють 
стабільному та ефективному функціонуванню галузей і підприємств;

5. низький рівень використання наявних виробничих потужностей, 
викликаний падінням обсягів виробництва і реалізації продукції.

Структура виробництва хліба, що виробляється промисловими хлібопекарськими 
підприємствами, із року в рік суттєво не змінюється. Як свідчать статистичні дані, 
найбільшу питому вагу (45% від загального обсягу виробництва хлібобулочних 
виробів) складає хліб пшеничний. Житні і житньо-пшеничні сорти хліба становлять 
31%.

Для підвищення економічної ефективності хлібопекарського виробництва 
необхідно здійснити такі кроки [1, 3]:

1. раціоналізація використання виробничих ресурсів: підвищення фондовіддачі 
основних засобів та оборотності оборотних засобів підприємства; покращення 
результатів фінансово-господарської діяльності підприємства;

2. зміцнення конкурентної позиції підприємства за рахунок впровадження 
маркетингових стратегій розроблених на основі ринкових досліджень;

3. удосконалення асортименту продукції: розширення виробництва поліпшених 
видів хлібних виробів, збільшення випуску хлібобулочних виробів, підвищення 
споживчої цінності хлібних виробів;

4. формування організаційно-економічних засад перетворення системи 
управління підприємством з метою підвищення ефективності планової та 
контролюючої діяльності менеджерів усіх рівнів.

Висновки: Одним з провідних напрямків виходу України з економічної кризи є 
швидкий, інтенсивний розвиток харчової промисловості, зокрема її частини -  
хлібопечення, які забезпечують продовольчу безпеку країни. Хлібопекарська галузь 
України має необхідний виробничий та економічний потенціал для виробництва
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хлібних виробів у потрібній кількості й асортименті з метою забезпечення населення 
якісними продуктами харчування. Порівняно з іншими галузями харчової 
промисловості, робота хлібопекарських підприємств характеризується відносною 
стабільністю та меншим ступенем ризикованості.
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24. Шляхи оптимізації витрат на підприємстві

Олена Павлюченко, Марія Побережна
Національний університет харчових технологій

Вступ: Оптимізація витрат — один з найбільш очевидних механізмів 
максимізації прибутку. Тому головним завдання менеджерів є постійний пошук 
шляхів зниження витрат виробництва без зменшення корисності товара чи послуги. 
Пошук резервів зниження собівартості вимагає проведення комплексного 
економічного аналізу витрат на виробництво, визначення складу, характеру і ступеня 
впливу на її рівень головних техніко-економічних чинників. При цьому слід 
зазначити, що більшість конкретних причин змін витрат на виробництво продукції 
виявляється в особливостях технології та організації виробництва.

Матеріали і методи: При дослідженні даної теми використано два методи, а 
саме узагальнення та абстрагування, з їх допомогою вдалось виокремити головні 
риси, притаманні підприємствам, що ефективно використовують ресурси та 
оптимізують процес понесення витрат з метою максимізації прибутків.

Результати: Концепція організації ощадливого виробництва з англомовною 
назвою “Lean production” надзвичайно популярна у світі. Ощадливе виробництво 
(Lean production) -  це система організації і управління розробкою продукції, 
виробництвом, взаємовідносинами з постачальниками і споживачами, коли продукція 
виробляється в точній відповідності до запитів споживачів і з меншими витратами 
[2].

Мета концепції ощадливого виробництва -  позбутися усіх зайвих видів витрат та 
досягти максимальної ефективності використання ресурсів шляхом безперервного 
вдосконалення усіх бізнес-процесів на підприємстві. Впровадити систему 
ощадливого виробництваможна завдяки значному скороченню або навіть видаленню 
всіх процесів, що не приносять цінності [1]. Тому така концепція, запозичена у 
японців, може стати відправною точкою відліку для реорганізації багатьох 
українських підприємств, адже ощадливе виробництво в першу чергу передбачає
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оптимізацію витрат, відмову від зайвих та обтяжуючих бізнес-процесів, розробку 
продукції націленої на конкретні потреби споживачів.

Розглянемо деякі інструменти на шляху до оптимізації витрат [2] :
1. .Зниження витрат на транспортування — мінімізація витрат, що пов'язані з 

переміщенням продуктів, що не беруть участь у виробничому процесі.
2. .Оптимізація товарних залишків — зниження витрат в наслідок складування 

незатребуваних сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, а також 
незавершеного виробництва.

3. .Скорочення витрат на переміщення персоналу та обладнання в більшій мірі, 
ніж того вимагає виробничий процес.

4. .Зменшення часу очікування між виробничими фазами, що дозволить 
збільшити віддачу витрат на трудові ресурси та інвестиції у виробничі потужності.

5. .Мінімізація перевиробництва з метою зменшення складських витрат і втрат 
при зберіганні.

6. .Скорочення надлишкової обробки, що є наслідком недостатньо продуманого 
дизайну продукту чи використання неефективних інструментів.

7. .Зниження дефектності.
8. .Ліквідація продуктів, що не відповідають потребам споживачів, з ціллю 

збільшення віддачі від витрат на виробництво та зниження витрат на маркетинг.
9. .Максимально використовувати таланти, навички та вміння працівників, які є 

головною складовою будь-якого виробництва.
Будь-яке підприємство може успішно використовувати принципи ощадливого 

виробництва та оптимізації витрат. Найважливіше, що треба усвідомлювати -  це 
необхідність комплексного підходу. Тобто перетворення повинні охопити три 
найважливіші сфери: застосування інструментів ощадливого виробництва,
оптимізації організаційної моделі й зміни управлінської культури.

Висновки: Проаналізувавши ситуацію, що склалася на Україні, можна сказати, 
що є всі можливості для застосування концепції ощадливого виробництва, адже всі 
країни рухаються вперед, Україна відкриває свої кордони, і, напевне, головним 
фактором успіху наших товарів на вітчизняних та закордонних ринках буде вміння 
прислухатися до світових тенденцій, спрямованих на оптимізацію виробничих 
процесів та зменшення витрат. Великим кроком вперед є той факт, що керівники 
підприємств розуміють необхідність здійснення обміркованих та систематизованих 
дій для покращення роботи підприємства.

Література
І.Лисицин В. Д. Роль “ощадливого виробництва” в діяльності підприємства / В. 

Д. В.
Д. Лисицин, О. І. Лисенко, Ю. С. Вовк // Вісник НТУУ “КПІ” -  2009. - №1. -  С. 

39-61.
2.Омельяненко Т.В., Щербина О.В., Барабась Д.О., Вакуленко А.В. Ощадливе 

виробництво: концепції, інструменти, досвід: наук.-практ. видання; Державний 
вищий навчальний заклад. К.: КНЕУ, 2009. -  157 с.
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25.Контроль працівників

Світлана Кондратюк, Вікторія Москаленко
Національний університет харчових технологій

Вступ: Контроль -  це спосіб створення такої робочої обстановки, в якій
заохочуються досягнення працівників. Його ціль -  спостереження за персоналом, 
досягнення високої ефективності роботи, підтримки морального духу і створення 
мотивації підлеглих, контроль за витратами, мінімізація дублювання функцій, 
роз’яснення співробітникам політики компанії і вирішення проблем. Контроль 
здійснюється за допомогою особистих контактів, зборів і письмових звітів, які 
менеджери отримують від підлеглих.

Матеріали та методи: Значний внесок у визначення основних понять та 
необхідності здійснення контролю діяльності працівників внесли такі вчені: П. 
Друкер, А.Мескон, Ф.Хедоурі, Лі Якокка . Під час дослідження було використано 
методи аналізу та синтезу.

Результати: Контролювати роботу підлеглих необхідно для того, щоб вчасно 
вирішувати проблеми, які виникають в ході виконання завдань. Контролювати 
роботу можна по-різному, і вірно обраний вид контролю може являти собою 
нематеріальний фактор мотивації працівників.

У практиці управління використовується п’ять видів контролю: підсумковий, 
попередній, поетапний, періодичний, вибірковий. Вони відрізняються один від 
одного встановленням точок контролю. Точки контролю -  це певні моменти часу в 
процесі виконання завдань, коли керівник перевіряє роботу підлеглого.

Підсумковий контроль або контроль за результатами. Цей вид контролю 
характеризується тим, що точка контролю одна, і вона співпадає з моментом 
досягнення цілі. Аж до моменту виконання завдання підлеглий працює самостійно.

Переваги підсумкового контролю значні: максимальна економія часу керівника, 
стимул для розвитку самостійності працівника, високий рівень його мотивації. Однак 
існують і ризики. При некоректній постановці задачі чи неправильному її розумінні 
підлеглим необхідна робота може бути не виконана. Таким чином, підсумковий 
контроль слід використовувати при виконанні простих, короткострокових задач і 
вибрати в якості виконавця досвідченого, орієнтованого на результат, самостійного 
та ініціативного працівника.

Попередній контроль. Зменшити ризики підсумкового контролю можна, 
поставивши ще одну точку контролю між встановленням цілі і її досягненням, тобто 
використавши попередній контроль. Практика показує, що в такому разі краще 
перевіряти роботу працівника, коли до кінця виконання роботи залишається 1/3 
відведеного часу, і залишити 2/3 для самостійної роботи.

Для більшості тактичних завдань попередній контроль є досить вдалим. 
Використовуючи його можна створити атмосферу довіри в колективі і привчити 
працівників до самостійності.

Поетапний контроль. Цей вид контролю застосовується до завдань, які можна 
розділити на етапи. В кінці кожного етапу і слід розставляти точки контролю. 
Поетапний контроль доцільно використовувати, якщо є досвідчений, орієнтований на 
результат, самостійний та ініціативний працівник, але задача довгострокова, важка, 
нова і важлива. З допомогою поетапного контролю можна мінімізувати ризик
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невиконання кінцевої цілі. Можна виявити проблемні зони в роботі працівника і 
вчасно їх скоригувати.

Періодичний контроль. Точки контролю в цьому випадку ставляться через 
визначені проміжки часу, наприклад кожного дня о 9.00, кожну п’ятницю, кожний 
останній день місяця. Періодичний контроль перетворюється в процедуру, а значить, 
стає звичним і може викликати демотивацію працівників. Для того, щоб цьому 
зашкодити, періодичний контроль краще використовувати при виконанні завдань 
процесу, а не результату.

Вибірковий контроль. Цей вид контролю відрізняється від інших тим, що 
виконавець не знає, в який момент часу його будуть перевіряти, але знає, що до його 
діяльності буде використаний саме вибірковий вид контролю. Точки контролю 
обираються довільно. Вибірковий контроль зручний для керівника, так як час 
обирається на його розсуд і перевіряється непідготований результат. Негативним є 
те, що цей вид контролю може демотивувати працівників, створити атмосферу 
недовіри, викликати стрес.

Щоб вибрати оптимальний вид контролю, керівникові необхідно враховувати 
два параметри: специфіку задачі і специфіку особистості працівника, якому буде 
доручене завдання.

Якщо компанія невелика (до 10 чоловік), то контроль можна здійснювати 
самостійно. У цьому випадку всі працівники знаходяться в полі зору, та й збір і 
аналіз даних не займе дуже багато часу.

Але якщо компанія велика, то здійснювати контроль за персоналом досить 
складно. Тому керівники часто застосовують різноманітні методи моніторингу: 
вводять журнали звітності; призначають менеджерів, відповідальних за 
спостереження за співробітниками; використовують біометричні системи контролю; 
встановлюють онлайн-сервіси для обліку робочого часу персоналу.

Негативні сторони контролю.
Звичайно, контроль працівників дає змогу керівництву «тримати руку на пульсі» 

всього, що відбувається в колективі, і запобігати багатьом неприємним ситуаціям. В 
той же час, контроль несе в собі і ряд негативних моментів, про які слід пам’ятати.

По-перше, чим сильніший контроль, тим менш він корисний для командного 
духу в організації. Не можна допускати ситуації особистої неприязні контролера до 
того, кого він повинен контролювати.

По-друге, деякі цінні співробітники, які звикли до відсутності суворого 
контролю над своєю діяльністю, можуть відмовитись від продовження роботи в 
даній організації, мотивуючи своє рішення відсутністю довіри з боку керівництва. В 
багатьох випадках вирішити цю проблему можуть роз’яснення з приводу 
необхідності контролю всіх співробітників і відсутності зв’язку між контролем 
працівників і недовірою до них роботодавця.

Висновки: Будь-яку діяльність потрібно контролювати. Для кожного керівника 
та організації більше підходить один чи інший вид контролю, зважаючи на їх 
переваги та недоліки. В конкретній ситуації також може бути застосований 
доцільний на певний момент метод. Слід відмітити, що який би спосіб організації 
контролю не вибрав би керівник, все залежить від команди, від її згуртованості і 
спрямованості на спільне досягнення кінцевого результату. Адже правильно 
побудовані відносини між працівниками і керівником -  ключ до успіху компанії.
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26.Джерела фінансування інноваційних проектів

Людмила Шело, Вікторія Москаленко
Національний університет харчових технологій

Вступ: Актуальним питанням економічної політики держави є структурна
перебудова, модернізація промисловості та розвиток інноваційної діяльності моделі 
економічного зростання. В Україні темпи зростання інноваційної діяльності є 
незадовільними. [1]

Матеріали і методи: Джерела інвестування інвестиційних проектів
поділяються на:

1. державні ресурси ( власні ( державний бюджет, бюджет Автономної 
Республіки Крим, бюджети обласні, місцеві, районні, державний фонд 
фундаментальних досліджень, державна інноваційна компанія, позабюджетні фонди, 
податкові пільги для

інноваційних організацій), залучені (державна кредитна система, державна 
страхова система), позикові (державні позики , податковий інноваційний кредит)

2. ресурси підприємства ( власні (власні інвестиційні ресурси підприємств, 
фонди розвитку виробництва), залучені (внески, пожертвування, продаж акцій, 
додаткова емісія акцій, інвестиційні ресурси інвестиційних компаній-резидентів, у 
тому числі пайових інвестиційних фондів, інвестиційні ресурси страхових компаній- 
резидентів, інвестиційні ресурси недержавних пенсійних фондів-резидентів), 
позикові ( банківські, комерційні кредити, бюджетні цільові кредити, фонди 
венчурного капіталу, інвестиційні ресурси іноземних інвесторів, у тому числі 
комерційних банків, міжнародних фінансових інститутів). [2]

У структурі джерел фінансування інноваційної діяльності промислових 
підприємств України переважають власні кошти (у 2012 році становили 76%) . 
Обсяги банківських кредитів (7%) та іноземних інвестицій (14%) щорічно 
зменшуються. [3] Таким чином, необхідним є розробка заходів стимулювання 
залучення коштів фінансових установ для активізації інноваційної діяльності 
промислових підприємств. Збільшення фінансування установами можливе при 
стабілізації фінансових показників підприємств, збільшенні обсягів їх продажу та 
рентабельності. [4, с. 88; 2, с. 21]:
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Результати: Важливим інструментом стимулювання розвитку виробництва
вважається надання державних гарантій за іноземними кредитними лініями, що 
значно полегшує вихід підприємств на ринок капіталів.

Однак в Україні реалії такі, що кредити під гарантію уряду не тільки не мають 
зазначених переваг, але навіть становлять серйозну економічну проблему, пов'язану з 
борговими зобов'язаннями держави. У процедурі надання гарантій беруть участь як 
мінімум 11 установ (міністерства економіки, фінансів, зовнішньоекономічних зв'язків 
і торгівлі, Фонд держмайна, банк-агент, назване Національне агентство, галузеві 
управління Кабінету Міністрів, центральний орган виконавчої влади відповідної 
галузі, незалежна організація, що здійснює цінову експертизу, інші інститути). 
Збільшення кількості учасників експертизи збільшує витрати на її проведення, але аж 
ніяк не підвищує ступеня обґрунтованості вибору інноваційного проекту.

Альтернативою такого процесу може бути організація фінансування 
інноваційних проектів без надання державних гарантій.

У цьому випадку процес фінансування складатиметься з таких етапів:
1. Підприємство-позичальник звертається до уряду за підтримкою інноваційного 

проекту відповідно до політики держави стосовно пріоритетних напрямків розвитку 
економіки, одержує ліцензію на відкриття рахунку в третій країні і пільги на 
повернення валютних цінностей протягом більш як 90 днів.

2. Забезпечення оплати авансу(фаза-І). Кошти від експорту ліквідної продукції 
підприємства, що організовує іноземна компанія 1, надходять на рахунок у третій 
країні і використовуються для оплати авансу іноземній компанії 2, яка є виконавцем 
інноваційного проекту.

3. Іноземний банк під гарантії іноземної компанії 2 і пакету забезпечення у 
вигляді валюти, що надходить від продажу виробленої нової продукції, фінансує 
залишок вартості проекту (фаза-ІІ).

Застосування такої схеми з урахуванням конкретних особливостей кожного з 
інноваційних проектів дасть змогу, залучити необхідні кошти для розвитку 
інновацій, сприятиме розвитку іноземного кредитування. [5]

Висновки: Для реалізації інноваційних проектів можна використовувати різні 
джерела фінансування, кожне з яких має свої переваги і недоліки, які треба детально 
вивчити та взважити. Суб’єктам підприємницької діяльності необхідно відповідально 
ставитися до вибору інвестора, адже, від цього залежить не тільки можливість 
подальшої реалізації проекту з бажаними результатами, але й перспективи розвитку 
самого підприємства.
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27.Оцінка ефективності інвестиційних проектів

Анна Москаленко, Вікторія Москаленко
Національний університет харчових технологій

Вступ: Ефективність використання капітальних вкладень і фінансових
інвестицій залежить від впливу значної кількості різноманітних організаційно- 
економічних, технічних і фінансових чинників. Це вимагає ретельного обгрунтування 
розробки і оцінки кожного проекту.

У системі управління проектами оцінка ефективності інвестиційних проектів є 
одним з найвідповідальніших етапів. Від того, наскільки об'єктивно проведена ця 
оцінка, залежать строки повернення вкладеного капіталу, варіанти альтернативного 
його використання, додатковий потік операційного прибутку підприємства в 
майбутньому періоді тощо.

Під ефективністю інвестиційного проекту розуміється показник, який говорить 
про те, що даний проект відповідає цілям і інтересам осіб, зацікавлених у його 
реалізації.

Матеріали і методи: Оцінка інвестиційного проекту зводиться в загальному 
випадку до побудови й дослідження деякої економіко-математичної моделі процесу 
реалізації проекту. У результаті об'єктом аналізу стає не сам проект, а пов'язані з ним 
матеріальні й грошові потоки. Тобто, проблема оцінки інвестиційного проекту 
зводиться до того, щоб «перевести» проектну документацію на мову грошових 
потоків, а інтереси учасників проекту відбити в розрахункових формулах, що 
дозволяють оцінювати грошові потоки щодо цих інтересів.

Ефективність інвестиційних проектів оцінюється на основі таких принципів:
-  оцінка повернення інвестованого капіталу повинна здійснюватися на основі 

показника грошового потоку, який формується за рахунок сум чистого прибутку та 
амортизаційних відрахувань у процесі експлуатації інвестиційних проектів;

-  обов’язкове приведення до теперішньої вартості як інвестованого капіталу, так 
і сум грошового потоку;

-  вибір диференційованої ставки процента (дисконтної ставки) у процесі 
дисконтування грошового потоку для різних інвестиційних проектів.

Традиційними показниками оцінки ефективності будь-яких інвестиційних 
проектів, в тому числі і інноваційних, є розрахунок таких показників, як: чиста 
теперішня вартість (NPV), внутрішня норма рентабельності (IRR), індекс 
прибутковості (РІ), період окупності проекту, точка беззбитковості проекту.

Поряд з оцінкою інвестиційних проектів за критерієм ефективності здійснюється 
їх оцінка за рівнем інвестиційного ризику і рівнем ліквідності. Міра ризику 
розраховується за допомогою середньо-квадратичного відхилення та коефіцієнта 
варіації, а міра ліквідності - період інвестування до початку експлуатації проекту 
(виходячи з того, що здійснений інвестиційний проект, який приносить реальний 
чистий грошовий потік, може бути проданий у відносно коротший термін, ніж об'єкт 
незавершений).

Результати: Отже, всі показники оцінки ефективності реальних інвестиційних 
проектів перебувають між собою в тісному взаємозв'язку і дозволяють оцінити 
ефективність з різних сторін. Тому при оцінці ефективності реальних інвестиційних 
проектів підприємства їх слід розглядати в комплексі.
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Вірогідність результатів, отриманих у результаті оцінки проекту, рівною мірою 
залежить від повноти й вірогідності вихідних даних і від коректності методів, 
використаних при їхньому аналізі.

Проект вважається ефективним, якщо грошовий потік достатній для 
відшкодування всієї суми інвестиційних витрат та забезпечує очікувану віддачу від 
вкладеного капіталу.

Висновки: Таким чином, найбільш важливий етап в процесі прийняття 
інвестиційних рішень - оцінка ефективності реальних інвестицій (капітальних 
вкладень). Від правильності і об'єктивності такої оцінки залежать терміни 
повернення вкладеного капіталу і перспективи розвитку підприємства.

З погляду законодавства, оцінка ефективності інвестиційних проектів не є 
обов'язковою, однак кожний інвестор зацікавлений у тім, щоб убезпечити себе від 
втрати вкладених коштів і одержати достатню для компенсації ризиків прибуток, 
тому на наш погляд краще перестрахуватися та врахувати усі “за” і “проти”.
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28.Підходи до прийняття управлінських рішень в менеджменті

НадіяСмелянець, Вікторія Москаленко
Національний університет харчових технологій

Вступ: Рішення -  це відповідна реакція організації на внутрішні і зовнішні 
впливи. Реалізація цілей будь якої організації забезпечуються шляхом прийняття і 
виконання численних рішень. Своєчасно прийняте, науково-обґрунтоване рішення 
стимулює виробництво. Рішення, яке прийняте із запізненням, знижує 
результативність праці колективу чи окремих виконавців.

Матеріали і методи: В практичній діяльності склалися два основні підходи до 
прийняття управлінських рішень:

-  Індивідуальний (централізований)
-  Груповий (децентралізований).
При індивідуальному підході управлінські рішення приймаються вищим 

керівництвом і, як правило, це один чи декілька менеджерів з вищого рівня 
управління, або директор (начальник), якщо мова йде про мале підприємство.

При груповому підході прийняття управлінських рішень відбувається за 
своєрідним «круглим столом», в якому, крім менеджерів вищого рівня управління 
(ВРУ), приймають участь інші працівники. В даному випадку менеджери ВРУ 
делегують повноваження керівникам низової ланки.

Результати: Індивідуальний підхід має таку перевагу, як швидкість і 
оперативність, проте слід пам’ятати, що:

-  прийняте рішення не завжди буде цілком правильним;
-  одноосібне прийняття рішень часто мотивується емоціями і є не логічним;
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-  дане рішення не є зваженим і, відповідно, має більше шансів зазнати краху.
Групове рішення краще, ніж індивідуальне, тому що при його прийнятті

враховуються різні точки зору. Проте воно потребує більше часу і засобів для його 
прийняття.

Прикладом групового (компромісного) рішення є консиліум у лікарів.
Слід зазначити, що до колективного прийняття рішень більш схильний керівник- 

демократ, котрий цінує і поважає думки своїх підлеглих, прагне до надання 
підлеглим самостійності, не концентрує, а розподіляє відповідальність.

В свою чергу керівник-автократ не схильний довіряти думці інших і остаточне 
рішення завжди залишає за собою. Характерними рисами є висока централізація 
повноважень, структурованість роботи підлеглих, обмеження свободи підлеглих 
щодо прийняття рішень, численні сурові правила поведінки, тощо.

Висновки: Враховуючи соціально-психологічну природу управлінських
рішень, в менеджменті розрізняють наступні технології прийняття управлінських 
рішень:

-  інтуїтивні рішення -  приймаються на основі досвіду менеджера;
-  рішення, що ґрунтуються на міркуваннях -  в основі лежать досвід, знання і 

кваліфікація менеджера;
-  раціональні рішення -  здійснюються на основі практично-аналітичного 

методу.
Для того, щоб досягти загального результату, керівництво повинно зробити так, 

щоб людина співвідносила власні бажання з вимогами виробництва, прикладаючи 
зусилля для досягнення поставлених перед нею цілей.
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29.Інформаційні системи управління проектами

Юлія Бондаренко, Вікторія Москаленко
Національний університет харчових технологій

Вступ: Для успішної реалізація проектної діяльності потрібно використовувати 
інформаційні системи управління проектами ( ІСУП ) .

Матеріали і методи: У складних проектах необхідно обробляти безліч
інформації, для цієї мети використовуються інформаційні системи управління 
проектами. В основі цих систем незалежно від їх рівня і вартості закладені методи 
мережевого планування і управління.

Методи мережевого планування базуються на методі критичного шляху та 
методі аналізу та оцінки планів. Метод критичного шляху полягає в знаходженні 
найдовшої тривалості проведення робіт (критичного шляху) і узгодження його з 
графіком проекту, якщо виходить резерв, то критичний шлях коригується. Метод
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аналізу та оцінки планів полягає в оцінці робіт за певний період огляду і порівнянні 
їх з планом, якщо виходить резерв, то відбувається аналіз робіт і роботи 
коригуються.

Результати: Основу ІСУП складає єдиний інформаційний простір, який
передбачає: єдину базу даних планів всіх корпоративних проектів; єдиний довідник 
ресурсів, які використовуються в проектах; єдині форми документів, шаблони 
проектів і звітів.

Досягти позитивних результатів в проектній діяльності, можна лише за 
допомогою повної, достовірної та оперативної інформації, яка акумулює всі 
інформаційні процеси, в проектній діяльності.

ІСУП у загальному випадку складається із двох частин: забезпечувальної та 
функціональної.

До складу забезпечувальної частини входять такі основні компоненти: 
організаційне забезпечення; правове забезпечення; технічне забезпечення; 
інформаційне забезпечення; програмне забезпечення.

До функціональної частини належать ті елементи (підсистеми), які визначають її 
призначення, функції управління та функції з оброблення інформації.

Реалізація функцій ІСУП здійснюється за допомогою інформаційних технологій 
(ІТ). Завдання інформаційних технологій управління проектами полягають у 
створенні широкого спектру функціональних можливостей, щодо проектної 
діяльності, а саме: описання параметрів проекту і встановлення логічних зв’язків між 
роботами; багаторівневого представлення проекту; введення списку наявних 
ресурсів, номенклатури матеріалів і статей витрат, обсягів робіт; календарно -  
сіткового планування; планування ресурсів і витрат; графічного представлення 
структури проекту (діаграми Ганта, PERT-діаграми); контролю за ходом виконання 
проекту; створення звітів, документування ходу проектних робіт; організації 
комунікацій (роботи в мережному середовищі) .

Реалізація перерахованих вище засобів передбачає використання програмного 
забезпечення.Ринок програмних продуктів, які пропонуються для автоматизації 
управління проектами, достатньо насичений.
Середнайбільшрозповсюдженихпрограмнихпродуктівданогокласувважаютьсятакі: M 
icrosoft Project; Open Plan Professional; Spider Project; Sure Trek Project 
Manager; Primavera Project Planner (P3); Time Line[ 2 ].

Microsoft Project -  цей продукт найбільш відомий на ринку України та успішно 
використовуються для автоматизації етапів робіт над проектом: складання плану, 
графічне представлення структури, збір та аналіз відомостей, управління графіком.

OpenPlanProfessional — це професійна система управління проектами, яка 
характеризується, зокрема, потужними засобами ресурсного і бюджетного 
планування, що дозволяють як найефективніше розподілити ресурси і скласти 
робочий розклад.

Sure Trek Project Manager — це програмний продукт, орієнтований на управління 
невеликими проектами та на роботу конкретних виконавців з частинами проектів.

Primavera Project Planner (P3) —програмний продукт, який використовують для 
управління середніми і великими проектами в різних сферах, хоча найбільшого 
поширення він набув у сфері управління будівельними та інженерними проектами.

Time Line —інформаційна система багато-проектного планування, яка 
переважновикористовується для планування проектів середньої складності або 
комплексів малих проектів.
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Висновки: Отже, інформаційні системи управління проектами підвищують
ефективність, обґрунтованість і швидкість прийняття управлінських рішень та 
дозволяють автоматизувати всі основні операції проектної діяльності.
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30. Система мотивації в різних країнах світу

Тетяна Таран, Вікторія Москаленко
Національний університет харчових технологій

Вступ: У світовій і вітчизняній практиках розвитку науки менеджмент 
мотивація була одною з головних функцій. Це обов’язковий інструмент управління 
персоналом. Вона являеться одним із головних компонентів, що визначають 
відносини між співробітниками і компанією.

В сучасних умовах людський фактор не менш вагомий. Для того, щоб організація 
досягла високого ринкового результату необхідна ефективна система мотивації.

Вітчизняні теорія і практика мотивації праці, як правило, зводяться до оплати 
праці, заснованої на фіксованих тарифних ставках і посадових окладах є 
малоефективними . Тому при формуванні систем мотивації праці необхідно 
використовувати вже накопичений світовою практикою досвід. З усього розмаїття 
моделей систем мотивації праці можна виділити як найбільш характерні японську, 
американську, німецьку моделі.

Матеріали і методи: Американська модель мотивації праці побудована на 
заохоченні підприємницької активності та збагаченні найбільш активної частини 
населення. Модель базується на соціально-культурних особливостях нації - масовій 
орієнтації на досягнення особистого успіху кожного, а також високому рівні 
економічного добробуту.
Основними програмами, що сприяють підвищенню мотивуючого ефекту в США, є:

-Програми, орієнтовані на залучення працючих до управління виробництвом
-Програми професійного розвитку робочої сили.
-Програми,покликані реконструювати сам процес праці (розширення набору 

обов'язків, виробнича ротація працівників тощо.
Практично всі американські компанії, крім системи винагород,надають своїм 

співробітникам медичне страхування за рахунок фірми, програми підвищення 
кваліфікації, корпоративні обіди та багато іншого. Наприклад, корпорації IBM і AT & 
T у відповідь на зміни демографічної ситуації в країні розробили і успішно 
реалізували так звані сімейні програми .

Японська модель.Загальновідомо, що персонал японських компаній відрізняється 
однією спільною для переважної їх більшості якістю: японські працівники віддані 
своїй фірмі. У Японії людина влаштовується на роботу на все життя. Будучи якось 
прийнятим в компанію, японець залишається там аж до офіційного виходу на пенсію. 
Фірма, в якій працює фахівець, стає практично другою родиною. Підвищення 
заробітної плати та кар'єрне зростання залежать від тривалості трудового стажу,
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тобто чим довше працює в компанії людина,тим вище його щорічно зростаюча до 
пенсії зарплата і посада,але при цьому просування по кар'єрних сходах залежить від 
здібностей і якості виконання службових обов'язків. При переході в іншу компанію 
працівник позбавляється переваг в заробітній платі та кар'єрному зростанні, іншими 
словами, трудовий стаж обчислюється з моменту роботи саме в даній організації.

Німецька модель мотивації праці виходить з того, що в її центрі знаходиться 
людина з її інтересами як вільна особистість, що усвідомлює свою відповідальність 
перед суспільством. Ринкове господарство Німеччини називається соціальним тому, 
що держава створює умови для всіх громадян, зупиняє прояви несправедливості і 
захищає всіх знедолених і беззахисних: безробітних, хворих, старих і дітей.

У Німеччині на підприємствах з числом зайнятих більш 100 чоловік передбачено 
утворення так званих економічних комісій, що складаються з членів виробничої ради 
і представників роботодавця, які займаються вирішенням лише економічних питань. 
Якщо кількість працівників перевищує 500 чоловік, то на німецьких підприємствах 
можуть створюватися спостережні ради, право висунення кандидатур в які мають 
виробничі ради та вищі виробничі організації даної галузі. Практика управління 
німецькими підприємствами показує, що подібна політика залучення робітників до 
управління сприяє розвитку їх трудової активності, мотивації, в кінцевому підсумку, 
поліпшенню кінцевих результатів виробництва.

Результати: Для вдосконалення вітчизняної системи мотивації, вході
дослідження наведених вижче моделей пропоную враховувати такі фактори:

-  вплив на працівника з метою зміни його ціннісних орієнтацій;
-  розвиток трудового потенціалу.
-  формування сприятливого соціально-психологічного клімату в
колективі;
-  визнання результатів праці співробітника;
-  розповсюдження позитивного досвіду досягнення успіху;
-  становлення організаційної культури.
Висновки: Отже на прикладі розглянених країн ,можна побачити, що не тільки 

матеріальний фактор є важливийм для ефективного мотивування і стимулювання 
робітників, соціальний є не менш вагомішим.
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ЗІ.Управління вартістю проекту

Анна Васильєва, Вікторія Москаленко
Національний університет харчових технологій

Вступ: Керівник кожного проекту в перш у чергу стурбований управлінням  
прямими витратами на проект, але сучасна ситуація веде д о  того, що його роль в 
управлінні вартістю проекту буде зростати за рахунок поступового включення 
нетрадиційних областей та креативного п ідходу в управлінні вартістю.

Матеріали і методи: Управління вартістю проекту зосередж ено в основном у  
на вартості ресурсів, необхідних для здійснення робіт у  проекті. Проте, м ає бути  
розглянутий також вплив проектних рішень на вартість використання продукту 
проекту. Наприклад, обмеж ення кількості переоцінювань проекту може зменш ити  
його вартість за рахунок перекладення деяких витрат на споживача. Такий обш ирний  
погляд на проект часто називають життєвим циклом вартості [1, с.211].

Управління вартістю також включає процеси, необхідні для забезпечення того, 
щ об проект не вийшов з рамок прийнятого бюджету.

Результати: Планування витрат - найважливіша складова усп іш ної його 
реалізації. Усі учасники проекту - постачальники, банки, підрядчики-повинні 
враховувати вартісні показники проекту при плануванні власної діяльності.

Управління вартістю проекту включає такі процеси:
Планування ресурсів  - визначення того, які ресурси  (людські ресурси, 

обладнання, матеріали) і в якій кількості мають бути задіяні для виконання робіт  
проекту.

Оцінка вартості - розробка приблизної (оцінки) вартості ресурсів, необхідних для  
виконання робіт  проекту.

Визначення бю дж ету- складання кошторису по кожній роботі проекту. Варто 
звернутии особливу увагу на призначення кошторисів. На їх  основі визначають обсяг  
капіталовкладень, д о  яких входять витрати на придбання технологічного, 
енергетичного, прийомно-транспортного та інш ого устаткування, приладів, 
інструменту та виробничого інвентарю, необхідних для функціонування  
підприємства; на будівельні роботи; на роботи  з монтажу устаткування ; на 
здійснення технічного й авторського нагляду; на розробку проектної докум ентації та 
ін  [2, с.321].

Контроль вартості - контроль за змінами в бю дж еті проекту.
Чи не сновним на чом у потрібно зосередитись є вартість ресурсів, необхідних  

для здійснення робіт  у  проекті. Проте, має бути розглянутий також вплив проектних 
рішень на вартість використання продукту проекту.

У  багатьох прикладних сф ерах потенційне фінансування продукту проекту 
прогнозується і аналізується поза проектом. У деяких прикладних сф ерах
управління вартістю в проекті передбачає також і цю роботу. Коли такі прогнози й 
аналіз включаються до  проекту, управління вартістю проекту матиме додаткові 
процеси і численні технології загального управління: повернення інвестицій, 
дисконтований грош овий потік, аналіз періоду відшкодування та ін.

Управління вартістю проекту м ає охоплювати інформаційні потреби зацікавлених 
осіб  проекту, які можуть контролювати вартості проекту в різний сп осіб  і в різний  
час.

Якщо вартості проекту використовують як компонент системи винагороди й
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визнання заслуг, то мають бути оцінені контрольовані та неконтрольовані вартості, і 
бюджет по них слід формувати окремо, тоді буде гарантія, що нагорода відображає 
поточне виконання проекту.

Планування ресурсів включає визначення того, які ресурси (людські ресурси, 
обладнання, матеріали) і в якій кількості мають бути задіяні для виконання робіт 
проекту. Планування ресурсів має бути тісно скоординоване з оцінкою вартості.

Якщо проект виконується за контрактом, увага має бути приділена відмінності 
між оцінкою вартості та ціновою політикою. Оцінка вартості включає отримання 
оцінки ймовірних кількісних результатів - скільки коштуватиме для організації, що 
виконує проект, розробка конкретного продукту чи послуги. Цінова політика - це 
комерційне рішення, скільки коштів може витратити організація, що виконує проект, 
на виробництво продукту чи послуги; тут вона використовує як один з безлічі 
чинників і оцінку вартості. Цінова політика суттєво впливає на реалізацію товару. 
Ціна визначає життєздатність та фінансову стабільність підприємства, прибутковість, 
допомагає боротися з конкурентами.[3, с.242]

Висновки: Кожен підприємець повинен ретельно прораховувати кількість 
вкладених в проект коштів, так як саме від цього і залежить ефективність 
використання грошей та отримання прибутків від його здійснення.
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32.Основні поняття та характеристики міжнародної технічної
допомоги

Юлія Тичина, Вікторія Москаленко
Національний університет харчових технологій

Вступ: Важливою складовою міжнародного співробітництва та одним із
напрямків зовнішньоекономічної діяльності країн виступає міжнародна технічна 
допомога. Для того, щоб збільшити ефективність залучення та реалізації міжнародної 
технічної допомоги потрібно звернути увагу на понятійний апарат програм 
міжнародної технічної допомоги.

Матеріали та методи: Значний вклад у визначення основних понять та 
характеристик міжнародної технічної допомоги внесли такі вчені: Коссак В.М., 
Кірєєва А.П., Нгуєн Куок Дінь. Під час дослідження було використано методи 
аналізу та синтезу.

Результати: Традиційно під поняттям «технічна допомога» розуміють
співробітництво у галузях науки і техніки. На сьогодні загальновживаного 
визначення поняття «міжнародна технічна допомога» не існує. Адже визначення, що 
розкриті в актах міжнародного характеру та у внутрішньодержавних нормах країн- 
донорів та країн-реципієнтів міжнародної технічної допомоги відрізняються своїми 
завданнями.
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Українське законодавство щодо міжнародної технічної допомоги досить 
суперечливе. У багатьох підзаконних нормативно-правових та розпорядчих актах 
вживається термін «міжнародна технічна допомога», хоча його стале визначення 
відсутнє[1].

Визначення цього поняття міститься в Указі Президента України «Про 
міжнародну технічну допомогу» №596 від 01.06.1999 р.: «міжнародна технічна 
допомога -  ресурси, які згідно з міжнародними договорами України надаються 
донорами на безоплатній основі Україні для здійснення програм, проектів 
міжнародної технічної допомоги з метою проведення реформ і реалізації програм 
соціально-економічного розвитку України»[2].

Але у зв'язку з відхиленням проекту Закону України «Про міжнародну технічну 
допомогу», указ не набрав чинності.

На сьогодні, питання, пов'язані із залученням міжнародної технічної допомоги в 
Україні, регулюються постановою Кабінету Міністрів від 15 лютого 2002 року №153 
«Про створення єдиної системи залучення використання та моніторингу міжнародної 
технічної допомоги», згідно з якою «міжнародна технічна допомога - фінансові та 
інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України 
надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки 
України»[3].

Російський економіст А.П. Кірєєв характеризує технічну допомогу, як надання 
країнам сприяння на оплатній або безоплатній основі в сферах технології процесів, 
продуктів і управління. Він стверджує, що таке сприяння може відбуватися в будь- 
яких галузях виробництва. В економічній сфері найчастіше сприяння надається в 
області розробки програм економічного розвитку, статистики, грошової і бюджетної 
політики, розвитку регіонів, техніко-економічного обгрунтування окремих 
проектів[4].

Міжнародний валютний фонд визначає, що міжнародна технічна допомога -  це 
здатність підтримувати ресурси країн-членів, допомагаючи їм ефективно управляти 
їх економічною політикою і фінансовими справами, здатність зміцнення потенціалу 
країн в області людських і організаційних ресурсів [5].

Організація економічного співробітництва та розвитку пропонує наступне 
визначення: міжнародна технічна допомога -  це передача знань за допомогою 
надання навчання, персоналу, досліджень та пов’язаних з цими процесами вартостей. 
Також, передача знань може представляти собою «надання стипендії студентам для 
придбання спеціальності у різних країнах, в направленні кооперантів в країни, що 
розвиваються або в передачіпатентів на пільгових умовах»[6].

Висновки: Отже, до міжнародної технічної допомоги відносяться ті ресурси, 
які надаються міжнародними організаціями чи країнами-донорами країнам- 
рецепієнтами для сприяння економічному розвитку, покращення стану національних 
господарств, розвитку багатостороннього співробітництва у вирішенні загальних 
проблем людства. Але розбіжності у понятійному апараті можуть викликати 
конфлікт міжнародного та національного законодавства під час залучення та 
реалізації міжнародних програм та проектів. Тому необхідно створити єдиний 
уніфікований нормативний акт, визнаний міжнародною спільнотою, який би 
закріплював та врегульовував питання щодо надання міжнародної технічної 
допомоги та реалізації її програм.

114



Література
1. Коссак В.М. Правове регулювання іноземних інвестицій та міжнародної 

технічної допомоги в Україні : [підручник] / В.М. Коссак, М.О. Михайлів -  К. : 
Алеута; ЦУЛ, 2009.

2. Указ Президента України «Про міжнародну технічну допомогу» № 596/1999 
від 01.06.1999

3. Постанова Кабінету міністрів України «Про створення єдиної системи 
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» № 153 // 
УК. -  2002. -  15 лютого.

4. Киреев А. П. Международная экономика : в 2 ч. Ч. І. Международная 
микроэкономика: движение товаров и факторов производства : [учебное пособие для 
вузов] / А. П. Киреев. -  М. : Международные отношения, 2007. -  416 с.

5. Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http//www.un.org/.

6. Нгуен Куок Динь. Міжнародне публічне право : в 2 т. Т. 2: Кн. 3 / Нгуен Куок 
Динь, Патрик Дайе, Ален Пєллє ; [пер. с.фр.]. -  К. : Сфера, 2011.

ЗЗ.Проектування підприємств громадського харчування

Олександр Бакус, Вікторія Москаленко
Національний університет харчових технологій

Вступ: Щоб створити необхідні умови для задоволення потреб людей у 
повноцінному харчуванні, підвищення якості обслуговування і надання додаткових 
послуг підприємствами. Першим завданням в цьому відношенні здобуває комплекс 
заходів, спрямованих на раціональну організацію мережі підприємств харчування, 
будівництво нових підприємств, реконструкцію і модернізацію діючих, 
упровадження прогресивних технологій і форм обслуговування.

Удосконалювання і розвиток галузі харчування в значній мірі залежить від її 
матеріально-технічної бази, впровадження в проекти прогресивних науково- 
технічних досягнень.

Матеріали і методи: Для підприємств громадського харчування є три основні 
функції , які одночасно переплітаються між собою - виробництво блюд, їхня 
реалізація й організація споживання, що викликає необхідність проектування 
виробничої і торгової групи приміщень.

Загальний процес виробництва страв на підприємствах громадського харчування 
складається з окремих технологічних процесів - прийому продуктів, їхнього 
збереження, обробки сировини і виготовлення напівфабрикатів, а також теплової 
обробки страв. Крім того, у загальний процес включають ще ряд допоміжних 
операцій, необхідних для виробництва готових блюд. Сюди відносяться: мийка 
посуду й ємностей, видалення харчових відходів, а також інженерні пристрої - 
витяжна вентиляція, опалення, енергопостачання.

Наявністю безлічі функцій, пов'язаних із процесом готування страв, їхньою 
реалізацією й організацією споживання, підприємства громадського харчування 
мають певну зону приміщень, що припускає виділення окремих груп приміщень і 
їхній взаємозв'язок, що повинна забезпечити:

115

http://www.un.org/


- потоковість процесу - від надходження сировини до готування і відпустку вже 
готової, приготованої кухарем страви;

- довжину технологічних, транспортних і людських потоків з метою створення 
найбільш сприятливих умов для споживачів і працюючих;

- дотримання правил охорони праці;
- санітарно-гігієнічних норм і правил. [1,2]
Працюючі підприємства з повним виробничим циклом (на сировині), 

здійснюють кулінарну обробку сировини, виготовлення напівфабрикатів, готування 
блюд, реалізацію й організацію їхнього споживання.

Проектування підприємств, що працюють на сировині, рекомендується 
виконувати в тих випадках, коли відсутня чи недостатньо розвинута мережа 
заготовочних підприємств.

Підприємства громадського харчування по своєму містобудівному положенню 
можуть розміщатися в окремо розташованих будинках, бути прибудованими до 
будинків іншого призначення при відособленості всіх груп приміщень, бути 
убудованими в будинки іншого призначення при сполученні деяких груп приміщень 
підприємства з аналогічними групами приміщень цих будинків.

Результати: При проектуванні підприємств громадського харчування важливу 
роль відіграє вибір розмірів робочих місць і вимог фізіології праці. Правильно 
організоване робоче місце підвищує ефективність праці на 20 %. [3]

Висновки: Важливі фактори формування і компонування робочих місць на 
підприємствах громадського харчування: розміщення устаткування відповідно до 
напрямку технологічного процесу; правильна фіксація розмірів робочих проходів, 
службовців одночасно і шляхами руху; організація шляхів руху по найкоротших, 
прямолінійних і не перетинаючих напрямках; забезпечення гарних умов для 
збирання робочих місць; облік вимог охорони праці при установці машин і приладів.

До групи приміщень для споживачів, у залежності від типу підприємства, 
входять: зали, аванзали, бари, буфет, магазин кулінарії, вестибуль, включаючи 
гардероб, умивальні і вбиральні, приміщення для відпочинку споживачів, кабінет 
лікаря, приміщення для офіціантів, приміщення для збереження музичних 
інструментів, приміщення для ігор (дитяче кафе) і приміщення для відпустку обідів 
на дім.
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34.Концепція проекту в проектному аналізі

Марина Г речич, Вікторія Москаленко
Національний університет харчових технологій

Вступ: Воснові цілого ряду сучасних управлінських теорій, галузей знань лежить 
поняття проекту. Проектом називається група взаємопов'язаних завдань, що 
виконуються в рамках виділеного бюджету з ціллю отримання запланованого 
результату спеціально створеною для цього командою. Проектний аналіз базується 
на порівнянні вигід і витрат, пов'язаних з реалізацією проекту, при цьому їх оцінка 
здійснюється в грошовому виразі.

Концепція проектного аналізу являє собою набір методичних принципів, які 
визначають послідовність збору та способів аналізу даних, методів визначення 
інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до 
прийняття рішень про реалізацію проекту.

Матеріали і методи: Не завжди відносна новизна реалізованого завдання є 
проектом. Необхідна наявність чіткої цільової установки. Повинно бути ясно і чітко 
визначено, при якому кінцевому результаті реалізація проекту може бути визнана 
успішним. Початок і закінчення проекту повинні бути чітко визначені за часом. Ідея 
для проекту виникає тоді, коли відчувається загальна незадоволеність існуючим 
станом справ у компанії, і починають замислюватися, яким чином їх можна було б 
змінити. Проекти можуть генеруватися як активно, тобто передбачаючи майбутнє, 
так і реактивно, тобто як реакція на вже виниклу проблему.Проектний аналіз є 
інструментом планування й розвитку будь-якої діяльності. При цьому концепція 
проектного аналізу розглядає проект як процес, котрий складається з ряду 
послідовних стадій, і як структуру, елементами якої є цілі, ресурси та заходи. 
Проектний аналіз можна визначити як метод, котрий дозволяє системно оцінити вади 
й переваги проектів через восстановленная логічних схем для:

-збирання та аналізу даних;
- визначення інвестиційних пріоритетів;
- розгляду альтернативних варіантів; - аналізу існуючих проблем і врахування 

різних аспектів розробки та реалізації проектів до прийняття рішення про їх 
фінансування.

Результати: Концепція проектного аналізу концентрується на з’ясуванні 
витрат на здійснення проекту та вивченні результатів з різнобічних позицій: інтересів 
акціонерів (або інших власників); економіки в цілому; організацій, які беруть участь 
у здійсненні проекту; природного та соціального зовнішнього середовищ, в якому 
здійснюватиметься проект. Подібні методики спрямовані на те, щоб розроблений 
проект був доцільним з економічного та технічного поглядів, враховуючи при цьому 
не тільки технологічні або суто технічні аспекти проекту, але й системи управління 
фінансуванням, а також загальну довготривалість результатів проекту.

Концепція проектного аналізу надає системне уявлення про методи порівняння 
та оцінки проектів, способи і засоби залучення ресурсів для реалізації проектів, а 
також механізм управління його життєвим циклом. Тобто проектний аналіз 
розглядається як складова управління проектом (рис. 1).
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Рис. ІПроектний аналіз як внутрішня складова процесу 
управління проектом

Висновки: Проектний аналіз — це методологія, яка застосовується для
визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і 
проектів, що дозволяє, в свою чергу, здійснювати вибір і приймати правильні 
рішення в умовах обмеженості ресурсів. Проектний аналіз надає можливість 
перегляду значущості різних аспектів та їх впливу на результати проекту. Тому роль 
аналітика досить часто виходить за межі аналізу проекту, і його зусилля 
спрямовуються на розкриття економічних, екологічних та соціальних проблем, що 
присутні в суспільстві на даному етапі.
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35.Причини неефективної мотивації персоналу

Єлизавета Яременко, Вікторія Москаленко
Національний університет харчових технологій

Вступ: Проблемам мотивації приділяється все більша увага, тому що роль і 
значення людських ресурсів стрімко зросло. Останнім часом основу концепції 
управління персоналом складає зростаюча роль особистості працівника, знання його 
мотиваційних установок, вміння їх формувати і направляти у відповідності із 
завданнями, що стоять перед підприємством. Більшість теоретичних і практичних 
проблем, пов’язаних із цією концепцією управління не можуть бути вирішені без 
опори на психологічні знання. Актуальність теми полягає ще в тому, що
люди є центральним і головним елементом в будь-якій системі управління і в будь- 
якій виробничій системі. Разом з тим персонал - це, перш за все, люди, які 
характеризуються складним комплексом індивідуальних якостей, серед яких 
соціально-психологічні відіграють головну роль. Здатність персоналу одночасно 
виступати об'єктом та суб'єктом управління є головною специфічною особливістю 
менеджменту персоналу.

Матеріали і методи: Можна вважати, що будь-яка поведінка людини є 
мотивованою, а її дії мають мотиваційну основу. Ефективне управління неможливе 
без розуміння мотивів і потреб працівника, а також правильного використання 
стимулів до праці. Тому, щоб уникнути помилок неефективної мотивації, треба 
розібрати причини того чому мотивація може не працювати взагалі або працювати не 
так як потрібно компанії. Тому що рано чи пізно, навіть якщо ви знайшли потрібний 
персонал, утримали його в компанії встає питання про результати, а результати без 
мотивації персоналу досягти неможливо. Також знаючи витоки проблеми пошук її 
рішення стане набагато простішим.

Результати: На мій погляд існує багато причин чому мотивація не працює або 
працює не так.

По-перше: відсутній системний підхід до мотивації персоналу. Наприклад: 
матеріальною мотивацією займається один підрозділ, припустимо, фінансова служба 
або бухгалтерія, нематеріальної мотивацією займається HRслужба, а безпосередньою 
мотивацією - керівники підрозділів. Цілі у кожної служби свої, завдання свої і 
виходить, зусилля є, а результату немає.

По-друге: ставлення до персоналу як до протиборчої сторони. У всіх сферах 
життя компанії йде поділ на ми і вони, а найголовніше постійні спроби розмовляти з 
персоналом з позиції сили чи з почуттям «вони зобов'язані», ніж за що зобов'язані, 
пояснити ніхто не може.

По-третє: компанія використовує тільки матеріальну мотивацію, або йде трохи 
далі і застосовує «сучасний» метод мотивації - батога і пряника, відомий людству ось 
вже кілька тисяч років , але теж з упором на матеріальну мотивацію.

По-четверте: все, що впроваджується, змінюється робиться без належної 
підготовки, аналізу ситуації в компанії, аналізу функції, апробації та оцінки 
наслідків.

По-п’яте: компанії роблять надмірний ухил на колективні підходи, команди та 
інше. Шукаються командні гравці, винагороджуються командні зусилля, весь упор 
зроблений на команду, забуваючи, що основа будь-якої компанії, її рушійна сила -  
особистість.
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По-шосте: винагороди і результати не пов'язані ніяк, або пов'язані так , що ні в 
кого немає сумнівів у тому , що не варто або неможливо досягти тих результатів, за 
які буде виплачено винагороду.

По-сьоме: вся система мотивації направлена в бік покарань.
По-восьме: система не прозора, суб'єктивна і незрозуміла тому на кого 

спрямована.
По-дев’яте: правила гри змінюються настільки часто, що працівники не 

встигають або перестають стежити за ними.
По-десяте: персонал постійно перебуває в невіданні, його думкою не цікавляться, 

його не поважають та інше, що змушує персонал просто працювати або «терпіти» 
компанію (якщо є за що деякий час).

Всі дії по відношенню до персоналу робляться з причини просто дій, формальні, 
нещиро . Часто персонал вводять в оману або просто обманюють, дані обіцянки не 
виконуються і т.п.І ще додам одну причину, коли над персоналом здійснюється 
зайвий контроль, а саме відсутність можливості впливу на події. Тобто людина стає 
безпорадною, якщо всі її активні дії на повторювані неконтрольовані і некеровані 
ситуації не дають результату. Цю причину ще у 1964 року розглядав американський 
психолог Мартін Селігман як так звану теорію вивченої безпорадності.

Висновки: Ось, на мою думку, одні з причини неефективної мотивації 
персоналу, які необхідно попереджувати задля досягнення успіху в управлінні. А 
саме треба надійно захищати інтереси та права людини, забезпечувати їх потреби та 
прагнення, враховувати усі фактори, які вливають на ефективну мотивацію. Для 
цього необхідно сформувати відповідний механізм, який створював би умови 
реалізації цих потреб та інтересів та сприяв подальшому їх здійсненню, розробляти 
та реалізовувати обґрунтовані управлінські рішення з мотивації персоналу.
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36. Особливості управління прибутком підприємства в 
сучасних умовах

Олег Моршна, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: Найважливішою фінансовою категорією, що відображає позитивний 
фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує 
ефективність виробництва і свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, стан 
продуктивності праці, рівень собівартості, є прибуток. Розмір отриманого прибутку 
має досить велике значення в діяльності підприємства. Величина прибутку
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підприємства впливає на формування фінансових ресурсів підприємства; збільшення 
ринкової вартості підприємства; ефективність виробничої діяльності підприємства; 
економічний розвиток держави. Отже, значна роль прибутку в розвитку підприємства 
і забезпеченні інтересів його власників та персоналу, а також держави визначають 
необхідність дослідження питань ефективного управління прибутком підприємств.

Матеріали і методи: Значну увагу питанням формування та використання 
прибутку підприємств приділено в працях І.О. Бланка,М.Д. Білик, С.М. Баранцевої, 
Г.Г. Кірейціва, С.В. Мішиної, В.В. Худи та інших. Для викладу матеріалу 
використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, дослідження та 
прогнозування сучасних тенденцій зміни прибутку та розвитку підприємства.

Результати: В умовах розвитку ринкової економіки України прибуток є 
основним спонукальним мотивом здійснення будь-якої підприємницької діяльності, 
оскільки він забезпечує зростання добробуту власників та працівників підприємства 
через дохід на вкладений капітал. Управління прибутком являє собою процес 
розробки та прийняття ефективних управлінських рішень за всіма основними 
аспектами його формування та розподілу і використання на підприємстві з метою 
максимізації добробуту власників підприємства в поточному та перспективному 
періодах.

Прибуток формується під впливом великої кількості взаємозалежних чинників, 
що впливають на результати діяльності підприємства, з однієї сторони -  позитивно, а 
з іншої -  негативно.

Необхідно відзначити, що засоби праці, предмети праці та трудові ресурси є не 
тільки чинниками формування прибутку, але одночасно служать основою для 
визначення напрямів пошуку резервів його підвищення. Їх раціональне ефективне 
використання сприяє збільшенню виробництва продукції та покращенню її якості.

Управління прибутком являє собою процес розробки та прийняття ефективних 
управлінських рішень за всіма основними аспектами його формування та розподілу і 
використання на підприємстві з метою максимізації добробуту власників 
підприємства в поточному та перспективному періодах [1].

Для підвищення результативності діяльності підприємства потрібно сформувати 
дієву систему управління прибутком, яка розглядається як сутність взаємопов'язаних 
елементів, кожний з яких виконує певну роботу, спільна дія котрих забезпечує 
досягнення механізму отримання прибутку заданої величини.

Для забезпечення ефективності системи управління прибутком в організаційну 
структуру підприємств треба вводити служби контролінгу. Вагоме значення в 
системі контролінгу має оперативний аналіз відхилень витрат підприємства. Він дає 
змогу своєчасно оцінити господарські ситуації, пов'язані з формуванням витрат 
діяльності, виявити негативні причини і вади в роботі, внутрішньогосподарські 
резерви покращення використання ресурсів підприємства, забезпечити оперативне 
маневрування ресурсами і капіталом з метою раціоналізації витрат [2].

Політика управління прибутком повинна бути спрямована на максимізацію 
розміру позитивного фінансового результату за допомогою зростання обсягів його 
діяльності, ефективного управління витратами, підвищення ефективності 
використання матеріально-технічної бази, оптимізації складу та структури обігових 
коштів, підвищення продуктивності праці та системи управління суб’єктом 
господарювання.
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Висновки: Обсяготриманого прибутку має досить велике значення в діяльності 
підприємства. Величина прибутку впливає на формування його фінансових ресурсів; 
збільшення ринкової вартості; ефективність виробничої діяльності підприємства 
сприяє економічному розвитку держави. Оптимальне управління структурою 
прибутку допомагає підприємству запобігти банкрутству, сприяє перспективам 
виходу на міжнародні ринки. Тому, проблема управління прибутком підприємства 
набуває усе більшого значення, оскільки саме тут концентрується ефект усієї 
господарської діяльності кожного підприємства.
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37. Соціальна відповідальність та етика в сучасному 
менеджменті

Ірина Савчук, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: На сьогодні керівник не може самостійно вирішувати проблеми, що 
виникають в управлінні. Їх дуже багато і всі вони відрізняються одна від одної, але 
директор не має достатньої кількості знань, досвіду та часу для їх повного 
вирішення. В даний час на ринку існує безліч організацій в яких рівень 
обслуговування клієнтів не на найвищому рівні, проте є й такі, що при спілкуванні 
дотримуються поведінкових правил етикету. Так як і дотримання правил етикету є 
важливим соціальна відповідальність менеджерів перед суспільством.

Матеріали та методи: Матеріалами дослідження є наукові праці вітчизняних 
та зарубіжних вчених з питань соціальної відповідальності та етики сучасного 
менеджменту. Використані загальнонаукові методи дослідження.

Результати: У щоденній роботі менеджерів все більше посідають питання 
щодо соціальних змін та громадських справ. В недалекому минулому бізнесменів 
цікавив лише прибуток, але в сучасному світі соціальні проблеми не менш важливі.

У бізнесі етика торкається питань соціально відповідальної поведінки організації 
і безліч варіантів поведінки керуючих і керованих. Між першими і другими 
складаються певні етичні відносини.

Корпоративна етика передбачає неухильне дотримання законів і норм відносин 
організації з державою і середовищем, в якому вона функціонує, тобто прийнятне і 
неприйнятна поведінка керівництва. Забезпечуючи інтереси організації, керівники не 
повинні переступати того, що при розгляді з боку сприймається як неприпустиме.

Соціальна відповідальність відображає певне співвідношення між особистістю та 
суспільством. Виділяють наступні види соціальної відповідальності: моральна, 
персональна, політична, соціальна. До видів соціальної відповідальності також 
відносять економічну та етичну [2].
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Соціальна відповідальність є похідною тих особистих цінностей, які випливають 
з етики менеджерів та підлеглих їм працівників. Суспільство, будь-яка організація чи 
група працівників визначає свою етику поведінки.

Етика менеджменту зв'язана з внутрішніми цінностями, а вони у свою чергу є 
частиною корпоративної культури і впливають на прийняті рішення, визначають їх 
соціальну припустимість у рамках зовнішнього середовища.

Морально-етичні цінності, що панують в організації, також мають велике 
значення для успіху організації, що спонукає працівників до підтримання норм 
корпоративної культури. Культура організації визначає цінності компанії до яких 
відносяться прийняті правила і політика, система винагород, міра турботи організації 
про своїх членів, система добробуту, відповідальність принципів організації праці 
законодавчим і професійним вимогам, лідерство і процес прийняття рішень [1].

Без дотримання етичних норм вся інфраструктура бізнесу, яка в багатьох 
випадках будується на основі неформальних угод, неформальних контрактів, довіри 
партнерів один до одного, буде порушеною. Тому ступінь довіри партнерів один до 
одного відіграє суттєву роль в бізнесі.

Однією з найпопулярніших форм закріплення ділової етики є проголошення 
етичних кодексів або кодексів поведінки, які приймає корпорація. Вони є списком 
заповідей і правил для службовців (не зловживати службовим становищем, не давати 
хабарів, не приймати подарунків), або декларуванням загальних принципів.

Щоб сформувати високий рівень обслуговування клієнтів потрібно виховувати в 
персоналі такі риси як чесність, уважність, ввічливість. Працівники компанії повинні 
докласти всі зусилля для того, щоб клієнт зробив правильний вибір.

Складовою підприємницької етики є культура ведення ділових переговорів між 
потенційними партнерами. Ділові переговори проводяться з метою встановлення 
контактів, обговорення проектів майбутніх угод, сумісних дій, вирішення питань, які 
становлять взаємний інтерес для сторін.

Щоб досягти успіху в переговорах потрібно все ретельно продумати. В ході 
переговорів важливо дотримуватися терпимості, коректних і доброзичливих 
стосунків між співбесідниками, яких би суперечливих поглядів вони не 
дотримувалися. Кожна країна має різні погляди щодо поведінкового етикету [3].

Однак етика бізнесу зачіпає не тільки проблему соціально відповідальної 
поведінки. Вона зосереджена на широкому спектрі варіантів поведінки керуючих і 
тих, ким керують.

Таким чином, дуже важливо, щоб керівники високого рівня були прикладом 
поведінки, що відповідає нормам етикету, для працівників та компанії могли 
підвищити свої етичні стандарти.

Висновки: Отже, соціальна відповідальність -  це готовність організації 
відгукнутись на потреби суспільства для забезпечення довгострокових перспектив 
розвитку суспільства, вирішення соціальних проблем. Для успішного управління 
організація повинна вміти пристосуватися і відгукуватися на проблеми, які 
виникають в соціальному середовищі. Щоб зробити середовище більш сприятливим 
для організації, необхідно застосовувати соціальну відповідальність, яка укладається 
за допомогою соціального контракту.
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38. Управління конкурентоспроможністю підприємств з позиції
системного підходу

Олександр Костриця, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: Підприємство є основною ланкою всієї економіки, а також рушійною 
силою створення потрібної суспільству продукції та надання необхідних послуг. У 
сучасних умовах господарювання, що передбачає самостійність підприємств у 
питаннях виробничо-господарської діяльності, для більшості з них актуальною стає 
проблема забезпечення конкурентоспроможності.

Матеріали і методи: Питанням вивчення конкурентоспроможності
підприємств присвячено досить багато наукових праць та розробок. Безпосереднє 
дослідження проблем управління конкурентоспроможністю підприємств розглядали 
українські вчені С.С.Гаркавенко, Р.Л.Азоєв, Ф. Котлер, М. Портер, та ін.

Результати: Проаналізувавши та узагальнивши думки вчених-економістів ми 
дійшли висновку, що «управління конкурентоспроможністю підприємства» являє 
собою певний аспект менеджменту підприємства, спрямованого на формування, 
розвиток та реалізацію конкурентних переваг та забезпечення життєздатності 
підприємства як суб’єкта економічної конкуренції [1-3].

На сьогоднішній день для забезпечення належного рівня 
конкурентоспроможності вітчизняним підприємствам необхідно, з одного боку, 
орієнтуватись на зміни у зовнішньому середовищі функціонування підприємств, а з 
іншого — постійно підвищувати результативність та удосконалювати процес 
управління своєю господарською діяльністю [2]. Однак діючий механізм формування 
конкурентного середовища не забезпечує комплексного вирішення проблеми 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, що вимагає розробки підходів, 
методів і технології управління, які передбачають використання системного підходу.

З позиції системного підходу при оцінці конкурентоспроможності підприємства 
передбачено врахувати як зовнішній так і внутрішній прояв 
конкурентоспроможності, а також її динамізм та відносність. Управління 
конкурентоспроможністю підприємства подано як сукупність дій, спрямованих на 
досягнення бажаного рівня конкурентоспроможності підприємства [3].

Висновки: Реалізація функцій управління конкурентоспроможністю
підприємства у їх взаємозв’язку формує цикл управління конкурентоспроможністю. 
Адекватність та ефективність управління кожною складовою даного процесу, дасть 
змогу підприємству сформувати та підтримувати на належному рівні власну 
конкурентоспроможність. Ми вважаємо, що для ефективного управління 
конкурентоспроможністю підприємства його необхідно розглядати в контексті 
важливого стратегічного завдання кожного підприємства.
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39. Управління грошовими потоками корпорації

Аліна Кобилинська, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: Господарська діяльність будь-якої корпорації нерозривно пов'язана з 
рухом коштів. Грошовий потік корпорації відображає її грошові відносини як 
внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Кожна господарська операція 
супроводжується або надходженням, або витратою коштів. Кошти обслуговують 
практично всі аспекти операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.

Матеріали і методи: Матеріалами дослідження є наукові праці вітчизняних 
вчених. Серед сучасних методів управління грошовими потоками треба виділити: 
бюджетування, збір інформації про заплановані платежі, перевірка та затвердження 
платежів, оперативне планування, оперативне управління платежами.

Результати: Грошовий потік корпорації -  це сукупність розподілених за 
окремими інтервалами періоду, що розглядається, надходжень та виплат грошових 
коштів, які генеруються господарською діяльністю корпорації, рух яких пов’язаний 
із факторами часу, ризику та ліквідності [2].

Для того, щоб забезпечити ефективне управління грошовими потоками, потрібно 
дотримуватись таких принципів: інформаційної достовірності, збалансованості, 
ефективності, принципами, які визначаються специфікою господарської діяльності 
окремих корпорацій, інтегрованості із загальною системою управління корпорацією, 
комплексного характеру формування управлінських рішень, високого динамізму 
управління, варіативності підходів до розроблення окремих управлінських рішень, 
орієнтованості на стратегічні цілі розвитку підприємства.

Для управління грошовими потоками корпорації найбільшу значимість має поділ 
грошових потоків на вхідні (надходження виручки від реалізації) та вихідні 
(погашення заборгованості).

План надходжень та видатків грошових коштів розробляється на підприємстві в 
такій послідовності [1]:

1. аналіз вилучених та залучених грошових засобів по операційній 
діяльності підприємства;

2. розробка планових показників надходжень і видатків грошових засобів 
по інвестиційній діяльності підприємства;

3. розрахунок планових показників надходжень та видатків грошових 
засобів по фінансовій діяльності підприємства;

4. прогноз валового і чистого грошових потоків, а також динаміка 
залишків грошових коштів по підприємству в цілому.

Призначення грошових потоків у діяльності корпорації характеризується такими 
основними положеннями [2]:

1. грошові потоки обслуговують здійснення операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності корпорації;

2. грошові потоки забезпечують процес формування, розподілу і використання 
капіталу корпорації;

3. грошові потоки характеризують обіг окремих видів активів;
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4. раціональне формування та якісне управління грошовими потоками сприяє 
підвищенню ритмічності у здійсненні операційної діяльності, зниженню потреби в 
позичковому капіталі та прискоренню обороту капіталу корпорації;

5. ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу 
корпорації в процесі її стратегічного розвитку та зменшення ризику 
неплатоспроможності;

6. активні форми управління грошовими потоками корпорації дають змогу 
отримувати додаткові доходи, які генеруються її грошовими активами.

Висновки: Управління грошовими потоками дозволяє підвищити ступінь 
фінансової і виробничої гнучкості підприємства та покращити оперативне управління 
з точки зору збалансованості надходжень і видатків грошових коштів; підвищити 
обсяги продажу та оптимізації затрат за рахунок більших можливостей маневрування 
ресурсами компанії; підвищити ефективність управління борговими зобов’язаннями 
та вартістю їх обслуговування; створити надійну базу оцінки ефективності роботи 
кожного підрозділу компаній; підвищити ліквідність і платоспроможність 
підприємства. Управляти грошовими потоками потрібно таким чином, щоб 
максимізувати доходність підприємства і одночасно зберегти високу ліквідність його 
активів.
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40. Особливості розвитку міжнародного менеджменту в Україні

Анастасія Сазонова, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: Процеси глобалізації та міжнародного співробітництва на всіх рівнях 
обумовлюють розвиток будь-якої країни у сучасному світі. Завдяки переходу 
більшості постіндустріальних країн до відкритої економіки, розвитку народного 
підприємництва розвивалася й інтернаціоналізація управління. Тому, виникло багато 
питань щодо управлінської теорії та практики.

Матеріали і методи: Проблеми впровадження та вдосконалення
міжнародного менеджменту розглядали такі вчені, як Радченко В.В., Семенов А.А., 
Балановська Т.О. та ін. Та не зважаючи на достатністю кількість публікацій, багато 
питань щодо вдосконалення міжнародного менеджменту в Україні залишаються 
відкритими.

Результати: Розвиток міжнародного менеджменту обумовлюється виходом 
національних підприємств на зарубіжні ринки, розвитком діяльності міжнародних 
корпорацій у нашій країні. Отже, це дозволяє не тільки використовувати вже сталі 
методи управління у своїй країні, але й ефективно адаптувати їх до українських умов. 
Кожна країна, де ведуться операції ТНК, характеризується певними політичними, 
економічними, правовими структурами. Тому, у державі мають бути створені певні
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умови в національній економіці для результативного використання зарубіжного 
досвіду управління [1].

Для формування сприятливого політико-правового середовища в Україні 
необхідно використати наступні заходи [3]:

1. Підвищити роль іноземного капіталу, завершити приватизацію.
2. Подолати платіжну кризу, зміцнити національну валюту.
3. Розвивати внутрішні ринкові структури, інститути, які регулюють 

зовнішньоекономічну діяльність, так як антимонопольний комітет, банки, Державний 
митний комітет ті інші організації.

Важливого значення набуває економічна діяльність у міжнародному 
менеджменті [2]. Наприклад, недостатня конвертованість національної валюти може 
призвести до деяких економічних проблем, а також, порушення ринкових принципів 
ціноутворення, відсутність ефективної системи міжнародного маркетингу, високий 
податковий тиск, проблеми щодо встановлення чітких прав власності, низький 
рівень доходів громадян, превалювання адміністративних методів державного 
регулювання над економічними, слабка державна підтримка бізнесу, підтримка 
процесів внутрішнього інвестування, недостатній рівень науково-технічного 
прогресу тощо.

Також, значну роль відіграє організаційний аспект розвитку міжнародного 
менеджменту. Насамперед, це виходить через недосконалість матеріальної 
інфраструктури та забезпечення підприємств, недосконала організаційна структура 
управління, застосування менеджерами неефективних методик оцінки діяльності 
підприємств, практична відсутність системи прогнозування через значні мінливі 
умови, недостатній рівень розвитку науки і практики ризик-менеджменту та ін.

Соціальний аспект має важливе значення при веденні зовнішньоекономічної 
діяльності на підприємствах та впровадження міжнародного менеджменту. Для 
національних підприємств характерним залишається мовний бар’єр -  недостатній 
рівень володіння іноземними мовами управлінського персоналу; невідповідність 
кадрової підготовки ринку праці; недостатність досвіду управлінського персоналу; 
протиріччя світових методів управління та національного менталітету тощо.

Висновки: Визначені вище проблеми стримують розвиток міжнародного 
менеджменту. Проте, зважаючи на нетривалий період розвитку України як 
незалежної держави, існують значні перспективи розвитку міжнародної діяльності на 
всіх рівнях. Предметом подальших досліджень має стати пошук ефективних шляхів 
вирішення основних проблем впровадження та розвитку міжнародного менеджменту 
у діяльності підприємницьких структур.
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В.В. Родченко. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e- 
journals/PSPE/2008-3/Rodchenko_308.htm
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41. Діагностика ймовірності виникнення банкрутства в Україні

Анастасія Топорова, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: У ринковій економіці банкрутство підприємств - нормальне явище. Із 
кожних 100 новостворених підприємств на ринку залишається від 20 до 30. Проте, 
через недосконале законодавство, брак належного теоретико-методичного 
забезпечення санації, дефіцит кваліфікованого в цих питаннях фінансового 
менеджменту, багато із потенційно життєздатних підприємств України, стають 
потенційними банкрутами. У зв'язку з цим дослідження теми про фінансову санацію 
та банкрутство підприємства стає надзвичайно актуальним.

Матеріали і методи: Для дослідження процесу діагностики ймовірності 
банкрутства та антикризових заходів використані інформаційні матеріали провідних 
науковців-економістів. Серед методів прогнозування банкрутства використано 
модель «Z-рахунку» Е.Альтмана, модель У.Бівера, модель Сайфулліна-Кадикова та 
загальнонаукові методи дослідження.

Результати: Ключовим моментом у визначенні поняття банкрутства, на думку 
більшості авторів, є термін «неспроможність», тобто банкрутство переважно 
розглядається як неможливість виконання зобов’язань підприємством.

Кількість підприємств, які збанкрутіли за 2006-2013 рр. щорічно зростала, 
причому перше найбільш активне зростання їх кількості відбулося в 2006 р. (на 2892 
підприємствах). Надалі кількість банкрутств також зростала, і в 2013 р. їх чисельність 
збільшилася ще на 8811 підприємств [3].

Наслідки банкрутства в цілому є негативними для України: зменшується 
кількість підприємств, що призводить до зменшення пропозиції товарів, робіт чи 
послуг, зростає рівень безробіття і виплат безробітним, зменшуються податкові 
надходження до держбюджету і т. д.
Найбільш поширеними методичними підходами діагностики загрози банкрутства є:

• ■ коефіцієнтний підхід, який передбачає використання певного переліку 
спеціальних фінансових коефіцієнтів-індикаторів стану підприємства;

• ■ державна методика діагностики кризового стану „Методичні рекомендації 
щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з 
приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства";

• ■ побудова балансових моделей оцінки фінансового стану.
Найбільш широке застосування серед методів прогнозування банкрутства 

отримала модель «Z-рахунку» Е.Альтмана. Переваги цієї моделі -  максимальна 
точність, однак питання про застосування моделі для економіки України залишається 
відкритим, оскільки її використання ускладнене через нестачу інформації, передусім 
аналітичного блоку. Вагові коефіцієнти моделі не є надійними для оцінки 
фінансового стану вітчизняних підприємств.

До принципово іншого класу моделей скорингового аналізу належить 
п’ятифакторна модель У.Бівера оцінки фінансового стану підприємства з метою 
діагностики банкрутства. Вагові коефіцієнти для індикаторів у моделі У.Бівера не 
передбачаються і підсумковий показник фінансового стану не розраховується.

Методики прогнозування банкрутства зарубіжних авторів мають ряд суттєвих 
обмежень для їх використання на українських підприємствах, але разом із тим вони 
дають можливість визначити наближення банкрутства підприємства (стадії кризи) та
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не дозволяють спрогнозувати перехід підприємства від однієї стадії життєвого циклу 
до іншої.

Враховуючі дані обмеження зарубіжних моделей прогнозування банкрутства, 
вітчизняними науковцями були розроблені методики, що адаптовані для вітчизняної 
економіки нашої країни. Однією з найвідоміших є модель Сайфулліна-Кадикова [1]. 
Оцінка рівня фінансового стану в цій моделі здійснюється за рейтинговим числом R. 
Дана модель враховує специфіку вітчизняної економіки та, разом з тим, є зручною 
для коригування відносно локалізації підприємства та часу розгляду.

Висновки: Отже за результатами проведених досліджень можна зробити 
висновок, що серед існуючих моделей прогнозування банкрутства, на сьогодні не має 
методики, що може надати достовірні результати про банкрутство вітчизняних 
підприємств. При використанні тих чи інших методів та методик прогнозування 
ймовірності банкрутства має місце отримання суперечливих висновків про рівень 
фінансового стану підприємства з приводу загрози банкрутства.

Література
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3. Comments.ua В Україні нарахували майже 9 тисяч підприємств-банкрутів//.
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42. Формування системи лідерства на підприємстві

Мирослава Г натюк, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: Оскільки людський чинник є визначальним для формування
працівниками корпоративної культури підприємства, він виділяє зі свого оточення 
людей-лідерів, котрі є гордістю колективу і взірцем для наслідування в середовищі 
певної організації. Важливо, коли керівник поєднує у собі якості лідера в одній особі. 
Визнання цього статусу персоналом дає можливість виконувати як керуючі дії, так і 
регулювати взаємини в організації.

Матеріали і методи: Матеріалами дослідження є наукові праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених. У дослідженнях використовували тестування як метод в 
управлінні підприємством. Перевагою тестового методу є його економічна 
ефективність, недоліком -  виключно констатуюча функція. Специфічна особливість 
тестового методу є його залежність від зовнішніх умов, особлива "чутливість" до 
наявної ситуації дослідження. Загальні вимоги до тесту, що роблять його науковим 
методом: стандартизація, нормування. Тестування застосовується для
стандартизованого вимірювання індивідуальних відмінностей працівників при 
відборі персоналу та професійному навчанні.

Результати: Важливо відмітити, що цінності лідера входять у компанію, у її 
культуру й залишаються там навіть після відходу лідера. Цей висновок насамперед
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говорить про соціальну відповідальність, що лідер бере на себе, усвідомлює він це, 
чи ні.

У процесі управління ситуація змінюється настільки швидко, що методи і 
прийоми, через деякий час виявляються малоефективними, непридатними й навіть 
шкідливими. Все це зумовлює потребу в творчому підході до вирішення проблем 
управління, який ґрунтується на широкому використанні досягнень науки і 
глибокому систематичному вивченні практики.

Інструментом впливу на діяльність підлеглих є можливість керівника вплинути 
на рівень задоволення їх активних потреб (класифікація потреб Маслоу). Всі форми 
впливу та влади спонукають людей виконувати бажання іншої людини, 
задовольняючи тим самим активні потреби. Керівник або особа, котра здійснює 
вплив, також передбачає ефект свого впливу на поведінку виконавця.

Успішне вирішення управлінських проблем потребує й певних навичок та 
досвіду. Тому зростання потенціалу керівника, ступеня його готовності до вирішення 
дедалі складніших проблем залежить від досвіду його практичної діяльності та 
розвитку лідерських якостей.

Задля формування ефективної системи лідерства в організації керівникам 
необхідно: допомогти людям зрозуміти філософію менеджменту; сформулювати й 
довести до кожного, що ж фірма від нього очікує; змінити поведінкову модель 
першої особи: чітка й неухильна відповідність слів і справ, бути готовим першим 
зробити те нове, до чого закликає, показати приклад, навчити; роз'яснити всім місії, 
бачення стратегічної мети організації, без знання й розуміння основ корпоративної 
культури людина не може бути лідером; відкритість усієї інформації - "інформаційна 
прозорість" - людина, позбавлена хоча б частини істотної інформації, не може бути 
лідером; створити систему управління, за якої всі найважливіші (не обов'язково 
стратегічні) рішення приймаються колегіально з урахуванням думки кожного, у ході 
чітко організованої дискусії.

Висновки: Лідер „передає” членам найближчого кола частину своєї харизми і, 
відповідно, забезпечує їх владою -  найважливішим ресурсом, який може перемогти у 
людині не лише здоровий глузд, але й інстинкт самозбереження. Реалізація 
внутрішніх вимог через управлінську діяльність керівника-лідера та його команди 
забезпечує успішне функціонування підприємства.

Література
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43. Високоефективна співпраця керівника з неформальними 
лідерами колективу

Ксенія Закорська, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: Сьогодні неформальні стосунки в колективі доцільно розглядати в якості 
своєрідного інструменту управління, оскільки вони сприяють збільшенню 
прихильності співробітників до організації і впливають на показники ефективності 
компанії. Будучи майбутніми керівниками, і, досліджуючи що саме впливає на 
результати діяльності організації, доцільно звернути увагу на міжособистісні 
відносини в колективі та взаємодію керівника з лідерами-організаторами 
неформального характеру.

Матеріали і методи: Інформаційними матеріалами є наукові праці провідних 
вчених з питань лідерства. Для дослідження використані загальнонаукові методи.

Результати: Кожна з неформальних груп в трудовому колективі підприємства 
керується певним неофіційним керівником, що наділений особливими 
індивідуальними цінностями і якостями співзвучними колективові, зокрема -  
ініціативність, організаторський досвід, рішучість і конструктивність, 
переконливість, особиста привабливість тощо. Дуже важливим завданням для 
керівника є визначення характеру його лідерства - позитивний чи негативний. Якщо 
негативний, то ніякої ефективної співпраці в подальшому очікувати не слід, а 
навпаки - його треба ізолювати від робочого колективу або усунути з посади. Якщо ж 
тип лідерства позитивний, то наступним кроком буде з’ясування яким чином з 
найбільшою користю для колективу і компанії реалізувати це лідерство.

Лідерство полягає у формуванні бачення розвитку та мотивуванні людей, а отже 
керівникові вкрай вигідно співпрацювати з неформальними лідерами-організаторами, 
аби направляти колектив в потрібне компанії більш ефективне русло [2].

Таким чином, завданням керівника є з’ясування хто саме із лідерів є 
найвагомішим і найефективнішим серед інших і наділити його офіційними 
повноваженнями. Цей крок має позитивно вплинути на ефективність колективу, 
оскільки такий лідер вже дослідив колектив із середини і має достовірну інформацію, 
отриману з власного досвіду спілкування і співпраці з робітниками, якої достатньо 
для оцінки членів колективу та їх можливостей і розподілу роботи за їхніми 
реальними здібностями і уміннями. Функція ж керівника зводиться до направлення 
його діяльності в корисне для нього русло і прийняття рішень на основі добутої та 
засвоєної ним інформації. Також, такому лідеру краще вдається використовувати 
механізми впливу на працівників. Цьому сприяє його сформований авторитет серед 
підлеглих [1].

Схема дій може бути успішною лише в тому випадку, якщо у неформального 
лідера існують амбіції і прагнення кар’єрного росту. Необхідно ж враховувати, що 
існують лідери, котрим комфортно в теперішньому становищі на його посаді. В 
такому випадку їх необхідно заохочувати певними максимально творчими 
завданнями, в яких має місце ініціативність, можливість проявити себе якомога 
повніше і краще.

Підхід керівника до таких співробітників полягає в уважному ставленні до їх 
бажанням проявити себе на благо компанії, адже саме вони формують настрій та 
атмосферу трудового колективу і стимулюють їх до більш активних дій, якщо бачать
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в цьому простір для розвитку, змістовність та конструктивність. Також, вдалий 
захід по підтримці потенційних лідерів у компанії є надане право співробітникам 
аргументовано заперечувати програми та накази керівництва.

Висновки: Отримані результати дослідження засвідчують те, що співпраця 
керівника компанії з позитивними неформальними лідерами колективу сприяє більш 
стрімкому розвитку компанії та підвищенню ефективності трудового колективу 
підприємства.
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для економістів. - 2012.

44. Інтелектуальний потенціал -  складова розвитку 
конкурентоспроможності підприємства

Альона Якимович, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: Ефективний менеджмент сучасного підприємства, в основі якого лежить 
процес створення та максимізації вартості для власників та інших стейкхолдерів, 
передбачає, в першу чергу, управління потенціалом підприємства. В умовах ринкової 
економіки основним джерелом успіху стає сукупність можливостей та ресурсів, які 
має підприємство, тобто так званий інтелектуальний потенціал.

Матеріали і методи: Необхідність інтелектуального потенціалу для діяльності 
підприємства, та особливості його оцінки в сучасних умовах господарювання 
розглядали у своїх роботах такі вітчизняні вчені як:Бутнік-Сіверський
О.Б.,Городянська Л.В., Краснокутська Н.С., Мойсеєнко І.П. та ін. У ході 
дослідження використані методи теоретичного узагальнення, системного підходу і 
порівняльного аналізу.

Результати: Проаналізувавши літературні джерела [1-4] можна сформулювати 
загальний підхід, який полягає у наступному: інтелектуальний потенціал
господарських систем -  це можливості, надані інтелектуальними ресурсами у даний 
час і в майбутньому та можуть бути використані для вирішення якогось завдання або 
для досягнення певної мети.

Інтелектуальний потенціал пропонується розглядати як систему з властивими їй 
елементами (інтелектуальний капітал і система управління знаннями), зв'язками та 
властивостями (інноваційності, конкурентоспроможності) та системою забезпечення 
(інформаційною, функціональною, організаційною).

Успішна кадрова політика підприємства сприятиме підвищенню рівня 
кваліфікації персоналу підприємства та розвитку творчого мислення.

При здійсненні управління інтелектуальним потенціалом потрібно правильно 
його оцінити. Для оцінки інтелектуального потенціалу доцільно використовувати 
наступні показники:
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- інтелектуальний науково-технічний потенціал -  ґрунтується на таких 
параметрах: число одержаних патентів і раціоналізаторських пропозицій, число 
нагород за нові розробки і участь у наукових конференціях, публікації в наукових 
журналах та ін.;

- інтелектуальний потенціал персоналу підрозділу;
- інтелектуальне матеріальне забезпечення -  основою є кількість персональних 

комп'ютерів, що доводяться на одного працюючого в підрозділі, якість сучасних 
засобів зв'язку, наявність сучасного програмного забезпечення та ін. [2].

Інтелектуальний потенціал організації включає дві складові: творчий потенціал 
та професійно-кваліфікаційний потенціал.

Оцінка творчого потенціалу здійснюється на основі таких показників: кількість 
ліцензій, патентів, винаходів, торгових марок, промислових зразків; питома вага 
нової продукції в загальному об'ємі продажів; кількість раціоналізаторських 
пропозицій по поліпшенню діяльності організації у відношенні до чисельності 
персоналу; кількість заходів, що щорічно реалізовуються, передбачених 
організаційно-технічними планами і програмами.

А оцінка професійно-кваліфікаційного виконується, керуючись наступними 
показниками: склад за статтю, віком; освітній рівень персоналу; стаж роботи;
кваліфікація робочих; зусилля організації по підвищенню професійної підготовки 
працівників.

Інтелектуальний потенціал підприємства в основному має нематеріальний 
характер, його складно виміряти, оскільки він не відбивається в бухгалтерських або 
статистичних даних. Проте визначення його величини надзвичайно важливе для 
розробки і реалізації стратегії розвитку підприємства, посилення
конкурентоспроможності його продукції.

Висновки: Для сучасного, успішного та конкурентоздатного підприємства 
оцінка його інтелектуального потенціалу є одним із важливих завдань. 
Інтелектуальний потенціал є головним чинником довгострокового успіху 
підприємства. Необхідно максимізовувати рівень використання інтелектуального 
потенціалу підприємства, і для цього потрібно розробляти чіткі теоретико- 
методологічні підходи до управління інтелектуальним потенціалом.
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45.Самоменеджмент -  мистецтво організовування власної
діяльності

Олена Ковтун, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: Наш світ динамічний та непередбачуваний. Все змінюється з шаленою 
швидкістю, тому бути в центрі подій -  важка щоденна робота. Успіх кар’єри багато в 
чому залежить як від обсягів виконаної роботи, так і від її якості. Для менеджера, як 
для керівника, це особливо важливо, оскільки він відповідає не тільки за себе, але й 
за людей. Зважаючи на це, доцільно приділяти значну увагу самоменеджменту -  
мистецтву організовування власної діяльності.

Матеріали і методи: Матеріалами дослідження є наукові праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених з питань самоменеджменту. Використані загальнонаукові методи 
дослідження.

Результати: Самоменеджмент (з англійської selfmanagment) -  це не тільки 
вміння правильно планувати свою діяльність і раціонально використовувати робочий 
час та ресурси, але й усвідомлене прийняття людиною відповідальності на себе за 
свою долю, кар’єру, успіх. Постійне вдосконалення процесу планування 
управлінської діяльності, раціоналізація своїх дій та дій підлеглих, вміння 
оперативно працювати з документами, досконале знання механізму впливу на 
колектив та на окремих виконавців, комунікабельність та налагодження зв’язків з 
партнерами -  все це забезпечує максимально ефективну роботу менеджера [2].

Самоменеджмент дозволяє пройти всі етапи успішного шляху до мети.
Серед основних функцій самоменеджменту можна виділити наступні: 

визначення мети (цілі), планування часу, прийняття рішень, реалізація і організація, 
контроль, збір та обробка інформації, здійснення комунікацій. При цьому на різних 
стадіях використовуються такі прийоми як метод «Альпи», АБВ аналіз, принцип 
Ейзенхауера, принцип Парето. Вони дозволять визначити яким роботам слід відвести 
пріоритетні ролі, а які можуть зачекати, як розподілити час і скільки його слід 
залишити про запас, які із задач можна і треба делегувати, а на яких треба 
зосередитися особисто [4].

Самоменеджмент враховує також біологічний фактор, що передбачає 
індивідуальність природного режиму роботи та біоритмів кожної людини. Не секрет, 
що піки роботи у «людини-жайворонка» і «людини-сови» припадають на різні 
періоди дня.

У житті кожної людини присутні і впливають три різні потоки енергії: фізичний 
ритм (впливає на фізичну силу і на силу волі), психічний ритм (обумовлює динаміку 
почуттів, настроїв, творчих сил) та інтелектуальний ритм (впливає на розумові 
здібності). Тривалість кожного періоду різна, тому у кожної людини спостерігаються 
мінливі комбінації характеристик цих станів[5].

Самоменеджмент важливий не лише для рядового співробітника компанії, але і 
для будь-якої людини в принципі. Управління собою дозволяє досягати поставлених 
в житті цілей і відчувати, що життя не йде повз.

Самоменеджмент як інструментарій важливий для всіх, хто хоче досягти успіху в 
житті, незалежно від свого статусу. Проте для топ-менеджерів самоменеджмент ще 
важливіший, оскільки від їх роботи залежить досягнення цілей всієї компанії [1].
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Самоменеджмент часто сприймають як строге підпорядкування розкладу, який 
потрібно ще продумати і скласти. Тому відсутність чіткості в своїх діях пояснюється 
багатьма як небажання підпорядковувати себе графіку, особливо якщо йдеться про 
роботу поза офісом, фріланс [3].

Самоменеджмент має на увазі не лише планування свого часу, але й керування 
процесом управління в найширшому сенсі слова — в часі, в просторі, спілкуванні, 
діловому світі. Бути організованим незалежно від того, чи відноситься це до 
навколишнього простору або до вашого часу, означає бути підготовленим. Це 
дозволяє відчувати себе зібраним, володіти ситуацією, бути готовим 
використовувати всі наявні можливості і впоратися з будь-якими сюрпризами і 
несподіванками.

Висновки: Практичні прийоми самоменеджменту можуть значно вдосконалити 
графік і в цілому покращити якість виконуваної роботи працівника. Кожен з 
концептуальних підходів в комплексі з методиками їх реалізації може 
використовуватися для самооцінки і саморозвитку ділових якостей працівника, 
підвищення ним свого ділового потенціалу, що збільшить шанси і перспективи 
успішного просування по рівнях ділової кар'єри. Проте самоменеджмент ділової 
кар'єри повинен будуватися на основі розуміння суті самої ділової кар'єри, знання 
соціально-психологічних механізмів її здійснення, і перш за все адаптивно- 
розвиваючого механізму.
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46.Основні шляхи покращення конкурентоспроможності
підприємства

Катерина Коротуха, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: Конкурентоспроможність підприємства являється одним із важливих 
аспектів ринкового середовища. Вона визначає можливість підприємства 
адаптуватися до умов ринку й посісти провідне місце і втримати його якомога довше. 
В даний час ринок перенасичений підприємствами, які створюють аналогічну 
продукцію, але утримують свої позиції лише ті, які мають найвигідніші конкурентні 
переваги відносно інших підприємств.

Матеріали і методи Матеріалами дослідження є наукові праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених з питань покрашення конкурентоспроможності підприємства.
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Огляд матеріалу проведено за допомогою таких основних методів, як аналіз та 
синтез. Конкурентоспроможність, як явище можна розчленувати на окремі 
властивості чи відношення, а потім поєднати різні елементи, сторони і властивості в 
єдине ціле для отримання результатів та підсумків.

Результати: Одним із найефективніших чинників підвищення
конкурентоспроможності підприємства являється впровадження інновацій. 
Ефективність використання ресурсів як фактор конкурентоспроможності відображає 
передусім рівень менеджменту підприємства. За наявності порівняльного ресурсного 
потенціалу перевагу матиме те підприємство, яке використовує ефективніший 
менеджмент, оскільки постійний пошук нових рішень у всіх сферах діяльності 
підприємства є основою підвищення ефективності використання наявних ресурсів[1].

Щоб бути конкурентоспроможним в сфері «сильної» конкуренції, підприємству 
необхідно мати всі види знань, тобто мати достовірну інформацію, вміти нею 
користуватися і найвигідніше її використовувати. Вирішальне значення для 
конкурентоспроможності є вміння та таланти людей і обов’язково їхня 
«інформованість». Для конкурентоспроможності підприємства в інформаційній 
площині можна визначити наступні ознаки:

1) динамічність -  це критерій конкурентоспроможності з часовим характером, 
означає положення об’єкта у конкурентному полі в координатах часу як результат 
його конкурентної діяльності;

2) релевантність -  це конкурентні переваги даного підприємства відносно 
іншого, можуть бути визначеними тільки в межах релевантного зовнішнього 
середовища;

3) актуальність -  це данні про розвиток технологій, які відображають теперішній 
стан передових технологічних досягнень підприємства;

4) відносність -  це коли конкурентоспроможність проявляється через порівняння 
характеристик підприємства з характеристиками іншого, що діють на тому ж ринку 
[2].

Підвищення конкурентоспроможності підприємства і збільшення його часки на 
ринку, можна досягнути за допомогою таких шляхів: подати на ринок новий вид 
продукції; знизити ціни на продукцію або послуги; через рекламу представити 
привабливіший вид товару; продавати товар через більшу кількість торгових 
представників і т. ін.

Можливість підприємства конкурувати на визначеному товарному ринку 
безпосередньо залежить від конкурентоспроможності товару і сполучення 
економічних засобів його діяльності. На рівень конкурентоспроможності 
торговельного підприємства впливає науково-технічний рівень і ступінь 
удосконалення технологій продажу, використання новітніх винаходів та відкриттів, 
залучення сучасних засобів автоматизації збуту та збільшення асортименту 
продукції. Рівень конкурентоспроможності торговельного підприємства залежить від 
того, якими товарами воно торгує, де і як товари споживаються. Конкурентні позиції 
підприємства на ринку залежать також від тієї підтримки, яку підприємство отримує 
з боку державних органів й інших організацій шляхом надання гарантій експортних 
кредитів, їх страхування, звільнення від податків, надання експортних субсидій, 
забезпечення інформацією про кон'юнктуру ринку [3].

Висновки: Забезпечення рівня високої конкурентоспроможності означає, що 
всі ресурси, які використовує підприємство, більш продуктивніші і приносять 
більший прибуток, ніж його ринкові конкуренти. З цього слідує, що підприємство 
займає стабільне місце на ринку товарів та послуг і його продукція користується
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постійним попитом споживачів. Керівництво підприємства повинно вміти 
простежувати зміни, що відбуваються в умовах господарювання, і проводити 
різноманітні перетворення в політиці ведення виробництва та реалізації товарів. 
Такими перетвореннями можуть бути: диверсифікація виробництва, вихід на нові 
ринки, зміна товарної політики, зміна організаційно-правового статусу підприємства, 
створення спільних виробництв, впровадження нових технологій, модернізація форм 
збуту продукції.
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47. Інноваційний розвиток підприємства

Олена Рибачок, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ : Інноваційний шлях розвитку підприємства, що орієнтується на
довгострокову перспективу, відповідає реаліям «нової економіки». В економічній 
літературі термін «інновація» інтерпретується як перетворення потенційного 
науково-технічного прогресу в реальний, який втілюється в нових продуктах і 
технологіях. Інноваційний продукт характеризується вищим технологічним рівнем, 
новими споживчими якостями товару або послуги порівняно з попереднім 
продуктом.

Матеріали та методи: У літературних джерелах є чимало визначень 
інновацій. Базове визначення інновації дав Шумпетер у своїй книзі «Теорія 
економічного розвитку», де цей термін називався «нова комбінація», що означає іншу 
якість засобів виробництва, яка досягається не шляхом дрібних поліпшень старого 
устаткування чи наявної організаційної схеми, а дискретно, поряд з ними, через 
введення нових засобів виробництва чи систем його організації. Це визначення стало 
класичним. Інновації — це не просто нововведення, а нова функція виробництва [5]. 
Б. Твісс визначає інновацію як процес, у якому винахід або ідея набувають 
економічного змісту [3]. Ф. Ніксон вважає, що інновація — це сукупність технічних, 
виробничих і комерційних заходів, що спричинюють появу на ринку нових товарів, 
поліпшених промислових процесів та устаткування [1].

Результати : Система менеджменту організацій, які використовують
підприємницький, інноваційний підхід до свого функціонування і розвитку, 
покликана розв'язувати низку завдань, інколи суперечливих і навіть 
взаємовиключних:

— постійне оновлення асортименту продукції та послуг;
— оновлення і створення нових виробничих систем;
— нарощування ефективності виробничо-збутової діяльності, передусім шляхом 

підвищення продуктивності праці персоналу і зниження всіх видів витрат;
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— розроблення і реалізація стратегії і тактики боротьби за лідерство на основі 
концентрації зусиль і ресурсів на найперспективніших напрямах розвитку техніки, 
технології, потреб, ніш і сегментів ринку;

— підпорядкування діяльності всіх підрозділів виробничих систем режиму 
складного відтворювального конвеєра нововведень;

— поєднання гнучкості та адаптивності дрібносерійного виробництва з високою 
ефективністю, низькими витратами і високою продуктивністю масового виробництва 
[4].

Для узагальнення теоретичних аспектів інноваційного розвитку, виявлення 
взаємозв’язків між окремими економічними категоріями, які лежать в основі цього 
процесу змодельовано алгоритм інноваційного розвитку підприємства за окремими 
етапами. На початковому етапі необхідно провести аналіз вихідної ситуації, щоб 
визначити напрямок інноваційної діяльності, відібрати найбільш перспективні ідеї. 
Далі відбудеться перетворення нової ідеї у новацію, тобто проводяться 
фундаментальні, прикладні, експериментальні дослідження, розробляються дослідні 
зразки, моделюються певні ситуації, готується дослідно-конструкторська 
документація. Наступний етап передбачає впровадження новації у практичне 
використання та його комерціалізацію. В свою чергу, інноваційний розвиток 
підприємства можливий лише за умови досягнення ефективності інноваційної 
діяльності та орієнтації на довгострокову перспективу [2].

Висновки: Інноваційний розвиток направлений на систематичне і комплексне 
використання інновацій у всіх сферах діяльності підприємства для забезпечення 
сталого економічного зростання у довгостроковій перспективі.
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48. Розробка програми просування товарів на ринок

Анна Шевцова, Ольга Литвинюк
Національний університет харчових технологій

Вступ: Український ринок товарів та послуг достатньо насичений у
найрізноманітніших сферах, видах та цінових категоріях. Увійти на ринок та 
переконати споживачів у якості товару та втримати пріоритетні позиції для 
виробника стає все складніше. В сучасних умовах функціонування підприємств, 
сучасний маркетинг вимагає набагато більше, ніж створити товар, що задовольняє 
потреби клієнта. Тому просування відіграє ключову роль, так як від нього залежить 
доцільність удосконалювання старих і створення нових товарів.
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Матеріали і методи: Для розкриття поняття і потреби програми просування 
товарів на ринок були проаналізовані матеріали вітчизняних і зарубіжних науковців: 
Андрєєва Є. С., Петросян А. Д., Попов Е. В., Котлер Ф. Використані аналітичний, 
системний та теоретичний методи.

Результати: Поняття просування продукції зазвичай розглядається як будь-яка 
форма дій, що використовуються підприємством для інформування нагадування і 
переконання потенційних покупців про свої товари або послуги. Оскільки за 
попереднім визначенням наведені лише функції просування, дане поняття доцільніше 
розглядати як процес, адже реалізація функцій обов’язково потребує певного 
планування, попереднього аналізу ринку, споживачів та конкурентів [1; с. 1].

З іншої точки зору можна розглядати просування як планування, реалізацію, 
контроль та безпосередньо фізичне переміщення товарів від місць їх виробництва до 
місць їх використання та споживання. При цьому головними цілями просування 
виступають задоволення потреб споживачів та максимізація прибутку 
постачальників [2; с. 9].

Тож будь-яке підприємство, потребує розробки програми просування товарів на 
ринок, яка передбачає певний курс дій товаровиробника. Ефективне просування 
засноване на дослідженнях і пов'язане з ретельною постановкою цілей, правильною 
організацією й плануванням комунікаційних кампаній основними результатом яких 
має бути розробка креативної стратегії й оптимізація структури витрат на просування 
товару [3].

Отже, важливим є не тільки ефективність просування товару а й ефективність 
управління просуванням товару, тому що дані показники взаємозалежні. З метою 
підвищення ефективності програми просування доцільно розробляти спеціально для 
окремого ринку або для окремих клієнтів, враховуючи як прямий так і зворотний 
зв'язок між підприємством та контрагентами. Це свідчить про тісний зв'язок між 
процесом просування та комунікаційним процесом у маркетингу [4; с. 82].

Саме тому програма просування товару на ринок використовує методики 
комунікаційного маркетингу, зокрема такі як реклама, PublicRelations, особисті або 
персональні продажі та стимулювання збуту.

Розробка ефективної програми просування потребує від підприємства-виробника 
обрати комунікаційну рекламну стратегію просування товару та впливу на 
посередника (споживача). Виокремлюють такі рекламні стратегії просування товарів:

1. Стратегія проштовхування («push marketing»).
2. Стратегія протягування («pull marketing»).
3. Комбінована стратегія [5, с. 247].
Кожен товар неодмінно вимагає просування на ринку, це означає необхідність 

якісної і оригінальної реклами, різних акцій, що сприяють просуванню товару. Крім 
цього підприємству бажано мати якомога більш широку комунікаційну мережу та 
мережу посередницьких організацій. Така мережа повинна мати високий рівень 
сервісу, тому що сучасний покупець звик до якісного обслуговування широкого 
переліку додаткових послуг. І тільки виконавши всі ці вимоги, підприємство може 
розраховувати на те, що йому вдасться зайняти конкурентно-привабливе місце на 
ринку.

Висновки: Програма просування є центральною у всій системі маркетингу, 
адже саме в процесі просування готової продукції з'ясовується, наскільки точними і 
вдалими були всі використані концепції і стратегії по виробництву товару. І якщо 
результаті відповідають поставленим цілям і заданим критеріям ефективності, то
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покупець обов'язково помітить товар і прибуток -  кінцеву мету будь-якої 
підприємницької діяльності буде досягнуто.
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49.Сучасний логістичний підхід та його роль у підвищенні 
ефективності діяльності підприємства

Наталія Фасоля, Лариса Литвинець
Національний університет харчових технологій

Вступ: Можливості традиційних методів вирішення проблеми низької
ефективності діяльності підприємства вже вичерпані, що обґрунтовує необхідність 
упровадження нового підходу для її розв'язання. Як такий підхід у західних країнах 
уже давно застосовується логістика, основною задачею якої є розробка пропозицій, 
спрямованих на підвищення ефективності виробництва, збереження та розширення 
обсягів ринку й одержання переваг перед конкурентами за рахунок раціонального 
використання оборотних активів, зниження витрат виробництва та скорочення 
виробничого циклу [1].

Матеріали і методи : Теоретичною та методичною основою проведених 
досліджень є наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері 
логістики.Значення логістики для досягнення цілей підприємства досліджували у 
своїх працях вітчизняні вчені А.Г. Кальченко, О.А. Кириченко, Є.В.Крикавський, 
Р.Р.Ларіна, С.В.Мочерний, М.А.Окландер, Ю.В. Пономарьова, О.П.Хромов, 
Н.І.Чухрай та зарубіжні економісти-дослідники Дж. Бауерсокс Дональд, Дж. Клосс 
Дейвід, П.Друкер, К.Кльозе, Л.Б.Міротін, Ю.М.Неруш, А.Р. Родіонов, А.Н.Родніков, 
А.И.Семенко, В.И.Сергєєв.Використані загальнонаукові і спеціальні методи 
дослідження: структурно-логічний аналіз, метод порівняльного аналізу.

Результати: Логістика - частина економічної науки, предмет якої полягає в 
організації раціонального процесу просування товарів і послуг від постачальників 
сировини до споживачів, функціонування сфери обігу продукції, товарів, послуг, 
управління товарними запасами, створення інфраструктури руху товару [2].

Сутність логістики полягає в інтеграції, забезпеченні взаємодії стадій та 
учасників процесу руху товарів, управлінні матеріальним потоком з метою доставки 
необхідних товарів у потрібне місце в необхідний час з мінімальними витратами.
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Роль логістики полягає в оптимізації виробничого процесу за рахунок 
раціонального використання ресурсів підприємства і зведенню до мінімуму витрат, 
що в кінцевому рахунку приносить підприємству ефект у вигляді економічного 
прибутку, а також дозволяє підвищувати якість виробленої продукції або 
пропонованих послуг.

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками - це підхід, який 
дозволяє максимально оптимізувати комплекс логістичних операцій 
(транспортування, складування, збут).Новизна сучасного логістичного підходу в 
управлінні ресурсами полягає в зміні пріоритетів господарської діяльності. Головну 
роль відіграє не продукт, а процес у формі потоку (матеріального, інформаційного).

Новизна сучасної логістичної концепції складається з того, що вона виконує 
функцію компенсаторного механізму, доповнюючи в умовах ринку та повної 
економічної самостійності підприємств відсутність адміністративного регулювання 
збоку державних та регіональних органів управління [3].

В основі логістичного підходу лежить принцип системності, отже це і є 
відправним пунктом для конкретизації поняття ефективності діяльності .

У всесвітній практиці прискорення руху матеріального потоку, як один з 
основних засобів підвищення ефективності їх використання у виробництві продукції, 
визнано використання логістичного підходу до управління. На сьогодні цей підхід в 
управлінні промисловими підприємствами набув широкого розвитку в країнах з 
ринковою економікою і виступає одним з дієвих та ефективних інструментів 
підвищення ефективності роботи підприємств, оскільки дозволяє оптимізувати 
матеріальні, фінансові та інформаційні потоки, витрати на їх забезпечення та 
управління.

Ефективне впровадження логістичного підходу до управління господарською 
діяльністю підприємств забезпечує перехід від управління окремими функціями, 
пов’язаними з формуванням та обслуговуванням логістичних потоків до управління 
комплексом таких функцій.

Висновки: Отже, логістичне управління підприємством узгоджує економічні 
інтереси учасників підприємницьких ресурсів шляхом найефективнішого 
використання наявних ресурсів в даний період часу, а таке узгодження має призвести 
до загального зміцнення позицій вітчизняних компаній на ринку та підвищить їх 
конкурентоспроможність на зовнішньому ринку
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50. Планування нових видів продукції як невід’ємна складова 
успішного функціонування підприємств харчової промисловості

Олександр Чайка , Марія Побережна
Національний університет харчових технологій

Вступ : Планування виробництва нових видів продукції є одним з найвагоміших 
факторів, що визначають успішність діяльності підприємства в ринковому 
середовищі, його фінансову стабільність та конкурентоздатність. Процес 
інноваційної діяльності відзначається значним обсягом робіт, що необхідні для 
здійснення будь-яких видів інновацій. Така різнобічність та глибина інноваційних 
процесів розкриває широкі можливості для здійснення наукових досліджень у даній 
сфері. Продуктні інновації, тобто освоєння виробництва нових видів продукції, на 
сьогодні є домінуючим напрямком харчових підприємств України, що свідчить про 
актуальність обраної теми і необхідність проведення подальших досліджень.

Матеріали і методи : У дослідженні використовуються матеріали статей та 
монографій.

Результати: На сьогодні існують ґрунтовні розробки з питань підготовки
виробництва нових видів продукції та їх освоєння на підприємствах харчової 
промисловості, що мають місце в даний період, визначення впливу процесів освоєння 
на економічні показники діяльності підприємства. Так, планування нової продукції 
відіграє важливу роль в асортиментній та ціновій політиці. Підготовка виробництва 
нової продукції є принципово відмінною від її серійного виготовлення. Крім того, 
політика з планування та розробки продукції є важливим напрямком у виробничій, 
маркетингової стратегії і стратегії підприємства в цілому.

При плануванні асортименту харчової продукції звичайно вважають, що 
розробка нової моделі продукту є заходом, пов'язаним із малим ризиком, особливо 
якщо вона розробляється на основі вже добре відомого продукту, на готовій 
виробничій лінії, і зовсім ясно, що дана зміна необхідна та прийнятна для покупців. 
Ризик буде збільшуватися в прямій залежності від ступеня новизни продукту і від 
того, наскільки технологія його виробництва та розподілу відрізняється від досвіду 
підприємства в цій сфері.

Основним фактором успіху нового продукту є наявність на підприємстві 
ефективної системи планування, що охоплює всі етапи розробки продукту. Об'ємно- 
календарне планування підготовки виробництва нової продукції передбачає 
доведення до підрозділів і безпосередніх виконавців тематики та номенклатури робіт 
із підготовки до виробництва, проведення необхідних розрахунків і обсягів робіт, 
складання графіків виконання останніх.

За умов становлення ринку важливим є [2] :
- скорочення термінів технічної підготовки з метою прискорення впровадження 

досягнень науки та техніки у виробництво;
- зменшення витрат на виробництво;
- підвищення якості робіт та своєчасного зайняття власної ринкової ніші.
Створення нової продукції — це головна складова інноваційної діяльності

підприємства харчової промисловості. Створення нових продуктів та технологій 
пов’язане з великими витратами та ризиком. Зменшенню останніх сприяє 
дотримання таких принципів [1]:
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1) інновація має базуватися на довгостроковому цільовому та стратегічному 
плануванні;

2) розмір, структура, фінансові можливості підприємства мають бути достатніми 
для здійснення інноваційних заходів;

3) підприємству необхідно творчо підходити до цільових ринків та технологій;
4) слід здійснювати постійний обмін інформацією зі споживачами та експертами 

для своєчасного виявлення нових потреб;
5) нові продукти мають відрізнятися від конкуруючих;
6) інновації, джерелом яких були вимоги ринку, мають більші шанси на успіх ніж 

ті, котрі виникли як результат науково-технічних досліджень.
Висновки : Отже, якісно виконане планування у процесі розроблення й 

постановки продукції на виробництво, викликає ряд позитивних зрушень на 
підприємстві харчової промисловості, а саме:

■ забезпечення потреб у новій продукції внутрішніх споживачів та експорт цієї 
продукції;

■ створення і виробництво продукції високого технічного рівня та якості, 
конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринках;

■ забезпечення стабільності (і поліпшення відповідно до умов ринку) 
показників якості продукції та її ефективної експлуатації;

■ забезпечення та підвищення конкурентоспроможності підприємства, що 
випускає дану продукцію;

■ вихід на нові ринки чи ринкові ніші;
■ завоювання прихильності споживачів до продукції підприємства та створення 

позитивного іміджу.
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21.3 Економіка підприємств харчової промисловості

Голова -  проф. А.О.Заїнчковський 
Секретар -  Ю.Л.Труш

Ауд. В-502

1. Напрямки підвищення ефективності використання основних
засобів підприємства

Анатолій Заїнчковський
Національний університет харчових технологій

Вступ. : У сучасних умовах господарювання комплексність заходів,
спрямованих на підвищення ефективності використання основних засобів, забезпечує 
високий технічний рівень, сприяє підвищенню продуктивності праці, збільшенню 
обсягу продукції, зниженню її собівартості, зростанню прибутку і рентабельності 
виробництва. Отже, підвищення ефективності використання основних засобів на 
підприємстві є досить актуальною і важливою проблемою.

Матеріали і методи. : Матеріалами для написання тез стали наукові праці 
вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з теми дослідження. При дослідженні 
використовувалися методи: системно-аналітичний -  для теоретичного узагальнення 
та обробки наукових тверджень і концепцій, а також розробки шляхів підвищення 
ефективності використання основних засобів підприємства; абстрактно-логічний -  
для формулювання висновків.

Результати. Розвиток виробництва є нероздільним із проблемою ефективного 
використання основних виробничих засобів. Ефективність основних засобів -  це 
результат у вигляді отриманого ефекту, що співвідноситься з витраченими 
ресурсами. Підвищення ефективності полягає в досягненні найбільших результатів 
при відповідному рівні розвитку продуктивних сил порівняно з витратами праці, 
використаними на створення суспільного продукту [1].

Ефективне використання основних засобів на підприємстві веде до зменшення 
потреби у введенні в експлуатацію нових виробничих потужностей, до збільшення 
випуску обсягів продукції та підвищення рівня її якості (а отже, і прибутку), зниження 
собівартості продукції за рахунок амортизаційних відрахувань у розрахунку на одиницю 
продукції, прискорює їх оборотність, що значною мірою сприяє вирішенню проблеми 
скорочення розриву в термінах фізичного і морального зносу, прискорює темпи
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оновлення основних засобів, дає можливість використовувати сучасні методи залучення 
інвестицій у виробничі процеси, зокрема лізинг [2].

Існує ряд проблем, від вирішення яких залежить ефективність використання 
основних засобів. До них, в першу чергу, відносяться -  збереження, модернізація і 
переоснащення для подальшого їх використання та роботи на підприємстві.

Підприємства, що мають у своєму розпорядженні основні засоби, повинні не 
тільки прагнути їх модернізувати, збільшувати час роботи обладнання, поліпшувати 
склад і структуру, але й максимально підвищувати ефективність використання, що 
досягається із застосуванням переважно інтенсивних методів.

До основних напрямів підвищення ефективності використання основних засобів 
на підприємстві належать:

1. вдосконалення амортизаційної політики в державі та ефективну її 
реалізацію на підприємстві;

2. збільшення обсягу реалізації продукції за рахунок більш інтенсивного їх 
використання і зниження середньорічної вартості цих засобів за рахунок ліквідації 
зношених, малопродуктивних та невикористовуваних у процесі діяльності 
підприємства основних засобів;

3. зниження частки недіючого устаткування, а також виведення з експлуатації 
зайвого та неефективно використовуваного устаткування;

4. формування заходів спрямованих на поліпшення їх екстенсивного 
використання, насамперед тих, які спрямовані на підвищення змінності роботи 
устаткування, яке може бути досягнуте застосуванням оптимального графіка роботи 
підприємства, включаючи ефективний план проведення ремонтних і 
налагоджувальних робіт;

5. впровадження досягнень сучасного науково-технічного прогресу і, в першу 
чергу, безвідходних, маловідходних, ресурсозберігаючих технологій і техніки для їх 
здійснення;

6. формування соціальних факторів як методу управління основними 
засобами;

7. застосування факторів матеріального стимулювання.
Висновки.: Вирішення проблеми підвищення ефективності використання

основних засобів є одним з основних завдань виробничої діяльності підприємств, від 
результату якого залежить їх фінансовий стан та конкурентоспроможність. Напрямки 
підвищення ефективності використання основних засобів повинні визначатися 
існуючим станом підприємства, зумовленим впливом зовнішніх і внутрішніх 
факторів середовища його функціонування.
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2. Характеристика ринку кондитерських виробів в Україні

Ірина Новойтенко
Національний університет харчових технологій

Вступ.: Рівень споживання кондитерських виробів в Україні складає 15 кг на 
душу населення на рік. За цим показником Україна посідає 8-ме місце в світі. 
Найбільше споживачам смакують борошняні кондитерські вироби -  6 кг на душу 
населення на рік, шоколадні цукерки- 2,5 кг на душу населення на рік,інша 
кондитерська продукція -  6,5 кг на душу населення на рік.

Матеріали і методи. : Статистична інформація Державної служби статистики 
України, Державної митної служби України (Міністерства доходів і зборів), 
аналітичні матеріали консалтингових компаній, статті у фахових виданнях.У процесі 
проведення дослідження використовувались методи аналізу, порівняння і 
узагальнення.

Результати.: Частка кондитерської галузі в структурі харчової промисловості 
становила 15%, з них основна питома вага припадає на борошняні кондитерські 
вироби нетривалого зберігання -  40,5%.

Асортимент продукції, яка виробляється вітчизняними виробниками 
кондитерських виробів становить понад 1млн. найменувань. Вся продукція, 
традиційно, поділяється на три групи: цукристі, шоколадні та борошняні 
кондитерські вироби (рис. 1).

Рис. 1Виробництво кондитерської продукції в Україні за КВЕД у 2012 р.

За даними Державної служби статистики в Україні протягом 2010-2012 рр. 
спостерігаються наступні тенденції в обсягах виробництва борошняної продукції 
(табл. 1): зростають обсяги виробництва тортів на 7,8%, тістечок -  на 5,8% пряників і 
виробів аналогічних -  на 3,7% на фоні зменшення виробництва пирогів, пиріжків, 
пончиків на 5,1%, солодощів східних -  на 15,8%.
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Таблиця 1
Виробництво основних видів борошняної кондитерської продукції в Україні, тис. т

№
п/п Вид продукції 2011 2012 Темп росту, %

1 Торти 23706 25560 107,8

2 Тістечка 11265 11917 105,8

3 Пироги, пиріжки, пончики 8632 8196 94,9

4 Солодощі східні борошняні 184 155 84,2

5 Пряники і вироби аналогічні 424507 440076 103,7

Вітчизняний ринок кондитерських виробів характеризується високим рівнем 
конкуренції і ступенем насиченості, тому лідируючу позицію займають виробники, 
які першими реагують на зміну споживчих вподобань, динамічно оновлюють 
асортимент продукції й насичують його новинками (рис. 2). На ринку кондитерських 
виробів працюють близько 850 підприємств.
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Рис. 2 Частки ринку підприємств з виробництва кондитерських виробів

Дві третини всього ринку і три чверті експорту контролюють 9 виробників 
кондитерської галузі, а саме: «Roshen», «АВК», «Конті», «Світоч» (Nestle), 
«Kraft Foods Україна», «Бісквіт-Шоколад», «Житомирські ласощі»,
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«Полтавакондитер», «Світ ласощів» та ін. Між першими 12-15 найбільшими 
компаніями конкуренція зберігається на досить високому рівні -  як за ціновими, так і 
за неціновими (якість, упаковка тощо) параметрами.

Кондитерське виробництво відноситься доодного з експортоорієнтованих 
динамічно розвиваючих виробництв харчової промисловості України. Згідно даних 
Державної митної служби України експорт хлібобулочних, борошняних 
кондитерських виробів з вмістом або без вмісту какао (згідно Українського 
Класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності УКТЗЕД 1905) склав у 2012 
році 306127 тис. дол., що на 8,8% більше ніж у 2011 р.

Експорт
■ Імпорт

Рис. 3 Обсяги експорту-імпорту хлібобулочних, борошняних кондитерських 
виробів з вмістом або без вмісту какао, тис. дол. США

За обсягом експорту кондитерських виробів в 2011 р. Україна посіла 36 місце в 
світі. В 2012 р. експорт хлібобулочних, борошняних кондитерських виробів з 
вмістом або без вмісту какао становив 306127 тис. дол. США (табл. 2).

Таблиця 2
Обсяги експорту борошняної кондитерської продукції за країнами світу, тис.

дол. США
№ Країна 2010 2011 2012 Темп росту, %
1 Росія 70767 92354 77353 83,8
2 Казахстан 23162 21659 12758 58,9
3 Азербайджан 17237 17219 16175 93,9
4 Білорусь 15457 7284 9772 134,2
5 Туркменістан 10684 9168 10301 112,4
6 Інші 14422 16110 16224 100,7

Частка експорту борошняної кондитерської продукції до Росії становить 54,2% 
від загальних обсягів експорту. Значні частки експорту борошняної кондитерської 
продукції спрямовані в Азербайджан, Казахстан, Туркменістан.

У 2012 р. обсяг імпорту борошняних кондитерських виробів зменшився і 
становив 60819 тис. дол., що на 19,1% менше ніж 2011 р. В 2011 р. Україна посідала 
29-е місце в списку найбільших імпортерів кондитерських виробів (на першому -  
Бразилія з 38% від світового експорту).
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Обсяг імпорту борошняних кондитерських виробів з Росії становить 62,2% від 
загального імпорту солодощів. Значні частки імпорту також займають Німеччина, 
Польща та Італія.

Висновки.: Висока конкуренція на світовомута на внутрішньому ринку змушує 
підприємства шукати унікальні шляхи підвищення конкурентоспроможності 
продукції.Перспективними напрямами розвитку кондитерського ринку було 
визначено: вкладення коштів в формування репутації компанії і чистоти торгової 
марки; приєднання кондитерських компаній до участі у діяльності Міжнародної 
організації справедливої торгівлі, що передбачає закупівлю какао та шоколаду за 
справедливими цінами у виробників з третіх країн, виробництво яких сертифіковано 
організацією не тільки за дотриманням стандартів якості, але й стандартів 
екологічної безпечності; зростання попиту на товари із зазначенням походження його 
інгредієнтів; приділення уваги сегменту «преміум»; розробка продукції для 
споживачів пенсійного віку; акцентування уваги на продукції для сегменту ринку 
жінки «40 -  не 20»; проведення і оголошення результатів наукових досліджень; 
активізація промисловості шляхом удосконалення законодавчої бази; попит на 
протеїнову продукцію.
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3. Управління знання як складова економічного потенціалу
підприємства

Юлія Левченко
Національний університет харчових технологій

Вступ.: У наш час знання це найважливіший актив підприємства, щостають 
домінуючим засобом досягнення високих соціально-економічних результатів. 
Традиційні чинники (земля, праця, капітал) в сучасній економіці діють тільки за 
умови ефективного використання знань.

Знання зажди були важливим фактором соціально-економічного розвитку 
суспільства. Однак в останні роки змінився процес отримання нового знання. 
Відбулося кардинальне оновлення інструментів, за допомогою яких створюються, 
розповсюджуються та використовуються знання. Нові засоби оброблення, 
пересилання інформації, розподілені інформаційні мережі зробили рутинними ті 
процедури, які були неможливими ще 10 -  20 років тому. В цих умовах розвиваються 
нові управлінські технології та підходи в менеджменті.
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Матеріали і методи. : Матеріалами для написання тез слугували наукові праці 
вітчизняних та зарубіжних авторів. При дослідженні використовувалися методи 
індуктивного, групування -  на етапі збору, систематизації і обробки інформації для 
проведення дослідження; індуктивного, дедуктивного, синтезу -  при вивченні 
останніх публікацій з проблеми дослідження у процесі теоретичного осмислення 
проблеми, для визначення змісту поняття, його характеристик.

Результати. : Часто в літературі сутність «знання» ототожнюють з
«інформацією» оскільки, ці два поняття дуже пов’язані, однак між ними існують 
фундаментальні відмінності. Інформацію використовують, щоб описати і визначити 
різні предмети, явища, ситуації, в якому вони розвивалися й існують. Найчастіше 
інформація виходить в результаті застосування знань до опису і пояснення явищ на 
основі отриманих даних . Але це не робить інформацію знанням. Дані -  це відомості, 
які не мають значення і просто констатують те, що відбувається у навколишньому 
середовищі.

Знання використовують для оцінки та управління ситуацією, щоб вирішити, як 
застосувати наявні дані; для доступу, прийняття рішень, планування і дії.

Інформація виступає як об’єктивна (не залежна від особистих поглядів) 
категорія, яка дає загальне уявлення про довкілля. Знання, звичайно, є набагато 
ширшим поняттям, поряд з об’єктивністю йому притаманна значною мірою 
суб’єктивність.

З точки зору ресурсної теорії -  одного з напрямків стратегічного менеджменту -  
знання належать до такої категорії ресурсів підприємства, як стратегічні активи, що 
забезпечують компанію стійкими конкурентними перевагами [1].

Дійсно, знання є стратегічним активом підприємства, оскільки ґрунтуються на:
> індивідуальних знаннях окремих співробітників, які, враховуючи свої 

суб’єктивні переконання та досвід, інтерпретують інформацію, приймають 
відповідне рішення;

> колективних знаннях окремих груп організації, які утворюються в 
результаті синергії індивідуальних знань, яка не може бути імітована;

> унікальній історії минулого організації та накопиченому досвіду.
Управління знаннями можна визначити як процес трансформації

інтелектуальних активів у прибуток підприємства [4]. Управління знаннями 
передбачає їх ідентифікацію, вилучення, зберігання, перетворення, розподіл і 
використання. Управління знаннями робить можливим використання колективного 
досвіду та знань і їх перетворення в корпоративний капітал. Воно включає різні 
складові, а саме: обмін знаннями, управління зовнішніми потоками інформації, 
навчання, структуризацію знань, управління взаємовідносинами з клієнтами тощо.

Основне для підприємства є не наявність у персоналу знань, як таких, а людська 
здатність щось робити з цими знаннями. Вона не амортизується (не зношується 
згодом і не знецінюється). Знання як актив мають певні особливості. Так, людина, що 
передає знання, залишається їх власником -  одне знання може передаватися 
необмежену кількість разів, і при передачі збільшується кількість його власників. 
Знання не зношується, скоріше, навпаки -  при постійному використанні воно 
розвивається і стає більш корисним [3].

Висновки. : На сучасних підприємствах впровадження, підтримання та 
розвиток системи управління знаннями створює міцне підґрунтя для ефективного 
перетворення інформації у стратегічний нематеріальний актив підприємства. Він 
являє собою специфічні, унікальні, рідкісні знання, якими володіє кожний окремий
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співробітник підприємства, і є ключовим фактором успіху у конкурентній боротьбі в 
умовах розвитку «нової» економіки.
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4. Особливості ринку хлібобулочних виробів в Україні

Юлія Труш
Національний університет харчових технологій

Вступ. : Харчова промисловість України є однією з найважливіших серед інших, 
адже харчування для людини -  це передусім якість її існування та безпека життя в 
суспільстві. Фундаментальними напрямами забезпечення сталого функціонування і 
подальшого розвитку підприємств харчової промисловості є впровадження нових 
технологій, розробка нових харчових продуктів, прийняття організаційних і 
адміністративних рішень. Соціальним продуктом харчування завжди був і 
залишиться хліб та хлібобулочні вироби.

Матеріали і методи. : Методичну основу дослідження становлять методи 
порівняльного аналізу, спостереження, аналогії, історичний метод. Аналіз 
статистичних даних проведений із використанням методів групування, порівняння та 
узагальнення.

В основі інформаційної бази дослідження містяться нормативно-правові акти з 
найважливіших питань організації управління якістю, державного регулювання 
хлібопекарської галузі, статистичні дані Державної служби статистики України, дані 
Державної служби технічного регулювання України, публікації вітчизняних та 
зарубіжних авторів та ін.

Результати. : Хлібобулочні вироби є важливим продуктом харчування, 
оскільки, з одного боку, внаслідок споживання хліба людина майже на половину 
задовольняє свою потребу у вуглеводах, на третину -  в білках, більше, ніж на 
половину -  у вітамінах групи В та ін. З іншого боку -  ці продукти мають соціально 
важливе значення, у зв’язку з цим питання задоволення потреб населення в хлібі має 
першочергове значення. Це забезпечує ринок хлібобулочних виробів, головна ціль 
якого -  якомога більше задовольнити реальні потреби населення України у кількості, 
якості та асортименті продукції.

Хлібопекарська галузь України є однією з основних у харчовій промисловості, 
яка за виробничими потужностями, механізацією технологічних процесів, 
асортиментом спроможна забезпечити населення різними видами хлібних виробів. 
Вона розвинута в усіх областях і районах України. Географія галузі збігається з
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географією розселення населення. Потужні механізовані підприємства розміщені у 
великих містах. Хлібозаводи є в усіх невеликих містах і селищах міського типу. 
Обсяг виробництва зернових культур в Україні цілком достатній для задоволення 
внутрішніх потреб та значного експорту. Стаціонарні хлібопекарські підприємства 
мають важливе значення для підтримки соціальної стабільності в суспільстві. Своєю 
продукцією, яка була, є і залишається продуктом номер один, вони забезпечують всі 
верстви населення та бюджетні організації (Міноборони, МВС, митниці, лікарні, 
школи та ін.).

Протягом останніх десяти років, у зв’язку зі зниженням купівельної 
спроможності населення, а також виникненням на ринку виробників хліба 
підприємств інших форм власності, потужності підприємств з виробництва хліба та 
хлібобулочних виробів використовуються лише на 30-35 % (крім м. Києва та 
окремих обласних хлібокомбінатів). Це говорить про те, що хлібопекарська галузь 
забезпечена потужностями, які здатні щоденно виробляти близько 400 г 
хлібобулочних виробів у розрахунку на одного жителя країни, і має можливість 
повністю забезпечити потреби населення в цій продукції.

Вивчення спеціальної літератури дозволило виявити такі особливості ринку 
хлібобулочних виробів:

1. Хліб -  товар першої необхідності, який володіє нееластичним попитом.
2. Локальність ринків збуту хліба не повинна перевищувати 100 км від місця 

його виробництва, що пов’язано з великими транспортними витратами та 
невеликими термінами зберігання продукції.

3. Хлібобулочні продукти не є конкурентними через адміністративний контроль 
та методи впливу на виробників хлібобулочних виробів у регіонах.

Висновки. : Вищеперераховані особливості характерні для ринку
хлібобулочних виробів в Україні. Дослідження показали, що інтереси різних 
прошарків населення з неоднаковим рівнем доходів мають значні відмінності, які 
обов’язково повинні враховуватися виробниками продукції.

Література.
1. Вишневецька О.В. Харчова промисловість України: тенденції, проблеми, 

перспективи. -  К.: АграрМедіа Груп, 2013. -  175 с.
2. Свідло К. В. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій 

галузі : підручник для студ. вищих навч. закладів / К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва, Л. О. 
Бачієва ; Укр. інж.-пед. акад. -  Х. : Світ книг, 2013. -  225 с

5. Прибутковість виробництва плодоовочевої консервної
продукції

Богдана Бусленко, Ірина Новойтенко
Національний університет харчових технологій

Вступ. :За обсягом валової продукції у структурі харчової індустрії
плодоовочеві консервні виробництва посідають вагоме місце. Проте для підприємств 
галузі характерним є падіння обсягів виробництва основних продуктів у 2008-2012 
рр., що ставить під загрозу прибутковість діяльності у 2014 р.

Матеріали і методи.:Матеріалами для написання тез стали праці вітчизняних 
та зарубіжних авторів., статистична звітність ПАТ «Білоцерківський консервний
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завод».У дослідженні використовувалися методи спостереження, аналогії, 
групування, порівняння та узагальнення.

Результати.: Серед характерних рис сучасної консервної промисловості 
України можна виділити наступні: 1) тяжіння розміщення виробництва до
сировинної бази; 2) посилення концентрації ринку (зростання частки підприємств- 
лідерів); 3) значна зношеність основних засобів (на деяких підприємствах досяг 70
80%); 4) висока плинність кадрів, у зв’язку з сезонним характером виробництва; 5) 
низький рівень інноваційної діяльності в галузі.

На прибутковість діяльності підприємств галузі мають вплив зниження обсягів 
виробництва й реалізації та неефективне використання виробничих ресурсів: 
зниження віддачі основних засобів, сповільнення оборотності оборотних активів, 
зниження продуктивності праці. Серед інших проблем -  низька фінансова 
стабільність підприємств, неефективне управління дебіторською та кредиторською 
заборгованістю, зношеність основних засобів, сировинна проблема.

Прибутковість підприємства є одним із найголовніших показників, що 
відображають фінансовий стан підприємства та визначають мету підприємницької 
діяльності. Аналіз показників прибутковості ПАТ "Білоцерківський консервний 
завод" за 2010-2012 роки засвідчив про підвищення прибутковості діяльності у 2012 
р. та засвідчив про її збитковий характер у 2010 р.

Таблиця 1
Аналіз динаміки показників прибутковості ПАТ «Білоцерківський 

консервний завод» за 2010-2012 рр.___________________________________
Роки Відхилення

Показник 2012р. до 2011р.
2010 2011 2012 +, - %

1. Абсолютні
1.1. Чистий прибуток, тис. грн. -3203 199 324 125 162,8
1.2. Валовий прибуток, тис. грн. 1296 3109 3146 37 101,2
1.3. Прибуток від операційної 
діяльності, тис. грн. -1467 574 862 288 150,2

1.4. Маржинальний прибуток, тис. грн. 1296 3109 3146 37 101,2
2. Відносні
2.1. Рентабельність продукції, % - 5,59 7,03 1,44 -
2.2. Рентабельність продажу за валовим 
прибутком, % 7,19 20,45 20,15 -0,3 -

2.3. Рентабельність продажу за чистим 
прибутком, % - 1,31 2,08 0,77 -

2.4. Рентабельність за прибутком від 
операційної діяльності, % - 3,77 5,52 1,75 -

2.5. Рентабельність активів, % - 1,49 1,95 0,46 -

У 2012 році, порівняно з попереднім 2011 р., чистий прибуток зріс на 125 тис. 
грн. і у 2012 році становив 324 тис. грн. У 2010 році завод отримав збитки в розмірі 
3203 тис. грн., що було пов’язано з високою собівартістю виготовленої продукції та 
значними операційними витратами. Валовий прибуток має тенденцію до зростання, у 
2012 році даний показник зріс на 1850 тис. грн., порівняно з 2010, або на 142,7 %. 
Найбільший рівень прибутку від операційної діяльності підприємство отримало у 
2012 році, що на 288 тис. грн. більше, порівняно з 2011.
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Провівши аналіз показників прибутковості на ПАТ "Білоцерківський консервний 
завод" приходимо до висновку, що рентабельність продукції має значну тенденцію 
до зростання в аналізованому періоді, і у 2012 році становила 7,03 %. Цей показник 
показує, що підприємство отримує 7 копійок прибутку з кожної гривні, витраченої на 
виробництво. Щодо рентабельності, визначеної за валовим прибутком, то в 
порівнянні з 2010 роком даний показник значно зріс, і у 2011-2012рр. залишався на 
рівні 20%. Оскільки рентабельність реалізації за валовим прибутком в динаміці не 
змінюється, а за операційним -  зростає (у 2012 році, порівняно з 2011, на 46,4%), 
приходимо до висновку, що це обумовлено зменшенням адміністративних витрат та 
витрат на збут.

Висновки.: Для забезпечення зростання прибутку як основного фінансового 
результату діяльності підприємства пропонується: збільшення експорту в Німеччину, 
Росію, США та Канаду за рахунок налагодження ділових зв’язків із зацікавленими 
сторонами; пошук нових партнерів в країнах Прибалтики; відновлення співпраці з 
великими торговими мережами в Україні, наприклад METROCach&Carry, Ашан, 
Екомаркет, Сільпо, що дозволить збільшити обсяги реалізації та зменшити витрати 
на збут; залучення інвестицій на оновлення та модернізацію виробничого 
обладнання, освоєння прогресивних технологій, що дозволить знизити собівартість 
продукції та підвищити її якість; введення в асортимент продукції, що може 
виготовлятись в зимово-весняний період, що дозволить уникнути простоїв 
підприємства в цей період.

Література
1. Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємства / Т.А. Обущак // 

Актуальні проблеми економіки. -  2011. -  № 9. -  С. 92 -  100.
2. Пігуль Н.Г. Управління прибутком підприємства/Н.Г. Пігуль // Проблеми і 

перспективи розвитку банківської системи України. -  2010. -  № 28.- с. 125 -  132.

6. Проблеми розвитку рекламної діяльності підприємств

Людмила Закревська
Національний університет харчових технологій

Вступ. : Актуальною для української реклами є проблема пошуку нових методів 
впливу на одержувачів рекламної інформації. Західні рекламісти вже давно 
навчилися розподіляти рекламну аудиторію на жіночу, чоловічу, цільову тощо. 
Вітчизняні виробники реклами, нерідко, для розробки рекламної стратегії не 
враховують специфіку та різноманітність цільових аудиторій. Тільки великі рекламні 
агентства повного циклу мають можливість враховувати відмінності цільових 
аудиторій, і, відповідно до цього, складати план рекламних заходів. Таким чином, 
виникає потреба у дослідженні проблем розвитку рекламної діяльності вітчизняних 
підприємств.

Матеріали і методи. : Для дослідження використовувались наукові праці 
вітчизняних та зарубіжних учених, сучасна законодавча та нормативна база. У 
процесі проведення дослідження використовувались методи аналізу, синтезу і 
логічного узагальнення.
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Результати. : Ситуація на українському ринку реклами така, що попит 
перевищує пропозицію [1, с. 15]. Тому багато розповсюджувачів реклами не бачать 
потреби в тому, щоб пропонувати високоякісні послуги.

На сьогоднішній день в Україні є Всеукраїнська рекламна коаліція, Громадська 
рада з реклами, Спілка рекламістів України, Асоціація зовнішньої реклами України 
[2, с. 25]. Але вони представляють інтереси виключно рекламних агентств і не мають 
серйозного впливу на рекламний ринок України вцілому.

Більшість рекламних кампаній створюються без попередніх маркетингових 
досліджень, ґрунтуючись тільки на інтуїції рекламовиробників, що збільшує 
кількість помилок при плануванні рекламної діяльності та знижує її 
результативність.

Реклама товарів і послуг, якими не мають можливості скористатися споживачі, 
може провокувати певний рівень соціальної напруженості і хворобливого 
реагування. Крім того, всі рекламні витрати погашаються самими ж споживачами в 
процесі придбання рекламованих товарів і послуг.

На основі проведеного аналізу стану рекламного ринку України нами 
систематизовано проблеми розвитку реклами в Україні (рис. 1).

Рис. 1. Систематизаціяпроблемрозвиткурекламноїдіяльностіпідприємств
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Систематизація проблем розвитку рекламної діяльності підприємства робить 
очевидним, що їх вирішення в окремих нішах розвитку українського рекламного 
ринку сприятиме підвищенню її ефективності.

Висновки. : Г оловною економічною проблемою розвитку реклами є відсутність 
системного підходу до управління рекламною діяльністю на рівні підприємств 
зацікавлених у підвищенні її ефективності. Процес управління рекламою в Україні не 
має чіткої науково-методичної основи. Водночас, підприємствам і суспільству 
важливо щоб кошти, що витрачаються на рекламу, приносили максимальний 
соціально-економічний ефект всім зацікавленим суб’єктам ринку.

Література.
1. Пустотин В. Мысли вслух о современном этапе развития рекламных агентств в 

Украине / В. Пустонин// Маркетинг и реклама. -  2002. -№11. -  С. 15-17.
2. Лазебник М. Никаких новых особенностей украинских путей развития 

рекламы я не вижу / М. Лазебник//Маркетинг и реклама. -№5-6. -  2008. -  с.22-26.

7. Управління адаптацією підприємств до ринкових умов 
господарювання

Мар’яна Прокіп, Юлія Левченко
Національний університет харчових технологій

Вступ. : У наш час поширеною є концепція підприємства як живого організму, 
якому в процесі своєї життєдіяльності необхідно ефективно взаємодіяти з 
середовищем функціонування. Даний процес не є саморегулюючим і потребує 
втручання. Тому виникає необхідність управління адаптацією підприємства до 
ринкових умов господарювання.

Матеріали і методи. :Базою для дослідження є праці вітчизняних та 
зарубіжних науковців. Для вирішення поставлених завдань використано такі методи: 
дедуктивний -  для дослідження теоретичних аспектів теми; емпіричний, експертний 
та порівняння -  в процесі розробки загальних рекомендацій щодо управління 
адаптацією підприємств, тощо.

Результати. :Зміни, які відбуваються у зовнішньому середовищі, здійснюють 
значний вплив на підприємство, що викликає невідповідність внутрішнього 
середовища зовнішнім вимогам. Відсутність швидкої реакції на зміни може 
спричинити кризовий стан, чим і зумовлений високий ступінь значимості адаптації 
для будь-якої організації.
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Рис. 1. Структурна схема механізму адаптації підприємств до ринкових умов

Відповідно, основними завданнями є: по-перше, забезпечення реакції
підприємства на дію зовнішніх чинників, по-друге, скорочення часу стратегічної 
реакції. На думку вітчизняних вчених, є три основні варіанти виконання даних 
завдань, а отже, три типи адаптивних процесів:

1. Прогнозування змін, підготовка до них і, швидка реакція при їх виникненні.
2. Розвиток «імунітету» до змін, управляти якими складно або неможливо 

шляхом підвищення економічної стійкості системи та зосередження основних зусиль 
на факторах, що піддаються впливу та контролю.

3. Управління змінами, а не реакція на них.
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Важливою для кожного підприємства є система контролю і раннього виявлення 
ознак передбачуваної кризової ситуації і розробка програми адаптаційного 
управління, яка включає сукупність форм і методів реалізації антикризових 
процедур.

Механізм адаптаційного управління підприємством повинен складатися з таких 
основних підсистем:

• Підсистема діагностики фінансового стану і оцінки перспектив розвитку 
бізнесу підприємства.

• Підсистема маркетингу.
• Підсистема антикризової інвестиційної політики.
• Підсистема управління персоналом.
• Підсистема організаційно-виробничого менеджменту.
• Підсистема організації ліквідації підприємства.
Адаптаційне управління застосовується залежно від організаційно-економічної 

форми підприємства, належності його до корпоративного чи некорпоративного 
сектора, конкретного економічного стану підприємства. При усіх особливостях 
проведення антикризових заходів потрібно враховувати, що на глибину і 
масштабність заходів впливає ряд чинників, серед яких основними є структура 
власності, підготовленість менеджменту і його зацікавленість у проведенні 
антикризових дій.

Висновки. : Реалізація заходів щодо адаптації підприємств до нових умов 
господарювання включає вирішення взаємопов’язаних проблем і ефективної 
виробничої діяльності, ефективного фінансування та інвестування, ефективної 
маркетингової стратегії, системи управління персоналом, ефективних організаційних 
змін і впровадження нововведень. Тільки комплексне розв’язання цих проблем дасть 
можливість підприємствам швидко адаптовуватись до умов ринкового середовища.

Література
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економічної безпеки підприємства / Актуальні проблеми економіки. 2010 №12 (114).
3. Геворкян А.Ю. -  Теоретико-методологічна сутність категорії «адаптація» 
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8. Формування конкурентних переваг підприємств молочної
промисловості

Наталія Слободян
Національний університет харчових технологій

Вступ.: Формування конкурентних переваг підприємствами є основою
забезпечення їх стійкого конкурентного становища. Конкурентні переваги 
з’являються тоді, коли підприємство виконує необхідні дії з меншими витратами, 
аніж конкуренти, або виконує ці дії оригінальними способами, що створюють 
нецінову споживчу цінність. В сучасних умовах конкурентні переваги повинні бути 
значними з погляду умов конкуренції і відповідати ключовим факторам успіху; бути
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стійкими в нестабільному ринковому середовищі і недоступними для легкого 
відтворення конкурентами [1, 2].

В даний час підприємства молочної промисловості змушені конкурувати не 
тільки із зарубіжними виробниками, що мають багатий досвід і фінансові ресурси, 
але і між собою. Тому проблема створення конкурентних переваг та підвищення 
конкурентоспроможності підприємства є досить актуальною на сьогодні.

Матеріали і методи.: Дослідження проводилося на основі офіційних 
статистичних даних, матеріалах вітчизняних та зарубіжних науковців. 
Використовувалися методиспостереження, абстрагування, порівняння, 
аналізу,логічного узагальнення.

Результати.: Конкурентні переваги створюються за допомогою політики 
підприємства, яка базується на таких прийомах: створення тиску для забезпечення 
інновацій; пошук найсильніших конкурентів для підвищення мотивації; створення 
системи попередження; ставлення до конкуренції всередині країни; глобалізація для 
використання вибраних конкурентних переваг в інших країнах; вибіркове 
використання можливостей злиття; вибір країни базування для підсилення 
конкурентних переваг [2, 3]. Існує тільки одна можливість втримати досягнуті 
конкурентні переваги -  їх необхідно постійно удосконалювати, рухаючись до 
складніших форм.

На підставі проведених досліджень варто зазначити, що формування та 
утримання конкурентних переваг підприємств молочної промисловості можливе за 
рахунок:

1. контролю безпеки та якості молока та молочної продукції на всіх стадіях 
технологічного ланцюга «виробництво -  зберігання -  переробка -  реалізація 
молочної продукції (до моменту відпуску кінцевому споживачу);

2. впровадження на молокопереробних підприємствах систем менеджменту, що 
побудовані у відповідності із міжнародними стандартами, зокрема: ISO 9000 
(система управління якістю); ISO 14000 (екологічний менеджмент); ISO 22000 
(НАССР) та застосування геронтологічного підходу у виробництві, що забезпечують 
довіру споживачів і, відповідно, підвищення конкурентоспроможності як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринку; впровадження інноваційних технологій 
та технологічних розробок;

3. розвитку інтеграційних процесів між виробниками сировини, переробними 
та інфраструктурними підприємствами, науково-дослідними установами, 
навчальними закладами, представниками владних структур;

4. забезпечення високого рівня кваліфікації кадрів; чіткого дотримання 
співвідношення «ціна -  якість» молочної продукції; пошуку нових сегментів ринку та 
задоволення визначеної сукупності споживачів (зокрема, врахування потреб 
споживачів так званої «живої продукції» -  наприклад, сметани зі строком зберігання 
три доби, кефіру на живих грибках) тощо.

Висновки.:Отже, для забезпечення стійких конкурентних позицій вітчизняним 
підприємствам молочної промисловості необхідно пам’ятати, що сучасна парадигма 
конкурентних переваг полягає у тому, що вони не є статичними, вони змінюються під 
впливом інноваційного процесу (змінюються технології виробництва, методи 
управління, способи доставки і збуту продукції та ін.). Спроможність підвищення 
конкуренто-спроможності підприємств молочної промисловості обумовлюється 
рівнем врахування внутрішніх та зовнішніх чинників формування та утримання 
конкурентних переваг і розробкою заходів щодо їх впровадження в процесі 
стратегічного планування.
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9. Лізингові операції для відтворення основних виробничих засобів
підприємств АПК

Анна-Марія Сабов, АнатолійЗаїнчковський
Національний університет харчових технологій

Вступ.: У ринкових відносин господарювання важливим є застосування нових 
методів оновлення матеріальної бази. Одним із таких методів є купівля техніки в 
лізинг, під якою розуміється передача господарського майна в тимчасове 
користування на умовах певного терміну, зворотності та платності.

Матеріали і методи.: Матеріалами для дослідження є праці вітчизняних та 
зарубіжних науковців. Для вирішення поставлених завдань використано такі методи: 
індуктивний,дедуктивний, -  для дослідження теоретичних аспектів теми; 
емпіричний, та порівняння -  для з’ясування переваг та недоліків лізингу.

Результати. : З економічної точки зору операція лізингу багато в чому схожа з 
довгостроковим кредитуванням на закупівлю устаткування й інших видів основних 
виробничих засобів. Всі лізингові операції діляться на дві основні групи: 
оперативний і фінансовий лізинг. До першого виду лізингу відносять ту обставину, 
що термін оренди не повинен передбачати повної окупності. Орендодавець не 
покриває витрати за рахунок платежів орендного характеру одного орендаря. 
Фінансовий лізинг виступає операцією, яка має повну окупність. Платежі орендного 
призначення відшкодовують витрати і забезпечують прибуток фіксованого виду для 
лізингодавця [3]. Важливо підкреслити, що для фінансового лізингу (на відміну від 
інших його форм) характерно те, що термін оренди, як правило, дуже близький до 
терміну служби устаткування. Основна перевага застосування лізингової форми дає 
можливість підприємствам купувати потрібне обладнання без головних капітальних 
витрат одноразового характеру.

Лізинг як інструмент відновлення основних засобів має ряд переваг:
1. використання нових технологій без великих капіталовкладень
2. відсутність застави та поручителів
3. сервісне обслуговування об’єктів відноситься на витрати
4. об’єкт лізингу ставиться на баланс і на нього нараховується амортизація
5. є можливість випробування обладнання перед покупкою
6. лізингові платежі зараховуються до собівартості продукції в повному 

обсязі, цим самим зменшуючи податок на прибуток.
Крім того, можна відокремити податкові переваги лізингу для підприємств:
- винагорода по лізингу для лізингодавця не обкладається ПДВ
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- 50% витраченого палива відносять на валові витрати
- амортизаційні відрахування від балансової вартості об’єкта лізингу 

зменшують базу оподаткування
- виникає податковий кредит з ПДВ на всю суму вартості предмету лізингу
- 100% комісії лізингодавця відноситься на валові витрати.
На сьогодні існують наступні недоліки лізингу, а саме:
1. складну організацію лізингової угоди через значну кількість учасників;
2. вищі можуть бути і адміністративні витрати, тому вважають, що ціна 

лізингу може бути нижчою або дорівнювати ціні позики тільки за наявності певних 
податкових пільг;

3. науково-технічний прогрес робить об'єкт лізингу застарілим під час 
фінансового лізингу орендні платежі не припиняють до завершення угоди;

4. лізингові операції є досить ризиковою справою і мають специфічні ризики: 
фінансові ризики; ризик несплати лізингових платежів; проектні ризики; майновий 
ризик, пов'язаний з утратою, пошкодженням предмета лізингу; ризик неповернення 
предмета лізингу.

Висновки.: Проаналізувавши сучасний ринок довгострокових банківських 
кредитів і порівнявши його із лізинговими операціями, зокрема, з фінансовим 
лізингом, бачимо, що лізинг дає вигідний ефект не тільки як шлях альтернативного 
способу відтворення основних засобів, а й в  плані економії власних коштів за 
рахунок значного зменшення податкового навантаження.Незважаючи на всі 
недоліки, притаманні лізингу, українські виробники все більше користуються ним.
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10. Інноваційний розвиток підприємств спиртової галузі

Наталія Малицька
Національний університет харчових технологій

Вступ. : Підприємства спиртової промисловості України потребують
перетворення своєї структури з метою переходу на модель інноваційного розвитку. 
Вона здатна надати новий імпульс для підвищення конкурентоспроможності окремих 
підприємств та промисловості в цілому.

Важливим питанням залишається розробка та освоєння інновацій на систему 
забезпечення стійкого зростання, структурні перетворення виробничого процесу та 
промислового підприємства; спрямованість інноваційного процесу на розвиток 
підприємства, що пов'язаний із трансформаціями організації процесу виробництва; 
оновленням складу контрагентів у сучасних умовах; підвищення ефективності 
виробництва й одержання конкурентних переваг на базі ефективного використання 
власного виробничого потенціалу.

Матеріали і методи.: В основі інформаційної бази дослідження містяться 
нормативно-правові акти з найважливіших питань організації інноваційної
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діяльності, державного регулювання спиртової галузі, статистичні дані Державної 
служби статистики України, публікації вітчизняних та зарубіжних авторів та ін. 
Методичну основу дослідження становлять методи порівняльного аналізу, 
спостереження, аналогії та узагальнення.

Результати. : Інноваційна діяльність в сучасних умовах, пов’язана із 
запровадженням нових концепцій маркетингу, контролінгу, логістики, взаємодії 
підприємства із зовнішнім середовищем. До того ж вона потребує організації 
ефективної взаємодії підприємства з іншими суб'єктами інноваційної системи: 
державними інститутами, університетами, політичними структурами, конкурентами, 
постачальниками й споживачами. В її основі - доступність до необхідної інформації, 
знань, технологій, обмін набутим практичним досвідом, доступність до додаткових 
людських і фінансових ресурсів.

Ринок спирту в Україні є монополізованим, але при цьому не відзначається 
високим рівнем сталості та структурованості. Збереження потужностей українських 
спиртових заводів можливе за умови запровадження інновацій та реконструкції 
діючих спиртових заводів, що дозволить захистити внутрішній ринок та наростити 
експорт. Негативний вплив на розвиток спиртової промисловості мала фінансова та 
економічна світова криз 2008 -  2009 рр.

Основними загрозами розвитку спиртзаводів в Україні є: не
конкурентоспроможність продукції вітчизняних спиртових заводів на зовнішніх 
ринках внаслідок високої собівартості, яка основана на незадовільному стані 
технічного обладнання підприємств, високий рівень тіньового виробництва спирту. У 
спиртовій промисловості спостерігається надмірна концентрація управлінської 
функції, установча замкненість, надмірна зорієнтованість на короткострокову 
окупність, що шкодить стратегічним інтересам розвитку підприємства.

Встановлено, що інноваційно-інвестиційна діяльність досліджуваних 
підприємств здійснювалось за власні кошти що, переважно, спрямовують інвестиції у 
придбання машин, обладнання та програмного забезпечення для виробництва. 
Динаміка капітальних інвестицій відповідає показникам виробництва, реалізації, 
прибутку, рентабельності, що зазначені вище. Додатковий прибуток від 
впровадження технології, з урахуванням додаткових витрат на аналізованих 
підприємствах, склав 1,32 грн./дал. Особливо ефективним було застосування цієї 
технології за 2008 -  2012 рр. на Марилівському, Козлівському, Кобиловолоцькому 
заводах. Основа досягнення ресурсо- та енергозберігаючого ефекту - це отримання 
високого ступеню і однорідності помелу, низький гідромодуль при отриманні 
замісів.

Висновки. : Здійснена оцінка показала, що запровадження нової технології 
переробка зерна на досліджуваних заводах дозволила не лише зменшити витрати і 
сировину. Запровадження інновацій у виробничий процес на досліджуваних 
підприємствах, дозволило досягнути вищого рівня конкурентоспроможності 
підприємства внаслідок підвищення обсягів виробництва. Найбільш вірогідним у 
найближчій перспективі є перехід спиртових підприємств в Україні на модель 
інноваційного розвитку, що наближена до запроваджених в Європейському Союзі.
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11. Тенденції ринку борошна в Україні

БзенкоАльона, Олександр Данькевич
Національний університет харчових технологій

Вступ.: Сучасний стан економіки супроводжується значними трансформаціями, 
також падінням обсягів виробництва та реалізації зернових культур, продукції 
переробки зерна, зниженням показників ефективності розвитку борошномельно- 
круп'яної і комбікормової промисловості, порушенням рівноваги у співвідношенні 
попиту і пропозиції борошна, крупів та комбікормів. Тому в таких умовах постає 
необхідність у всебічному вивченні, узагальненні та розробці науково-практичних 
рекомендацій щодо вирішення проблеми значного підвищення ефективності 
функціонування борошномельно-круп'яної галузі в регіонах та по країні в умовах 
ринкового господарювання, збалансованого та пропорційного розвитку сировинних 
зон та зернопереробних підприємств.

Методи дослідження. : Висвітлення сучасного стану ринку борошна в 
Україні, визначення чинників, що впливають на нього та характеристика його 
основних «гравців» здійснювались за допомогою аналізу статей та монографій 
молодих вчених, а також статистичної інформації Державної служби статистики 
України. Також одним з методів був метод спостереження за змінами тенденцій на 
ринку борошна впродовж останніх років.

Результати. : На сьогоднішній день ринок борошна вУкраїніскладається на 
90% з промислового та 10% з побутового споживання. Хоча даний ринок є 
конкурентним, проте, 70% ринку контролюється 60-70 великими виробниками, а 
половина даного ринку тримає 20 з них. Що ж до регіональних ринків то всі вони 
поділені між 6 ключовими вертикально інтегрованими українськими фінансово- 
промисловими групами, які контролюють 50-70 % місцевого ринку.

За даними Української зернової асоціації офіційна середня рентабельність 
виробництва борошна становить 8-10% [2]. Обсяг ринку борошна в Україні в 
основному орієнтований на внутрішній ринок і приводиться в рух за рахунок 
внутрішнього виробництва та імпорту. А невелике зменшення загального річного 
внутрішнього споживання (1-5%), за рахунок зменшення попиту на борошно серед 
жінок міст, які стали надавати перевагу готовим хлібобулочним виробам, тому 
основними споживачами борошна стають жителі приміських територій, та пекарні. 
Дане зменшення внутрішнього споживання компенсується за рахунок збільшення 
експорту борошна із України. Ринок борошна характеризується невеликими обсягами 
імпорту борошна.

Основними видами та споживачами борошна на внутрішньому ринку є:
- пшеничне і житнє борошно: продукти, що використовуються для випічки та 

виробництва різних видів хліба та кондитерських виробів (тістечка, торти, вафлі,
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печиво). Споживачі: пекарні, кондитерська галузь. Найбільші виробники: всі ключові 
гравці ринку.

- кукурудзяне борошно: обмежене використання для виробництва хлібобулочних 
виробів, різних закусок (пластівці, снеки, чіпси і т.д.). Використовується як 
доповнення до пшеничного борошна в хлібі та хлібобулочних виробах. Споживачі: 
пекарні, кондитерська промисловість і кафе. Найбільші виробники: «Луганськмлин», 
AlteraLtd, «Біосен-Агро», «Виноградарський B&B завод».

Висновки.: Виходячи з проведеного аналізу можна зробити висновки, що стан 
ринку борошна в Україні є задовільним, проте потребує певного втручання з метою 
збільшення конкуренції на ньому, та зменшення його частки в руках основних 
«гравців».

Література
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12. Сучасні підходи до переробки та використання відходів 
виробництва пивної галузі

Данило Хацановський, Людмила Штанько
Національний університет харчових технологій

Вступ.: Головною проблемою для України, а саме для її екологічного стану, є 
ставлення підприємств до відходів, що утворюються після основної діяльності 
підприємства. На даний час в Україні накопичилося близько 25 мільярдів тонн 
промислових відходів. За ступенем забруднення довкілля країна перебуває серед 
«лідерів» на території СНД. З іншого боку,у населення збільшився рівень 
відповідальності та відношення до екологічного стану регіону проживання, велика 
кількість українців готові змінити свої повсякденні звички для мінімального, але все 
ж таки поліпшення екологічного стану країни. Рівень відповідальності зростає і серед 
українських виробників.

Матеріали і методи : Дослідження побудоване на статистичних даних, 
матеріалах вітчизняних та зарубіжних науковців, даних харчових підприємства 
України. Дослідження здійснено використанням методів аналізу і логічного 
узагальнення.

Результати.: Завдяки переробки та утилізації відходів можливо отримати 
додаткову необхідну сировину, що потрібна для функціонування підприємства, що в 
свою чергу економить кошти та робить можливим використання їх у інших сферах 
функціонування підприємства.

Прикладами використання переробних систем для своєї користі є ПАТ 
«Оболонь», що займається використанням відходів ще з 2002 року, а у 2008 році 
заснувала перше в Україні виробництво бандажної стрічки з переробленої тари. За 
рік «Оболонь» переробляє понад 30 мільйонів пластикових пляшок — 8% усього
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переробленого пластику в Україні. Також ПАТ «Оболонь» переробляє пивну 
дробину. Висушена за відповідною технологією дробина реалізується на ринку як 
корм для худоби. Окрім переробки пластику та використання сухої дробини 
підприємство намагається зменшити використання ресурсів. Гарним прикладом є 
завод у селищі міського типу Чемерівці, де використана вода очищується і знову 
застосовується у виробництві, завдяки чому вдасться зберегти півмільйона тонн води 
на рік.

Іншими підприємствами, що вкладають значні кошти у збереження екології, є 
«Сан ІнБев Україна» та «Карлсберг Україна». Протягом останніх років «Сан ІнБев 
Україна» у 2011 -  2012 році:збудувала комплекс очисних споруд у м. Чернігові, 
завдяки якому вода буде очищуватись більш ретельно та зникає необхідність у 
доочистці; заміна природного газу - біогазом.

Також підприємством у 2011 році був започаткований проект по збиранню 
скляної тари для вторинної переробки. Завдяки даному проекту на підприємства 
повертається 55% скляної тари та відбувається зменшення витрат на виробництво 
нового скла.

Вартість цих проектів склала 11 мільйонів доларів.
В свою чергу, «Карлсберг Україна» вклала 60 мільйонів гривень на будівництво 

очисних споруд, яке проводилось з 2004 по 2005 роки та з 2008 по 2009 роки. 
Будівництво очисних споруд призвело до заміни природного газу -  біогазом, 
нормалізацію РН стоків та зменшення викидів метану.

Запроваджено проект з використання оборотної тари, вартість даного проекту 
склала 200 тисяч доларів. Результатами даного проекту стало щорічне скорочення 
твердих побутових відходів на 140 тисяч тон; скорочення потреби у закупівлі скляної 
тари на 2/3.

Висновок. : На даний час можливості переробки відходів в Україні 
використовуються на середньому рівні, але є помітна тенденція у зростанні 
підприємств, які впроваджують використання відходів як вторинної сировини, 
оскільки таким чином підприємство здатне скоротити потребу у закупівлі сировини з 
зовнішніх ринків, чи створити систему обміну із зовнішніми ринками. Завдяки 
переробці та використанню відходів підприємство може працювати майже автономно 
без залежності від зовнішніх ринків. Також даний підхід може убезпечити 
підприємство від зупинки виробництва через накладку з постачанням певних видів 
сировини.
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Тарас Ткаченко , Людмила Штанько
Національний університет харчових технологій

Вступ.: Україна має сприятливі агрокліматичні умови для вирощування 
тютюну, зокрема, у 80-х роках минулого століття площі земель, на яких вирощували 
зазначену культуру, складали близько 25 тис. га. Протягом останніх років обсяги 
вирощування тютюну мали динаміку до скорочення. Протягом останніх п’ятнадцяти 
років випуск тютюнових виробів в Україні відбувається переважно на базі 
імпортованої сировини, тоді як, обсяги імпорту в середньому в 10 разів перевищують 
експорт тютюну з України. Галузь виробництва цигарок в Україні має 240-літню 
історію, що обумовлює наявність у країні розвиненої виробничої бази та 
інфраструктури, а також забезпеченість спеціалізованими кадрами. Тому розгляд 
перспектив розвитку ринку тютюну в Україні є актуальним.

Матеріали і методи. : Дослідження побудоване на статистичних даних, 
матеріалах вітчизняних та зарубіжних науковців, даних харчових підприємства 
України. Дослідження здійснено використанням методів аналізу і логічного 
узагальнення.

Резульати. : Експерти тютюнового ринку прогнозують збереження рівня 
виробництва цигарок в Україні на рівні 110-120 млрд. одиниць на рік. Збільшення 
вітчизняного виробництва можливе лише за умови росту їх експорту, оскільки 
внутрішнє споживання вже протягом значного періоду часу залишається сталим.

Попит на тютюнові вироби і надалі тяжітиме до організованих місць продажу 
тютюнових виробів, а в його структурі зростатиме частка більш дорогих цигарок. 
Тому, конкуренція між існуючими виробниками-лідерами ринку в майбутньому 
посилиться.

Загалом, ринок тютюнових виробів в Україні має багатолітню історію, тому 
попит на ньому є сформованим і стабільним впродовж значного періоду часу. 
Коливання попиту залежать переважно від зміни кількості населення країни. 
Протягом останніх років обсяг українського ринку тютюнових виробів оцінюється на 
рівні 90-92 млрд. одиниць, тоді як обсяги виробництва коливаються в межах 110-120 
млн. одиниць. Решта - експортується, при чому переважно нелегально, оскільки 
обсяги легального експорту не перевищують 6% від загальної величини виробництва.

У сфері випуску тютюнових виробів конкуренція на ринку є значною, однак вона 
зосереджена переважно між п’ятьма найбільшими компаніями - світовими лідерами 
виробництва цигарок, які приватизували найбільші українські тютюнові фабрики. 
Конкуренція між зазначеними виробниками на українському ринку має тенденцію до 
загострення, оскільки за рахунок збільшення доходів населення, темпи росту 
споживання цигарок у натуральному вимірі зменшуються (у всьому світі існує 
обернена залежність між зазначеними факторами). При цьому, споживачі з більшим 
доходом починають переходити на цигарки інших категорій, тому компанії- 
виробники отримують можливість конкурувати за нових споживачів. Збільшення 
доходів населення також впливає на культуру купівлі тютюнових виробів, тому 
протягом останніх років частка вуличної торгівлі в структурі реалізації зазначених 
товарів має чітку тенденцію до скорочення.

Через специфічність кінцевого продукту тютюнової галузі, вона підлягає

13. Конкурентне середовище та перспективи розвитку ринку
тютюну в Україні
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значному впливу державного регулювання, спрямованого переважно на зменшення 
споживання цигарок. Однак, активність держави в цьому напрямку обмежується тим, 
що податкові надходження від тютюнової сфери є важливим джерелом наповнення 
бюджету.

Основною конкурентною перевагою на ринку реалізації тютюнових виробів є 
наявність прямих договорів постачання з виробниками цієї продукції. При цьому, 
провідні виробники тютюнової продукції надають перевагу співпраці з тими 
контрагентами, які можуть забезпечувати значні обсяги реалізації.

ТзОВ «Вест-Тобакко-Груп» має достатні обороти, щоб бути офіційним 
дистриб’ютором всіх найбільших виробників тютюнової продукції. Це в результаті 
дає йому ряд суттєвих переваг порівняно з конкурентами, в тому числі цінових 
(оскільки вартість продукції у виробників варіюється в залежно від обсягів 
закупівлі).

ТзОВ «Київ-Захід» займається оптовою та роздрібною торгівлею тютюновими 
виробами, алкогольними напоями, продовольчими та непродовольчими товарами а 
також є дистриб’ютором ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.». ТзОВ «Київ-Захід» має власну 
роздрібну мережу та здійснює оптові відвантаження зі складу у м. Червонограді.

ТзОВ «Волинь-Табак», діяльність якого зосереджена у Львівській та Волинській 
областях, має власний автомобільний парк, що дозволяє йому здійснювати 
великооптові поставки. Власна роздрібна мережа зазначеної компанії є незначною і 
представлена переважно критими кіосками та одним супермаркетом.

ТзОВ «Галицький торговий Дім» є дилером двох виробників цигарок та 
дистриб’ютором ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.». При цьому діяльність підприємства 
побудована таким чином, що власної роздрібної мережі воно не має, а надає послуги 
з доставки товарів.

ТзОВ «Прикарпатський торговий дім», що працює лише на ринку Івано- 
Франківської області, де має розгалужену структуру філій та займає близько 75% 
ринку цього регіону. Компанія має дилерські угоди з усіма найбільшими 
виробниками тютюнової продукції України а також володіє потужним автопарком.

Висновки. : Український тютюновий ринок є одним з найбільш конкурентних 
та динамічних серед національних ринків тютюнової продукції. На ньому 
представлено близько 100 бренд-сімей і понад 350 найменувань сигарет, що свідчить 
про широкий вибір пропозицій і високий рівень конкуренції. Динамічність ринку 
визначається наявністю великої різноманітності сигаретних форматів, частина з яких 
активно ростуть. Все більшу популярність набирають сучасні формати сигарет - 
Super Slims, King Size Super Slims, а також Slims і зовсім нові формати Queen Size та 
Ultra Sloms. За останній рік їхня сукупна частка збільшилася на чверть і сьогодні 
становить 20%. У 2013 року річній обсяг ринку скоротився на понад 6,9% у 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Головна тенденція тютюнового 
ринку в Україні останніх років - падіння обсягів легального ринку.

Література
1. Орловська Ю. В. Світовий досвід конкурентоспроможності підприємства на 

основі стратегії інтернаціоналізації / Ю. В. Орловська, Г. В. Дугінець, Р. А. Алієв // 
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Вікторія Гербич, Людмила Штанько
Національний університет харчових технологій

Вступ. : Україна відноситься до енергодефіцитних країн. Потреба вітчизняного 
ринку в нафтопродуктах оцінюється на рівні 5,5 млн т бензину та 6,5 млн т 
дизельного палива. Забезпеченість України власними енергоносіями не перевищує 
40% [3]. Найперспективнішим нетрадиційним джерелом енергії є рослинні і тваринні 
жири, які можуть бути використані для виробництва біологічного палива.

Матеріали і методи : Дослідження побудоване на статистичних даних, 
матеріалах вітчизняних та зарубіжних науковців, даних АПК України. Дослідження 
здійснено використанням методів аналізу і логічного узагальнення.

Результати. : В умовах сьогодення розвиток аграрного сектору економіки 
неможливий без стабільного забезпечення сільськогосподарського виробництва 
паливом. Для виконання комплексу сільськогосподарських робіт потрібно щорічно 
понад 1,9 млн. т дизпалива та 620 тис. т бензину. Постійне збільшення вартості 
паливно-мастильних матеріалів негативно впливає на стан забезпечення ними 
сільськогосподарських товаровиробників, і з часом може привести до суттєвого 
зменшення виробництва сільськогосподарської продукції в Україні або до їх 
подорожчання. Одним із шляхів поліпшення стану забезпечення 
сільгосптоваровиробників паливно-енергетичними ресурсами є розвиток біологічних 
видів палива, а саме - дизельного біопалива.

Часткова заміна традиційних видів палива біологічними підвищує енергобезпеку 
країни; сприяє виконанню Україною вимог щодо зменшення викидів в атмосферу, 
передбачених Кіотським протоколом до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату; 
створює гарантований ринок збуту сільськогосподарської сировини. Як свідчить 
досвід Європи, впровадження біопалива зустрічається з цілим рядом сировинних, 
технологічних, економічних та технічних труднощів.

У Євросоюзі врегулювання цих питань здійснюється через:
1. директиви щодо державної підтримки ринку біопалива;
2. стандарти, що регулюють якість біопалива;
3. державне фінансування наукових досліджень й дослідно- 

впроваджувальних робіт щодо сприяння розвитку виробництва біопалива;
4. державну підтримку будівництва біопаливних заводів.
В Україні є певні напрацювання у цій галузі.Згідно із Законом України «Про 

альтернативні види рідкого та газового палива», Законом України «Про внесення 
змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо сприяння 
виробництву та використанню біологічних видів палива», Указом Президента 
України «Про заходи щодо розвитку виробництва палива з біологічної сировини» для 
розвитку виробництва дизельного біопалива:

1. схвалено Програму розвитку виробництва дизельного біопалива на період до 
2010 року;

2. проведено наукові дослідження технологій вирощування ріпаку для різних 
кліматичних зон;

3. розробляється нормативна документація (стандарти);
4. розширюються площі вирощування ріпаку. [1]

14. Перспективи біопалива в Україні
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В аграрному секторі - розпочато розробку нормативної документації (державних 
стандартів, гармонізованих із стандартами ЄС) щодо виробництва та використання 
дизельного біопалива; виготовлені та випробувані дослідні лінії (малої потужності) з 
виробництва дизельного біопалива; вживаються заходи щодо зміцнення сировинної 
бази шляхом розширення площ вирощування ріпаку.

Ріпак -  друга в Україні олійна культура за площею посіву та валовим 
виробництвом. Він поступається лише соняшнику. Під вирощування культури 
залежно від року використовується майже 1-2% ріллі. Вирощуванням культури 
зайнято більш ніж 3 тис. сільськогосподарських підприємств. Валовий збір насіння 
ріпаку в країні був рекордним у 2008 році і становив понад 2,87 млн т, що майже 
втричі перевищувало показники попереднього року. В результаті зниження посівних 
площ і незадовільної перезимівлі озимого ріпаку в 2009 і 2010 роках під культурою 
було зайнято відповідно 1013,6 і 913,3 тис. га. (зокрема, 799,38 тис. га озимого ріпаку 
і 107,17 тис. га - ярого). Валове виробництво насіння у 2009 році дорівнювало 1,818 
млн т, у 2010-му - 1,331 млн т. Середня урожайність озимого ріпаку в 2008 році 
становила 20,8 ц/га; у 2009 - 18,7 ц/га; у 2010 - 17,5 ц/га.[3]

Під урожай 2011 року засіяно озимим ріпаком 1033,8 тис. га. Незважаючи на 
високі темпи зростання виробництва, ми поки що відстаємо від країн Європи, де 
валовий збір ріпаку перевищує український. Наразі в Україні основні інвестиції 
спрямовані, переважно, у галузь сировинної бази, оскільки іноземні та вітчизняні 
інвестори зацікавлені у збільшенні експорту насіння ріпаку, а не у переробці його на 
біопаливо. І тут слід згадати досвід Польщі, де згідно з Стратегією розвитку 
відновлювальної енергетики передбачається до 2020 року досягнути 20% частки 
альтернативних видів палива в транспорті, для чого будується 26 біопаливних 
заводів потужністю від 25 до 150 тис. т пального на рік.[3]

Висновки.: Враховуючи високі темпи будівництва нових біопаливних заводів 
у країнах Європи та їх відсутність в Україні можна очікувати, що наші 
сільськогосподарські товаровиробники стануть лише постачальниками рослинної 
сировини для іноземних виробників. Програми розробки та виробництва біопалива з 
відновлюваної сировини прийняті, впроваджені та функціонують у переважній 
більшості розвинутих країн світу. Результати впровадження таких програм у різних 
країнах беззаперечно виправдовують доцільність виробництва і застосування 
біологічних видів палива не тільки з точки зору покращення екології довкілля, а 
також і як продукту, виробництво якого є прибутковим.

Однак на початковій стадії такого виробництва в кожній із країн на рівні 
державного регулювання було вжито заходів та прийнято державні програми 
підтримки, спрямовані на сприяння розвитку виробництва та споживання біопалив. 
Не дивлячись на вкрай складну ситуацію із забезпечення населення та народного 
господарства нафтопродуктами та природним газом, пов’язану із імпортом цих 
продуктів, розвиток біоенергетики в Україні знаходиться на низькому рівні.
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15. Проблеми здорового харчування в Україні

Людмила Штанько
Національний університет харчових технологій

Вступ. : Актуальної для України є проблема скорочення тривалості життя 
працездатного населення. Основної метою даного дослідження є вплив харчування 
на якість та тривалість життя. Проблема розглядається в двох площинах: з одного 
боку, це нездорові звичку в харчуванні українців, з іншого -  низька якість харчових 
продуктів, диспропорції в структурі споживання.

Матеріали і методи. : Дослідження побудоване на статистичних даних, 
матеріалах вітчизняних та зарубіжних науковців. Дослідження здійснено 
використанням методів аналізу, синтезу і логічного узагальнення.

Результати. : Статистичні показники стану здоров’я українського народу 
свідчать про загострення питання збереження здоров'я серед українського населення. 
Щорічно Україна втрачає понад 700 тисяч громадян, третина з них - люди 
працездатного віку. Кожен десятий українець не доживає до 35 років, а кожен 
четвертий - до 60 років. На рис. 1 показані дані про середню тривалість життя, а 
також про тривалість так званого якісного життя в України та інших країн СНД та 
ЄС, які свідчать про меншу тривалість життя українців, а особливо його якісного, 
здорового та повноцінного періоду.

Рис. 1. Середня тривалість життя населення різних країн [3]

Ці явища обумовлені, насамперед, способом життя людей. За даними 
статистичних питань українці до факторів, що негативно впливає на тривалість 
життя, відносять низьку якість продуктів харчування і низький рівень життя. [7] Ця 
ситуація викликана двома основними причинами: низький рівень продовольчої 
безпеки і повна відсутність в Україні пропаганди культу здорового способу життя.
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Рис. 2. Фактори, що впливають на стан здоров’я

Одним з показників низького рівня продовольчої безпеки незбалансована 
структура харчування населення України (рис. 3), яке намагається забезпечити власні 
енергетичні потреби економічно доступними продуктами, такими як «хліб і 
хлібопродукти», «картопля», «масло рослинне всіх видів». Харчування населення 
України не відповідає гігієнічним нормам, що обумовлено переважно соціально- 
економічними причинами.

Споживання основних продуктів харчування населенням України

О лія

Риба та  рибопродукти 

Цукор

Плоди, ягоди та  виноград 

М ’ясо та  м ’ясопродукти 

Хліб та хлібопродукти 

Овочі та баш танні 

К артопля 

Яйця

М олоко та  молокопродукти

0 ,0  5 0 ,0  100 ,0  150,0  2 00 ,0  250 ,0  3 00 ,0  350 ,0

у кілограмах (штуках) на 1 особу за рік

(за даними Держстату)

Рис. 3. Споживання основних продуктів населення України

Проблема незбалансованого харчування може призводити до різних негативних 
наслідків, в тому числі порушень центральної нервової системи, функціонування 
підшлункової залози, зниження захисних властивостей організму, збільшення ризику 
захворюваності онкологічними хворобами та цукровим діабетом.
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Висновки.: Поліпшення здоров'я населення України можливо лише в
результаті проведення комплексу заходів (зокрема, за підтримки держави), в яких 
провідну роль зіграло б пропаганда здорового способу життя, поліпшення структури 
харчування, підвищення якості харчових продуктів (а особливо, вітчизняного 
виробництва), орієнтація окремих харчових виробників на виробництво продуктів 
здорового харчування.

Література.
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16. Основні тенденції розвитку світового ринку рекламної
індустрії

Малишева Наталія, Інна Ковальчук
Національний університет харчових технологій

Вступ.: З появою новітніх технологій радикально змінюється вся рекламна 
галузь. З’явилося набагато більше варіантів доступу до контенту, способів його 
сприйняття та розповсюдження. Маркетологи отримали десятки нових можливостей 
звернення до споживачів. В той же час, екосистема технологій, які підтримують 
рекламу в Інтернеті, є настільки складною, що рекламодавцям стає все складніше 
ефективно інвестувати в цей ринок, що спричиняє загрозу його подальшого розвитку.

Матеріали. і методи: Наукові публікації провідних зарубіжних та вітчизняних 
вчених маркетологів, фахові видання.

Результати.: З метою проведення ефективної маркетингової політики і як, 
результат, ефективного протистояння конкурентам, українським підприємствам 
необхідно звертати увагу на світові тенденції розвитку маркетингової індустрії. 
Черговий виток еволюції цифрових форм реклами забезпечується новими 
платформами, на яких маркетологи зможуть ефективніше просувати свій бізнес. 
Проте ефективність медійної реклами буде на високому рівні лише за умов 
виправдання очікуваних результатів, а саме: забезпечення ефективності подачі 
матеріалу, залучення більшої кількості партнерів, встановлення тісного взаємозв’язку 
зі споживачами.

В процесі дослідження було проаналізовано та виділено основні тенденції ринку 
рекламної індустрії, серед яких варто відзначити поширення автоматизації - 
програмовані технології витісняють не достатньо пластичні методи планування та 
покупки місця в ЗМІ вручну. Застарілі процеси забирають багато часу і при цьому 
можуть не враховувати істотні дані про клієнтів. При автоматизації вивільняться 
людські ресурси, які має сенс направити на креативну роботу, створення ефективної 
реклами для розширення ринку (наприклад, природною реклами), а також на пошук 
спонсорів, злиття і поглинання тощо.
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Отже, розвинені технології покликані доповнювати і відточувати креативні 
таланти людей, вивільняючи час, який витрачається на рутинні завдання, наприклад, 
на заповнення замовлень на рекламу. На думку експертів, у наступному році вже 22% 
інтернет-ЗМІ перейде на автоматизацію[1].

Однією з сучасних тенденцій рекламного ринку є збільшення популярності 
відкритих екосистем. Варто звернути увагу на нещодавнє масове скидання акцій 
компаній, які спеціалізувались на нішевій рекламі. Закриті та складні системи 
змушують маркетологів працювати з цілою низкою компаній вузького профілю. В 
майбутньому спостерігатиметься тенденція до зростання відкритих систем, які 
зможуть у разі потреби підключати до роботи профільні компанії і, таким чином, 
направляти замовлення агентств і продавців одразу до ЗМІ.

Важливою тенденцією рекламного ринку є розвиток мобільної реклами. В 2014 
році очікується значне зростання реклами на мобільних носіях, що ми вже частково 
можемо спостерігати. TheAssociationofNationalAdvertisers і Nielsen передбачають, що 
до 2016 року 50% цифрової реклами перейде в поліекранну форму, тобто на 
планшети та мобільні телефони. Зазначені технології використовують нові 
можливості таргетування, по-іншому використовують дані, за допомогою яких 
продавець зможе на всіх екранах отримати єдиний образ потенційного клієнта. В 
кінцевому результаті саме стратегія кросс-скрин маркетингу забезпечить продавцям 
найбільшу віддачу[1].

Слід відзначити також розвиток іммерсивної реклами напряму, зв’язаної з 
транзакціями. Віртуальна взаємодія зі споживачем настільки стрімко розвивається, 
що дедалі більший відсоток покупок буде здійснюватись саме під впливом реклами 
даного виду. Також можливе повернення традиційної реклами, головне, щоб цифрова 
реклама звертала на себе увагу, була унікальною і викликала почуття особливості у 
потенційного покупця[2].

Висновки. : В результаті проведеного дослідження варто сказати,що основою 
розвитку подальшої взаємодії зі споживачем є побудова чіткої стратегії, в основі якої 
лежить операційна конвергенція. Це викликано тим, що спеціалісти по технологіям, 
креативні директора, автори контенту не можуть працювати в ізольованих системах. 
Кількість інформації про споживача занадто багато, що призводить до необхідності 
синхронізації цих даних разом з маркетинговими комунікаціями і технологіями. 
Конвергенція прискорюється, в результаті з’являються нові інтегровані компанії, які 
матимуть значні переваги над конкурентами.

Література
1. «HarvardBusinessReview» - [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://hbr- 
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2. Кірик Тетяна Анатоліївна «Виртуальнаяреальность:

сущность,критерии,типология» ,2004р.- [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://wiasite.com/page/intemet-realnost/ist/ist-17--idz-ax46--nf-12.html
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17.Критерії вибору компанії-партнера для експлуатації 
інформаційних систем

Ірина Заінчковська
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. : Підприємства, які упровадили інформаційні системи ERP до 
нинішнього економічного спаду, в даний час стикаються з серйозною дилемою: як 
підвищити ефективність функціонування ERP-систем, одночасно знижуючи 
експлуатаційні витрати і кількість персоналу? В умовах, коли прибутковість 
скорочується, а конкуренція посилюється, управлінці, що приймають рішення, 
звертаються до ERP-систем як засобу, який може забезпечити їх підприємствам 
переваги. Тому підприємствам необхідно навчитися генерувати більший результат 
від своїх ERP-систем з меншою кількістю ресурсів.

Матеріали і методи. : Матеріалами для дослідження є публікації вітчизняних 
та зарубіжних авторів та ін. Методичну основу дослідження становлять методи 
порівняльного аналізу, спостереження, аналогії, узагальнення.

Результати. : Однією з можливостей рішення цієї задачі може бути залучення 
зовнішньої компанії-партнера, що спеціалізується на наданні необхідних послуг 
(консалтинг по впровадженню інформаційної системи, її підтримка, хостинг). Такі 
компанії можуть надати підприємству значно більше, ніж просто послуги з 
підтримки системи. Для багатьох підприємств, що підшукують найкращий підхід до 
успішних інвестицій в інформаційну систему, модель аутсорсингуІТ-послуг як 
передача функцій з підтримки і хостингу системи зовнішній компанії - приваблива 
пропозиція. Це максимально збільшує ефективність володіння ERP -системою, 
забезпечуючи при цьому велику гнучкість ресурсів, в той же час, досягаючи цілей 
доступності і продуктивності системи. Проте, щоб повністю використовувати ці 
переваги, підприємству слід вибрати партнера, який може продемонструвати досвід, 
галузеві знання і широкий спектр технічних і наочно-орієнтованих навиків.

При оцінці партнера, підприємству поважно розглянути і оцінити кожний з 
наступних критеріїв:

1. Відповідальність. Компанія-партнер зобов’язана надати єдину точку контакту 
для вирішення питань і проблем підприємства, незалежно від вибраного виробника 
устаткування або функціональної області ERP -системи.

2. Повний комплекс послуг. Компанія-партнер повинна надавати повний набір 
знань, у тому числі в області іТ-інфраструктурі, центрів обробки даних, а саме: 
управління, мобільність, підтримка користувачів, підтримка додатків, забезпечення 
безпеки і аварійного відновлення.

3. Фокус. Компанія-партнер повинна мати фокус і спеціалізація на певному 
програмному забезпеченні, щоб володіти достатнім рівнем знань, а не прагнути 
робити все для всіх клієнтів.

4. Історія. Компанія-партнер повинна мати документально підтверджену 
репутацію у сфері інформаційних технологій, регулярно отримуючи винагороди, і 
сертифікати.

5 . Задоволеність клієнтів. Компанія-партнер повинна отримувати високі 
оцінки в дослідженнях задоволеності клієнтів, мати клієнтів, які бажають бути 
референційними (давати компанії рекомендації, можливість демонстрації роботи 
системи).
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6. Г а л узева  експерт иза. Компанія-партнер має бути визнаним експертом в 
конкретній галузі і функціональності системи, щоб вирішувати складні завдання 
підприємства?

7. Р есурси . Компанія-партнер повинна мати досить ресурсів для виконання своїх 
зобов'язань по підтримку erp-системі і досвід надання таких послуг.

Висновки. : Саме оцінка всіх цих чинників дозволяє правильно вибрати 
партнера для аутсорсингу, який забезпечить ефективне і надійне функціонування 
системи, її розвиток відповідно до параметрів господарської діяльності, що 
змінюються.

Літратура:
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18. Сучасні підходи до застосування інформаційних систем в 
управлінні нематеріальними активами підприємства

Леся Кукурудзяк
Вінницький коледж Національного університету харчових технологій

Вступ. Управління сучасним підприємством вимагає не лише використання 
досвіду, що вже накопичився, але і розвиток перспективних і ефективних методів які 
базуються на досягненнях інформаційних технологій, інтелектуальних систем, а 
також наукових розробок у сфері підтримки прийняття рішень. Особливо це 
стосується інноваційного розвитку підприємства та широкого використання у 
діяльності підприємств нематеріальних активів.

Матеріали і методи. Інформаційною базою дослідження є наукові розробки 
вітчизняних і зарубіжних учених з питань управління нематеріальними активами 
підприємства та для достовірності та обґрунтованості отриманих висновків були 
використані методи аналізу та узагальнення і інші, що застосовані науковцями при 
проведені даного дослідження.

Результати. Підходи які існували дотепер в управлінні підприємствами загалом 
і безпосередньо нематеріальними активами потребують певних коректив що визвано 
динамічними змінами зовнішнього середовища підприємств та його високим рівнем 
невизначеності.

Матвійчук А. В. [1, с. 39] у своїй монографії відмічає низьку адекватність не 
лише методів прогнозування, але і підходи до аналізу фінансово-господарського 
стану суб'єктів господарювання, що використовувались дотепер. Причиною такої 
ситуації автор називає "...виникнення таких затяжних і різних криз, які відбуваються 
протягом останнього десятиліття".

Передовими інформаційними технологіями для підприємств є перш за все, 
CASE- технології, а також стратегія CALS. Термін CASE (Computer Aided Software 
Engineering) використовується в наш час в досить широкому розумінні. Раніше 
значення цього терміну обмежувалось лише питаннями автоматизації роботи
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програмного забезпечення. В наш час цей термін набув нового значення, що охоплює 
процес розробки складних інформаційних систем в цілому. На даний момент CASE -  
засоби включають в себе: програмні засоби, підтримку процесу створення та 
супроводження інформаційних систем, включаючи аналіз і формування вимог, 
проектування прикладного програмного забезпечення, і баз даних, тестування, 
документування, забезпечення якості, конфігурацію управління і управління 
проектами, також інші процеси [2].

Щодо управління саме нематеріальними активами то Легенчук С. Ф. [3, с.4] 
пропонує просторову модель інформації, що надається системою бухгалтерського 
обліку про вартість підприємства для потреб управління в умовах нової економіки, 
яка враховує виникнення синергетичних ефектів від взаємодії інтелектуальних 
активів.

Слободянюк Н. О. [4, с.3] на основі системного підходу пропонує концептуальну 
систему управління нематеріальними активами промислових підприємств, структура 
якої представлена суб’єктом та об’єктом управління; механізмом управління; 
блоками входу й виходу; наявністю зворотних зв’язків, що дозволяє підвищити 
ефективність управління.

Для того щоб здійснювати управління нематеріальними активами на 
підприємстві необхідно взагалі володіти інформацією що ми маємо, чи 
обліковується даний ресурс, використовується у виробництві, чи його варто 
реалізувати і на яких умовах. З цією метою пропонуємо використовувати об'єктно- 
орієнтований аналіз, що забезпечить повний спектр інформації про існуючий об'єкт і 
забезпечить більш ефективніший результат в управлінні підприємством в цілому. 
Процес об'єктно-орієнтованого аналізу тісно пов'язаний з аналізом вимог, що 
включають в себе загальну характеристику кожного конкретного об'єкту, 
створюється модель предметної області з точки зору класифікації об'єктів та 
визначаються способи їх взаємодії. Ми маємо окремі об’єкти, що характеризуються 
статичними та динамічними значеннями, взаємодіють між собою, враховують умови 
функціонування виробничої системи та реагують на зовнішнє середовище.

Висновки. Досягнути високого рівня конкуренції неможливо без використання 
нематеріальних активів та сучасних підходів до управління ними. Ми пропонуємо 
використовувати об’єктно-орієнтований аналіз, що забезпечить інваріантність 
використання на основі заданих вимог і буде виступати орієнтиром для подальших 
досліджень.
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19. Економічний аналіз показників прибутковості підприємства

Богдана Бусленко, Ірина Новойтенко
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Вступ. За обсягом валової продукції у структурі харчової індустрії плодоовочеві 
консервні виробництва посідають вагоме місце. Проте для підприємств галузі 
характерним є падіння обсягів виробництва основних продуктів у 2008-2012 рр., що 
ставить під загрозу прибутковість діяльності у 2014 р.

Матеріали і методи. Статистична звітність ПАТ "Білоцерківський консервний 
завод".

Результати. Серед характерних рис сучасної консервної промисловості 
України можна виділити наступні: 1) тяжіння розміщення виробництва до
сировинної бази; 2) посилення концентрації ринку (зростання частки підприємств- 
лідерів); 3) значна зношеність основних засобів (на деяких підприємствах досяг 70
80%); 4) висока плинність кадрів, у зв’язку з сезонним характером виробництва; 5) 
низький рівень інноваційної діяльності в галузі.

На прибутковість діяльності підприємств галузі мають вплив зниження обсягів 
виробництва й реалізації та неефективне використання виробничих ресурсів: 
зниження віддачі основних засобів, сповільнення оборотності оборотних активів, 
зниження продуктивності праці. Серед інших проблем -  низька фінансова 
стабільність підприємств, неефективне управління дебіторською та кредиторською 
заборгованістю, зношеність основних засобів, сировинна проблема.

Прибутковість підприємства є одним із найголовніших показників, що 
відображають фінансовий стан підприємства та визначають мету підприємницької 
діяльності. Аналіз показників прибутковості ПАТ "Білоцерківський консервний 
завод" за 2010-2012 роки засвідчив про підвищення прибутковості діяльності у 2012 
р. та засвідчив про її збитковий характер у 2010 р.

Таблиця 1
Аналіз динаміки показників прибутковості ПАТ 

«Білоцерківський консервний завод» за період 2010-2012 років_______
Роки Відхилення 2012р.

Показник до 2011р.

2010 2011 2012 +, - %
1. Абсолютні
1.1. Чистий прибуток, тис. грн. -3203 199 324 125 162,8
1.2. Валовий прибуток, тис. грн. 1296 3109 3146 37 101,2
1.3. Прибуток від операційної діяльності, тис. 
грн.

-1467 574 862 288 150,2

1.4. Маржинальный прибуток, тис. грн. 1296 3109 3146 37 101,2

2. Відносні

2.1. Рентабельність продукції, % - 5,59 7,03 1,44 125,8

2.2. Рентабельність за валовим прибутком, % 7,19 20,45 20,15 -0,3 98,5

2.3. Рентабельність за чистим прибутком, % - 1,31 2,08 0,77 158,8

2.4. Рентабельність активів, % - 1,49 1,95 0,46 130,9

2.5. Рентабельність за прибутком від 
операційної діяльності, % - 3,77 5,52 1,75 146,4
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У 2012 році, порівняно з попереднім 2011 р., чистий прибуток зріс на 125 тис. 
грн. і у 2012 році становив 324 тис. грн. У 2010 році завод отримав збитки в розмірі 
3203 тис. грн., що було пов’язано з високою собівартістю виготовленої продукції та 
значними операційними витратами. Валовий прибуток має тенденцію до зростання, у 
2012 році даний показник зріс на 1850 тис. грн., порівняно з 2010, або на 142,7 %. 
Найбільший рівень прибутку від операційної діяльності підприємство отримало у 
2012 році, що на 288 тис. грн. більше, порівняно з 2011.

Провівши аналіз показників прибутковості на ПАТ "Білоцерківський консервний 
завод" приходимо до висновку, що рентабельність продукції має значну тенденцію 
до зростання в аналізованому періоді, і у 2012 році становила 7,03 %. Цей показник 
показує, що підприємство отримує 7 копійок прибутку з кожної гривні, витраченої на 
виробництво. Щодо рентабельності, визначеної за валовим прибутком, то в 
порівнянні з 2010 роком даний показник значно зріс, і у 2011-2012рр. залишався на 
рівні 20%. Оскільки рентабельність реалізації за валовим прибутком в динаміці не 
змінюється, а за операційним -  зростає (у 2012 році, порівняно з 2011, на 46,4%), 
приходимо до висновку, що це обумовлено зменшенням адміністративних витрат та 
витрат на збут.

Висновки. Для забезпечення зростання прибутку як основного фінансового 
результату діяльності підприємства пропонується: збільшення експорту в Німеччину, 
Росію, США та Канаду за рахунок налагодження ділових зв’язків із зацікавленими 
сторонами; пошук нових партнерів в країнах Прибалтики; відновлення співпраці з 
великими торговими мережами в Україні, наприклад METRO Cach&Carry, Ашан, 
Екомаркет, Сільпо, що дозволить збільшити обсяги реалізації та зменшити витрати 
на збут; залучення інвестицій на оновлення та модернізацію виробничого 
обладнання, освоєння прогресивних технологій, що дозволить знизити собівартість 
продукції та підвищити її якість; введення в асортимент продукції, що може 
виготовлятись в зимово-весняний період, що дозволить уникнути простоїв 
підприємства в цей період.

Література
1. Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємства / Т.А. Обущак // 

Актуальні проблеми економіки. — 2011. — № 9. — С. 92 -  100.
2. Пігуль Н.Г. Управління прибутком підприємства/Н.Г. Пігуль // Проблеми і 

перспективи розвитку банківської системи України. — 2010. — № 28.- с. 125 -  132.
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21.4. Управління персоналом та економіка праці

Голова підсекції -  проф. О.І. Драган
Секретар підсекції -  доц. Я.І. Юрик

Ауд. В-202

1. Hr-аутсорсинг як нова тенденція в управлінні персоналом

Юлія Бабік, Юлія Г ринюк
Національний університет харчових технологій

Вступ. Нині досягають успіху лише ті компанії, які ведуть бізнес найбільш 
ефективним способом. Сучасні компанії для збереження конкурентних переваг та 
підвищення результативності своєї діяльності мають навчитись управляти 
інноваціями. Щоб утримувати позиції на ринку, компаніям необхідно 
концентруватись на реалізації довгострокових планів та управлінні основними 
процесами. Робота з людськими ресурсами вимагає високої кваліфікації. Однак 
вирішенню стратегічних завдань часто заважає робоча рутина, яка забирає більшу 
частину часу менеджера з управління персоналом. Останнім часом в цьому на 
допомогу кадровикам приходять аутсорсингові компанії. У світі став досить 
популярним аутсорсинг взагалі, і аутсорсинг в управлінні персоналом, зокрема.

Результати. Найбільший внесок у розвиток проблематики та економічний зміст 
аутсорсингу розвивали західні науковці, такі як Д. Берсін, Ж.-Л. Бравар, М. 
Донелланн, Е. Йордон, С. Клементс, Р. Морган та Дж. Хейвуд, Д.Ж. Брюса, Джейн 
Ліндер, Е. Спарроу. Серед російських економістів цим питанням приділялась увага 
Б. Анікіним, С. Календжяном, Д. Михайловим та ін.

На сучасному етапі однією з найбільш популярних моделей бізнесу є 
аутсорсинг. Аутсорсинг - це організаційне рішення, що полягає у розподілі функцій 
бізнес-системи відповідно до принципу: "залишаю собі тільки те, що можу робити 
краще інших, передаю зовнішньому виконавцеві те, що він робить краще інших"[1].

У розвинутих країнах аутсорсинг став важливим інструментом забезпечення 
конкурентних переваг підприємства. В Україні цей процес відбувається не так 
швидко, однак із загостренням конкуренції на внутрішньому ринку, розвитком 
інтеграційних процесів все більше підприємств визнають його переваги і доцільність 
використання.

Аутсорсинг в галузі управління персоналом (HR-аутсорсинг або кадровий 
аутсорсинг) - це залучення зовнішніх ресурсів (компаній), які спеціалізіруются в 
галузі управління персоналом і володіють відповідним досвідом, знаннями, 
технічними засобами, для виконання всіх або частини функцій з управління 
процесами HR-служби. Замовник тільки формулює завдання перед постачальником 
послуг. При цьому право контролю, спосіб

виконання завдання, відповідальність за досягнутий результат лягає на 
постачальника послуг [2, с. 16].

Кожна компанія виживає на конкурентному ринку завдяки своїй основній 
компетенції. Деякі з них уміють виробляти якісні продукти, інші - надавати 
затребувані послуги, або злагоджено співпрацювати з державними органами. 
Управління персоналом є основною компетенцією хіба що для рекрутингових 
агентств, а значить - цю функцію цілком можна віддати на аутсорсинг. Плюси
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аутсорсингу очевидні: віддаючи непрофільні функції «на сторону», компанія 
позбувається зайвого головного болю і де-факто оптимізує чи скорочує витрати. 
Проте крім переваг, завжди є і недоліки, які по-різному проявляються в кожному 
конкретному випадку. Як правило, основні проблеми аутсорсингу зводяться до 
низької якості надаваних послуг і недостатньою компетенції з боку їх постачальника. 
При правильному підході до вибору постачальника цих проблем можна уникнути ще 
на початковій стадії проекту [3].

Кадровий аутсорсинг дозволяє не тільки дати оцінку діючої кадрової системі, але 
й реорганізувати структуру управління співробітниками так, щоб вона відповідала 
потребам і стратегії бізнесу, а фінансові та часові витрати на взаємодію з персоналом 
були мінімальними. Кадровий супровід за допомогою професіоналів - це можливість 
суттєво знизити витрати на пошук і утримання штатних фахівців. Професіонали HR- 
сфери приймають ефективні рішення, які дозволяють підвищити результативність 
роботи співробітників.

Висновки. Використання аутсорсингових схем може відкрити принципово нові 
можливості для взаємовигідного співробітництва, суттєво посилити конкуренто
спроможність підприємства в умовах глобального економічного середовища. 
Аутсорсинг -  це передача сторонній компанії окремих бізнес-процесів, які не є для 
компанії основними і одним з цих процесів є управління персоналом. Аутсорсинг 
дозволяє підприємству чітко спеціалізуватись на виконанні своїх основних функцій, 
не витрачаючи зайвих грошових коштів, оптимізуючи витрати, і скорочуючи час, 
необхідний юридичній особі, для досягнення своєї головної мети.

Література
1. Что можно в ритейле отдать на аутсорсинг, и как из этого извлечь максимум 

прибыли. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://trademaster.com.ua.
2. Семенова К.В. Кадровый аутсорсинг. Зачем он нужен?/ К.В. Семенова. 

//Управление компанией. -  №10. -  2010. -  с. 12-14
3. Зенкин Д. Аутсорсинг в сфере Hr: Какой вариант выбрать? [Електронний 

ресурс] / Д. Зенкин // Управление персоналом. -  2009. -  № 12. -  Режим доступу: 
http://www.top-personal.ru/issue.html?2060.

2. Управління конкурентоспроможністю персоналу 
підприємства

Юлія Бадах, Олена Драган
Національний університет харчових технологій

Вступ. В умовах ринкових відносин на конкурентоспроможність підприємства 
впливає забезпечення конкурентоспроможності персоналу. Які б нові технології не 
впроваджували на підприємстві, як би позитивно не впливали фактори зовнішнього 
середовища на діяльність організації, без висококваліфікованого персоналу, готового 
до цих змін, підприємство не зможе досягти бажаних результатів. 
Конкурентоспроможний персонал організації -  це вагома частина 
конкурентоспроможності організації.

Конкурентоспроможність персоналу в умовах зростаючої конкуренції між 
підприємствами має вирішальне значення для успішної діяльності організації, у 
зв'язку із чим необхідно приділити особливу увагу факторам, що впливають на її
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конкурентоспроможність. Питання конкурентоспроможності підприємства та 
конкурентоспроможності продукції в сучасній науковій літературі розглянуті 
достатньо широко, але питання, які пов’язані з конкурентоспроможністю персоналу, 
залишаються до кінця не вирішеними. Оцінювання й підвищення
конкурентоспроможності персоналу підприємства є актуальним науково-практичним 
завданням, що потребує вирішення.

Результати. Теоретичними та методологічними аспектами 
конкурентоспроможності персоналу, методами їх оцінки займається значна кількість 
науковців, а саме Д. Богиня, О. Грішнова, Л. Калашникова, А. Колот, Е. Лібанова, С. 
Сотнікова, Р. Фатхутдінов, С. Цимбалюк та ін. Розглядаючи 
конкурентоспроможність персоналу на ринку праці як економічну категорію, можна 
зіштовхнутись зі складністю і неоднозначністю даного поняття. Тому, 
конкурентоспроможність персоналу необхідно розглядати з різних точок зору: як 
джерело максимального задоволення працівником ринкової потреби в товарах і 
послугах; як властивість здатності до праці; як властивість людського капіталу; як 
здатність суб'єкта управляти своїми конкурентними перевагами тощо.

Конкурентоспроможність характеризує якісну сторону трудового потенціалу 
працівника. Отже, від рівня конкурентоспроможності залежить специфіка трудової 
поведінки, ступінь розвитку особистого трудового потенціалу.

Конкурентоспроможність працівника -  це здатність до індивідуальних досягнень 
у праці та особистий внесок у досягнення організаційних цілей. 
Конкурентоспроможність працівника визначається якістю робочої сили, відповідним 
до ринкової потреби у функціональній якості праці; рівнем потенційної й фактичної 
ефективності праці робітників й здатності до професійного розвитку. Відбувається 
відбір найбільш здатних працівників з погляду відповідності їх людського капіталу 
якості праці. Нарівні з якістю існують дуже важливі кількісні й вартісні 
характеристики робочої сили такі як, наприклад, продуктивність праці, вклад 
робітника у фінансові результати підприємства, ефективність використання робочої 
сили, вартість робочої сили, витрати на розвиток робочої сили [ 2, с. 99 ].

На конкурентоспроможність персоналу на зовнішньому ринку праці впливають 
різноманітні фактори, які безпосередню пов'язані з наступними характеристиками 
ринку праці:

• пропозицією на ринку праці - з кількістю кандидатів на посаду, їх 
професійно-особистісними якостями й умовами пропозиції;

• попитом на ринку праці - з кількістю необхідних працівників на посаду з 
необхідними професійно-особистісними якостями, а також з умовами наймання; 
оцінками роботодавця - з оцінними технологіями, використовуваними роботодавцем 
при доборі, відборі й прийманні на роботу [ 1, с. 209 ].

Основні чинники підвищення конкурентоспроможності персоналу: розвиток 
персоналу, підвищення кваліфікації персоналу, оцінка конкурентоспроможності 
персоналу, мотивація персоналу. Саме тому, кожна організація повинна бути 
зацікавленою у навчанні та розвитку свого персоналу та раціональному 
використанню їх компетенцій, щоб досягнути поставленої мети, зберегти 
конкурентні переваги та здобути лідируючі позиції на зовнішньому ринку.

Висновки. Конкурентоспроможність персоналу підприємства -  це здатність 
реалізовувати наявні конкурентні переваги, в персонал таким чином, щоб сприяти 
просуванню підприємства на кращу, порівняно із іншими суб’єктами конкуренції на 
певному ринку, конкурентну позицію. Конкурентоспроможність персоналу
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підприємства, з одного боку, пов’язана з людським капіталом, тобто відображає 
можливість отримання прибутку й формування загальної конкурентоспроможності 
підприємства. З іншого боку, акцентування на задоволенні потреби в праці як 
критерій якості людського капіталу у забезпеченні конкурентоспроможності 
персоналу, що характеризує її на ринку праці у відносинах між працівником та 
роботодавцем за умов конкуренції.

Література
1. Колпаков В.М. Маркетинг персоналу: /навч. посіб. для студ. серед. і вищ. навч. 

закл.//В.М. Колпаков -  К.: МАУП, 2006. -  408 с.
2. Грішнова О.А Людський капітал.: підручник /О.А. Грішнова// — К: “Знання”, 

2004. -  214 с.

3. Мотивація праці на підприємстві

Тетяна Богдан, Олена Чинринець
Національний університет харчових технологій

Вступ. В умовах соціально-економічного розвитку, що склалися в Україні, 
неефективне використання людських ресурсів, від яких значною мірою залежить 
піднесення національної економіки, підвищення добробуту та якості життя громадян, 
призводить до зниження продуктивності праці, відсутності відповідного прибутку, 
скорочення бюджету.

Результати. Проблеми мотивації праці на підприємствах досліджували 
вітчизняні автори: А. Балабанова, А. Колот, О. Крушельницька, Н. Лук’янченко, Г. 
Назарова, Г. Осовська та ін. Під час дослідження були досліджені теоретичні засади 
процесу мотивації персоналу на підприємствах. Мотивація -  процес спонукання 
працівників до діяльності для досягнення цілей організації. Сукупність внутрішніх і 
зовнішніх рушійних сил, що спонукають людину до діяльності, задають межі і форми 
роботи і надають їй спрямованості, яка орієнтується на досягнення поставлених 
цілей.

Умовно мотивацію працівників можна поділити на два види -  матеріальну і 
моральну. Матеріальна мотивація включає: заробітну платню, регулярні грошові 
премії з нагоди певних подій (ювілей фірми, різноманітні державні та релігійні 
свята), нерегулярні грошові премії з нагоди певних подій в житті працівника (ювілей, 
народження дитини, певні досягнення у роботі), інші грошові виплати (відсотки від 
підписаних контрактів, гонорари). При використанні матеріальних видів мотивації 
однозначно потрібно пам’ятати про те, що хорошому спеціалісту краще платити 
найбільшу можливу фінансову винагороду і він віддячить своєю старанною працею 
на благо фірми. Такого принципу варто дотримуватись навіть з огляду на те, що 
виховати нового працівника часто вимагає більших затрат ніж підвищення заробітної 
плати старому спеціалісту [1].

Система матеріальної мотивації повинна бути максимально прозорою для 
співробітника. Прозорість означає, що будь-який працівник розуміє, за що конкретно 
йому покладаються значущі для нього премії і яких матеріальних висот можна 
досягти, якщо працювати ще краще. В системі матеріальної мотивації важливо 
дотримуватися правило об'єктивності, згідно з яким люди оцінюють справедливість 
винагороди, порівнюючи свій досвід, досвід колег і можливості. До цього слід
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відносити правило своєчасності: винагорода повинна слідувати за досягненням 
результату як можна швидше.

До видів моральної мотивації належать: мотиваційні подарунки, соціальний 
пакет, мотиваційні навчання, спільні корпоративні святкування, відкритість і 
постійний діалог керівництва з персоналом та інші. Інший вид мотивації -  це 
соціальні вигоди такі, як безкоштовні медичні огляди, безкоштовний відпочинок під 
час відпустки, можливості для оздоровлення і заняття спортом. Такий вид мотивації 
вимагає порівняно невисоких витрат протягом року на одного працівника, проте 
підвищує статус компанії в очах персоналу, оскільки він бачить турботу про себе з 
боку керівництва. Крім того такий вид додаткової мотивації, як медичний огляд 
дозволяє економити на лікарняних. Методи нематеріальної мотивації можуть 
застосовуватися до конкретного співробітника або реалізовуватися безадресно. До 
адресної нематеріальної мотивації належить, зокрема, привітання співробітника з 
днем народження від керівництва і членів колективу. Це можуть бути також різні 
форми заохочення у вигляді подарунків з важливого приводу та матеріальна 
допомога у випадках важкої хвороби або смерті родичів співробітника. До адресної 
мотивації відноситься також словесне заохочення працівника за якісно виконану 
роботу [2].

До найважливіших видів мотивації належить налагодження діалогу між 
керівництвом і персоналом. Тобто кабінет керівника компанії повинен бути завжди 
відкритим для ідей працівників. Ефективність праці персоналу зростає, коли 
працівники поважають керівника, як вмілого управлінця, а не відчувають перед ним 
страх.

Не існує ідеальної системи мотивації, яка одночасно привела б до збільшення 
результативності та професіоналізму співробітника і разом з тим - підвищенню його 
лояльності. Підвищивши свою результативність і компетенцію завдяки компанії, 
співробітник може піти на інше місце роботи за більшою заробітною платою або в 
більш велику компанію. Тому при розробці системи мотивації потрібно завжди 
аналізувати наслідки.

Висновки. Абсолютно очевидний висновок про необхідність використання 
методів як матеріального, так і нематеріального заохочення для успішної діяльності і 
продуктивності будь-якої бізнес-структури.

Література
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Сардак.// - К.: Центр учб. л-ри, 2011. - 468 с.
2. Захарова О. Розвиток теорії інвестування в людський капітал / О. Захарова // 

Україна: аспекти праці. - 2012. - № 3. - С. 45-51.

4. Управління кар’єрними процесами на підприємстві

Юлія Дворак, Олена Олійниченко
Національний університет харчових технологій

Вступ. Ефективність професійної діяльності тісно пов'язана з успіхом людини в 
професії, з його кар'єрою. Кар'єра - успішне просування в тій чи іншій області 
(суспільної, службової, наукової, професійної) діяльності. Під трудовий кар'єрою 
також розуміється індивідуальна послідовність найважливіших змінних праці,
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пов'язаних зі зміною положення працівника по вертикальній шкалі складності праці 
або соціальними сходами робочих місць. «Трудова кар'єра» є більш загальним 
поняттям порівняно з такими, як «просування по роботі», «просування по службових 
сходах», «просування в професії» і т.п. Кожна людина має свою систему цінностей, 
інтересів, трудового та особистого досвіду, тому кар'єра та її планування є 
індивідуальним процесом. Разом з тим необхідність поєднання особистих якостей і 
інтелектуальних можливостей людини з конкретним місцем роботи ставить перед 
службами управління персоналом завдання управління кар'єрними процесами. В 
умовах становлення ринкових відносин зростає значення регулювання різного виду 
руху працівників усередині підприємства (організації), -  завдання, яке можна 
вирішити шляхом кадрового планування.

Результати. Різні питання планування кар'єри розглядаються в працях, як 
вітчизняних, так і зарубіжних вчених: Месхона М., Юкаевой В.С. та інших. 
Методичні підходи до управління різними типами кар'єри, зокрема із застосуванням 
математичних методів, представлені у працях таких авторів, як С.А. Жданов, О.И. 
Ларичев, Дж. Моудер та ін. При цьому питання кар'єрного планування слабо 
вивчений у вітчизняній літературі, що і визначає актуальність даної роботи.

Найважливішим компонентом процесу управління розвитком кар'єри є його 
контроль. Він виражається в періодичній перевірці та оцінці досягнутого прогресу за 
участю всіх трьох сторін: співробітника, керівника, служби управління персоналом. 
Оцінка проводиться, як правило, один раз на рік (часто разом з атестацією 
співробітника) в ході зустрічі співробітника і керівника, а потім підтверджується 
службою управління персоналом. Оцінюється не лише прогрес у реалізації плану, але 
і якість самого плану у світі подій, що сталися в минулому році, ефективність його 
підтримки з боку безпосереднього керівника, служби управління персоналом і 
керівництва організації. Результатом обговорення стає скоригований план розвитку 
кар'єри. Оцінка працівника являє собою процедуру, що проводиться з метою 
виявлення ступеня відповідності особистих якостей працівника, кількісних і якісних 
результатів його діяльності певним вимогам. Виконавець повинен відповідати 
вимогам, щодо його посадових обов'язків, змісту і характеру праці, а також вимогам, 
обумовленим ефективністю організації виробництва, використанням найбільш 
раціональних методів роботи, технічних засобів тощо. Оцінці піддаються не просто 
потенційні можливості працівника, його професійна компетентність, а й реалізація 
цих можливостей у ході виконання доручених обов'язків, відповідність процесу 
виконання цієї роботи певній ідеальній моделі, конкретних умов виробництва, а 
результатів праці - нормативним вимогам, запланованим показникам, поставленим 
цілям. Завдання ділової оцінки працівника полягає у виявленні його трудового 
потенціалу, ступеня використання цього потенціалу, відповідності працівника 
займаній посаді або його готовності зайняти конкретну посаду, у тому, щоб 
охарактеризувати ефективність його трудової діяльності, а, отже, і цінність 
працівника для підприємства. Важливе завдання ділової оцінки - забезпечити 
зворотний зв'язок: працівник повинен знати, як оцінюються результати його 
діяльності, його прагнення до якісного виконання своєї роботи з боку керівництва.

Висновки. Планування кар'єри, з одного боку, ставить за мету забезпечення 
реального зв'язку між прагненням індивідуумів щодо підвищення професіоналізму, 
самоствердження, свого соціального статусу і тощо, а з іншого - розвиток 
організаційної, управлінської та соціальної структури підприємства (організації). 
Підприємство також повинно бути зацікавлене в управлінні кар'єрою свого 
персоналу. Якщо для людини кар'єра -  це розвиток і просування в організаційному
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просторі, то для організації -  це, перш за все, питання заповнення, цілісності цього 
простору, що особливо важливо для професійно-посадовий його складової, 
(організаційної структури). У такому розумінні кар'єри грамотно побудоване 
управління кар'єрним процесом має важливе значення для функціонування і розвитку 
підприємства, будучи фактором підвищення ефективності його діяльності, умовою 
його стійкості і життєздатності в мінливому середовищі, рушійною силою, 
механізмом його розвитку. Вивчення запитів працівників, їх інтересів, аналіз 
відповідності посадових вимог потенціалу виконавців спрямоване на запобігання 
стихійних переміщень працівників, надання розвитку кар'єри цілеспрямованого 
характеру, досягнення більшої відповідності вимог робочого місця до працівника і 
рівнем його професіоналізму, особистих якостей.

Висновки. Отже, управління процесом просування працівників має бути 
позитивним як для самого працівника (у частині мотивації і ефективності праці), так і 
для підприємства (досягнення цілей розвитку підприємства як виробничо- 
господарської системи, підтримку психологічної стійкості співробітників, здорового 
соціально-психологічного клімату в колективі). Проте планування робочої 
(службової) кар'єри не обмежується лише розстановкою працівників. Воно вирішує 
більш загальну задачу розвитку персоналу, кваліфікаційного чи посадового 
просування працівників. Звідси - необхідність тісного взаємного зв’язку планування 
кар'єри з діловою оцінкою персоналу, з плануванням підвищення кваліфікації та 
перепідготовки кадрів, з програмою внутрішнього руху кадрів при вирішенні 
проблеми трудозабезпечення підприємства, стабілізації колективу, з соціальним 
плануванням на підприємстві.

Л ітература
1. Балашов Ю.К. Кадрові служби та методи оцінки працівників на підприємствах 

і в установах капіталістичних країн /Ю.К. Балашов/ / Праця за кордоном. 2009. № 2. 
-  с.12-18

2. Молл О.Г. Управління кар'єрою менеджера /О.Г. Молл// - СПб.: Пітер, 2010. -  
с. 352

3. Морозов А.В.Управленческая психологія: Підручник. /А.В. Морозов// - 3-тє 
вид. -М.: Академічний Проект, 2006. -288с.



6. Удосконалення процесів нормування праці на підприємстві

Ілля Захаров, Ліана Мазник
Національний університет харчових технологій

Вступ. У вітчизняній практиці утримання персоналом нормування праці 
традиційно розглядається як одна із складових оплати праці. Нормування праці дає 
можливість установлювати обґрунтовані норми часу, сприяє виявленню і 
використанню резервів зростання продуктивності праці, зниження витрат та 
трудомісткості виробництва продукції, стимулює підвищення кваліфікації 
працівників.

Результати. У практиці нормування праці застосовують такі методи: сумарний 
(дослідно-статистичний), розрахунково-аналітичний, мікроелементний. За 
допомогою аналітичного методу установлюються технічно-обґрунтовані та 
оптимальні норми праці, які є прогресивними. На основі сумарного (дослідно- 
статистичного) методу встановлюються дослідно-статистичні норми, які широко 
застосовуються на практиці у зв’язку з простотою розрахунку.

Нормування праці на підприємстві визначається його функціями, зміст яких 
обумовлений об'єктивними закономірностями розвитку виробництва. Функції 
нормування тісно взаємозв'язані з його завданнями, а також з плануванням, 
організацією і управлінням виробництвом. Нормування праці проявляється як в 
посиленні зв'язку між окремими виробничими ланками, так і у вдосконаленні 
виробничо-господарської діяльності підприємства.

Функції нормування можна розділити на дві групи: загальні функції норм праці, 
які характеризують роль норм праці в організації і оплаті праці; спеціальні функції 
норм, що розкривають їх конкретний зміст по видах і призначенні. Система 
нормування праці повинна розроблятися на основі принципів:

Принцип ефективності -  полягає в необхідності встановлення норм праці, при 
яких виробничі результати досягаються з мінімальними сумарними витратами 
трудових, матеріальних, енергетичних і інформаційних ресурсів;

Принцип комплексності -  виражає необхідність обліку взаємозв'язку технічних, 
економічних, психологічних, соціальних і правових чинників, що впливають на 
норми праці;

Принцип системності -  означає, що норми праці повинні відповідати кінцевим 
результатам виробництва і враховувати залежності між витратами ресурсів на усіх 
етапах виробничого процесу;

Принцип об'єктивності -  припускає створення для усіх співробітників 
підприємства рівних можливостей для виконання норм; зокрема, це означає 
необхідність нормування праці з урахуванням групової диференціації співробітників 
по статі і віку, що особливо важливо при нормуванні праці учнів, молодих 
співробітників і осіб передпенсійного віку;

Принцип конкретності -  полягає в тому, що норми праці повинні відповідати 
параметрам продукції, що виготовляється, предметів і засобів праці, його умовам, 
типу виробництва і іншим об'єктивним характеристикам, що впливають при цій 
точності розрахунків на величину необхідних витрат праці і інших ресурсів;

Принцип динамічності -  виходить з принципу конкретності і виражає об'єктивну 
необхідність зміни норм праці при істотному для цієї точності розрахунків зміні 
виробничих умов;
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Принцип легітимності -  виражає необхідність суворого дотримання законів і 
інших правових актів при нормуванні праці;

Принцип позитивного відношення працівників до підприємства -  означає 
необхідність створення такої системи нормування праці, при якій забезпечується 
загальне позитивне відношення працюючих до виконуваних функцій, соціального 
середовища і підприємства в цілому. Цей принцип можна назвати також принципом 
задоволеності працею.

Ці принципи в сукупності визначають початкові положення організації 
нормування праці на підприємстві.

Висновки. Нормування є основою організації праці на підприємстві 
(організації). Сутністю нормування праці вважається визначення об'єктивно 
необхідних витрат робочого часу під час проектування раціональних трудових 
процесів та встановлення прогресивних, науково обгрунтованих норм праці чи 
проектування й практичне запровадження комплексу заходів із підвищення загальної 
результативності праці.
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7. Роль мотивація персоналу у підвищення продуктивності
праці

Вадим Зуб, Олена Чигринець
Національний університет харчових технологій

Вступ. На ринку виживають ті підприємства, які не тільки правильно і 
компетентно зрозуміли вимоги, а й організували виробництво
конкурентоспроможної продукції (послуг) що користуються попитом, уміло 
здійснюють мотивацію висококваліфікованої творчої праці персоналу. Мотивація 
співробітників займає одне з центральних місць в управлінні персоналом, оскільки 
вона виступає безпосередньою причиною їхньої поведінки. Орієнтація працівників 
на досягнення цілей організації, по суті, є головним завданням керівництва 
персоналом.

Результати. Відомими авторами сучасних теорій мотивації стали А. Маслоу, Ф. 
Герцберг, Л. Портер, Е. Лоулер, Д. Мак-Грегор, Д. Мак-Клелланд, В. Врум та 
інші. Проблеми мотивації персоналу викладені в працях І. Баткаєвої, І. Бєляєвої, М. 
Волгіна, Б. Генкіна, С. Занюка, Є. Ільїна, А. Кібанова, А. Колота, А. Кочеткової, О. 
Крушельницької, Д. Лєонтієва, В. Лисюка, Н. Лук’янченка, Н. Наумової, В. Рожина,
О. Русалинової, Л. Ситника, Є. Токарєвої, З. Шершньової, В. Щукіна, Е. Уткіна та ін.

Мотивація ефективної праці робітників займає одне з ключових місць у системі 
управління. В системі управління мотивація -  це процес стимулювання працівників 
до здійснення ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства. 
Мотивація необхідна для ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих 
завдань. Мотивація -  це те, що знаходиться в людини «всередині». Якщо людина
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мотивована, її задоволення від роботи обов’язково призведе до гарного результату 
[1].

Мотивація співробітників є одним з найголовніших питань керівників і 
менеджерів по персоналу поважаючих себе компаній. Вважається, що в основі 
поведінки завжди лежить мотивація, за винятком діяльності, заснованої на 
безумовних рефлексах. У психології мотив - це те, що активізує поведінку, або 
підтримує і скеровує. Це визначення мотиву відрізняється від традиційного 
представлення, згідно з яким мотив аналогічний причинам, що пояснюють, чому 
людина вчинила так, а не інакше, і, як правило, є прихованим [2].

Нині у практиці управління застосовуються різноманітні теорії мотивації, які 
дають уявлення про основні принципи мотивації праці і свідчать про роль мотивації в 
управлінні персоналом. Сутність теорій мотивації полягає в тому, що людина, 
усвідомлюючи завдання, що ставляться перед нею, і знаючи ту винагороду, яку вона 
може одержати за їхнє вирішення, зіставляє це зі своїми потребами, можливостями і 
здійснює певну діяльність. На трудову мотивацію впливають різноманітні стимули: 
система економічних нормативів і пільг, рівень заробітної плати і справедливість 
розподілу прибутків, умови праці, стосунки в колективі, кар'єрний розвиток, творчий 
порив і цікава робота, бажання самоствердитися і постійний ризик, жорсткі зовнішні 
команди і внутрішня культура тощо [3].

Згідно з інтернет - опитуванням сайту Work.ua, 67,2% українців вважають 
грошові заохочення кращим способом мотивації, підтверджуючи думку кадрових 
експертів. За безкоштовне навчання та тренінги віддали свої голоси 8,9% опитаних. 
Похвалу від керівництва цінують 6,6% респондентів, персональні подарунки від 
компанії - 5,8%. Штрафи та покарання змушують краще працювати 4,7% українців, а 
корпоративні свята - 4,1%. Найменше цінуються додаткові вихідні - лише 2,7% 
опитаних. У будь-якій компанії важливо, щоб співробітники відчували себе 
комфортно і впевнено, тому корпоративна культура і зручність робочого простору 
так само ставляться до мотивації. Несподівані, непередбачувані та нерегулярні 
заохочення мотивують краще, ніж прогнозовані, коли вони практично стають 
незмінною частиною життя співробітника.

Висновки. Таким чином, формування ефективної моделі мотивації праці є 
першочерговим завданням кожного керівництва. Мотивація праці робітників займає 
одне з ключових місць у системі управління персоналом і є одним з способів 
підвищення продуктивності праці на підприємстві і в свою чергу підвищення 
прибутку підприємства. Проблема мотивації в Україні ще не досить дослідженна і на 
практиці ще довго буде чекати свого розв'язку.
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8. Професійний розвиток персоналу в системі забезпечення 
ефективного використання трудового потенціалу підприємства

Марина Калюжна, Ярина Юрик
Національний університет харчових технологій

Вступ. Розвиток персоналу -  одна з найважливіших складових загального 
підвищення ефективності виробництва. В економічно нестабільні періоди проблемі 
розвитку персоналу надавали недостатньо уваги, але саме в період кризи розвиток 
персоналу є однією з умов економічного зростання. Досягти високих результатів можна 
тільки тоді, коли люди володіють знаннями, уміннями і цілеспрямованістю. Освіта і 
навчання персоналу повинна бути безперервними і забезпечувати необхідний професійний 
розвиток. За сучасних умов проблема розвитку персоналу набуває все більшої 
актуальності. Враховуючи це в країні набуває особливого значення проблема відродження 
системи професійного навчання кадрів на виробництві.

Результати. Питання професійного розвитку персоналу достатньо широко 
висвітлені у працях провідних вітчизняних та зарубіжних учених: Д. Богині, О. 
Грішнової, Г. Дмитренка, А. Єгоршина, В. Колєсова, О. Кузнєцової, О. Левченка, Е. 
Лібанової, В. Лича, В. Савченка, Л. Фільштейна та ін. Однак більш детального 
розгляду потребують підходи до оцінювання впливу професійного розвитку 
персоналу на ефективність і конкурентоспроможність діяльності підприємств.

Трудовий потенціал є змінною величиною, яка знаходиться у постійному русі, 
він сьогодні є основним ресурсним фактором підприємства.

Для підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу, а відтак 
трудового потенціалу підприємства необхідним є застосування адекватних методів 
оцінювання та професійної підготовки кадрів, що дасть змогу отримати 
конкурентоздатного працівника, який постійно підвищує свій освітньо - 
кваліфікаційний рівень [2].

Професійна підготовка націлена, насамперед, на підвищення результативності 
діяльності підприємства в основному за рахунок передачі працівникам новітніх знань і 
передових навичок, необхідних безпосередньо для виконання виробничих завдань, 
підвищення продуктивності праці, поліпшення якості виготовлення продукції, надання 
послуг.

Основні технології, які використовуються у виробничих процесах підприємства, 
також необхідно систематично піддавати аналізу на предмет можливої необхідності 
подальшої професійної підготовки персоналу за ними. Очевидно, що така підготовка 
майже неминуча у випадку заміни використовуваного працівниками устаткування або 
програмного забезпечення.

Направляти працівників на відкриті семінари й конференції, що є найбільш 
дорогим видом підготовки (у перерахуванні на вартість навчання одного 
співробітника), доцільно в таких випадках: нечисленність категорій працівників, що 
підлягає підготовці (наприклад, вузькі фахівці, а також вище керівництво компанії); 
відсутність на підприємстві власних висококваліфікованих фахівців з передбачуваної 
теми навчання; необхідність обміну досвідом із представниками інших організацій.

Закриті (корпоративні) підготовчі заходи, серед яких семінари, цикли семінарів, 
курси, доцільно використовувати в тих випадках, коли вдається сформувати 
однорідну групу за необхідним напрямом навчання зі співробітниками підприємства. 
При цьому можливі два варіанти: використання внутрішніх викладачів; запрошення
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зовнішніх фахівців у випадку відсутності власних або за необхідності одержання свіжих 
знань ззовні організації.

Висновки. Таким чином, професійна підготовка — зусилля підприємства зі 
збереження досягнутого рівня й подальшого розвитку свого трудового потенціалу, 
покликане використовувати власні трудові ресурси без пошуку нових кадрів на 
зовнішньому ринку праці, створює умови для мобільності працівника, прискорює 
процес його адаптації до мінливих умов господарювання.

Література
1. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні

конкурентоспроможності працівників і організації [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу: http://ref.rushkolnik.ru/v60471/?page=2

2. Дослідження методів підготовки та оцінювання трудового потенціалу на
підприємствах [Електронний ресурс]. -  Режим доступу:
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9. Формування системи мотивації та стимулювання праці на
підприємстві

Наталія Кіріяченко, Олена Драган
Національний університет харчових технологій

Вступ. В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, 
проблема мотивації особистості набула важливого значення, оскільки вирішення 
задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної 
мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної 
діяльності.

Результати. Теоретичними засадами цієї теми є фундаментальні та сучасні 
положення економічної теорії, менеджменту, напрацювання наукових шкіл теорій 
мотивації зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів, фахівців у галузі управління 
персоналом. За допомогою системного аналізу і синтезу досліджено складові 
системи мотивації праці персоналу підприємства й визначено її значення в процесі 
управління.

Мотивація трудової діяльності на підприємстві не може бути дієвою без 
застосування сучасних форм матеріального і нематеріального стимулювання 
персоналу.

Матеріальна мотивація -  це найбільш очевидний спосіб винагороди працівників. 
Вона являє собою систему матеріальних стимулів праці, ціллю якої є забезпечення 
співвідношення заробітної плати працівників з кількістю і якістю праці. Під 
матеріальною мотивацією слід розуміти прагнення достатку, певного рівня 
добробуту, матеріального стандарту життя. Прагнення людини до поліпшення свого 
добробуту зумовлює необхідність збільшення трудового внеску, а отже, і збільшення 
кількості, якості та результативності праці. Особливо актуальною є проблема 
матеріальної мотивації для країн з ринковою економікою, до яких належить і 
Україна.
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Провідна роль у матеріальній мотивації трудової діяльності належить заробітній 
платі як основній формі доходу найманих працівників. По-перше, вищий рівень 
заробітної плати (проти середньоринкового її значення) сприяє зниженню плинності 
кадрів, а отже, забезпечує формування стабільного трудового колективу. По-друге, 
проведення політики високої заробітної плати дає змогу відібрати на ринку праці 
найбільш підготовлених, досвідчених, продуктивність праці яких потенційно вища за 
середній рівень.

Керівники повинні використовувати різноманітні методи матеріальної мотивації, 
тобто крім зарплати мають бути грошові виплати (премії) за результатами роботи чи 
спеціальні індивідуальні винагороди як визнання цінності того чи іншого працівника.

Не менш важливе значення відіграє нематеріальна мотивація. Вона направлена 
на підвищення лояльності співробітників до компанії одночасно із зниженням витрат 
на компенсацію співробітникам їх трудовитрат. Нематеріальне заохочення 
передбачає від компанії інвестицій в якість робочої сили, а саме: кар'єрне зростання, 
соціальний пакет, страхування, участь у культурних програмах, виставках, оплата 
транспортних послуг, мобільного зв'язку, цінні подарунки, оплата відпусток, участь у 
тренінгах, навчальних курсах, оплата відпочинку, тощо. Основний ефект, який 
досягається до допомогою нематеріальної мотивації -  це підвищення рівня 
лояльності та зацікавленості співробітників.

В Україні було проведено анкетування, в якому взяло участь 348 працівників 
підприємств різних форм власності. За результатами дослідження було виявлено 
специфіку застосування складових систем мотивації праці персоналу на вітчизняних і 
зарубіжних підприємствах. Зокрема, головною складовою системи мотивації праці 
персоналу як в Україні, так і в інших державах залишається система оплати праці. 
Але рівень заробітної плати за паритетом купівельної спроможності у нас майже у 8
12 разів менший порівняно з рівнем заробітної плати високорозвинутих країн. У 
країнах з розвинутою економікою витрати на оплату праці становлять 40-60 % 
витрат підприємства на виробничі ресурси, в Росії -  15-20 %, а в Україні -  9-15 %, 
що свідчить про низький рівень мотивації персоналу.

Згідно з анкетуванням 81,9 % респондентів вважають систему мотивації праці на 
своєму підприємстві неефективною і лише 18,1 % -  ефективною. Тут застосовують 
тільки окремі складові системи мотивації праці, тому більшість працівників прагне 
до її реформування.

Анкетне дослідження підтвердило, що найважливішим способом задоволення 
життєвих потреб персоналу є оплата праці (67,24%). Найбільш ефективними з 
економічних методів мотивації працівники підприємств вважають достатній рівень 
заробітної плати (40,56% респондентів), розроблену на виробництві систему 
преміювання (22,22%) та участь у прибутку підприємства (17,22%). Серед 
неекономічних методів мотивації працівники визначають як найефективніші: 
сприяння у просуванні по службі (23,04%), можливість набуття нових знань, умінь, 
навичок (20,94%), повагу, довіру, уважне ставлення з боку керівництва та 
співробітників (19,37%).

Висновок. Формування системи мотивації праці на підприємстві відіграє одну з 
провідних ролей з усіх внутрішніх факторів, що впливають на розвиток 
підприємства. Саме мотивація і стимулювання робітників до виробничої діяльності 
дає внутрішній поштовх для підвищення продуктивності праці та ефективності 
виробництва підприємства. Процес впровадження даної системи повинен бути 
спрямований на досягнення певного результату -  задоволених працівників, які 
відданні своїй роботі.
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10. Аутсорсинг -  технологія оптимізації витрат утримання
персоналу

Анна Кошик, Ярина Юрик
Національний університет харчових технологій

Вступ. Ознакою успішного підприємства є ефективні бізнес-процеси. 
Підтримувати бзнес-процеси у вимозі ринку проблематично, тому важливо 
зосередитися на основних. Сьогодні актуальна тема аутсорсингу, особливо дуже 
широко застосовується у західній практиці ведення бізнесу і недостатньо розвинена в 
Україні. Передаються спеціалізованим компаніям функції: керування автопарком, 
транспортуванням, кадрами, логістикою, навіть складне виробництво. Тому компанії 
застосовують аутсорсинг для того, щоб зосередитися на своїй основній діяльності, а 
не займатися управлінням допоміжними процесами.

Результати. Тема аутсорсингу найбільш повно розкрита в роботах західних 
науковців, таких як Д. Берсін, Ж.-Л. Бравар, М. Донелланн, Е. Йордон, С. Клементс, 
Р. Морган та Дж. Хейвуд. Необхідно відзначити внесок у розвиток концепції 
аутсорсингу і російські економістів Б. Анікіна, С. Календжяна, Д. Михайлова, І. 
Рудої. Натомість в роботах українських вчених ця концепція розкрита досить 
фрагментарно, не визначена економічна сутність цього поняття.

Аутсорсинг -  це фактично передача традиційних не ключових функцій 
організації (таких, наприклад, як бухгалтерський облік, рекламна діяльність, ІТ- 
послуги) зовнішнім виконавцям: аутсорсерам, субпідрядникам,
висококваліфікованим фахівцям сторонньої фірми; передача компанією певних 
бізнес-процесів або виробничих функцій на обслуговування іншій компанії, що 
спеціалізується у відповідній області. Основна відмінність аутсорсингу від послуг 
сервісу й підтримки полягає в тому, що вони мають разовий, епізодичний, 
випадковий характер і обмежені певним періодом часу, тоді як на аутсорсинг 
передаються зазвичай функції з професійної підтримки безперебійної працездатності 
окремих систем і інфраструктури на основі тривалого контракту. Термін 
"аутсорсинг" увійшов у бізнес-лексикон порівняно недавно, але насправді початок 
цьому процесу було покладено близько сотні років тому в США і Західній Європі, 
коли завдяки діяльності численних юридичних, аудиторських і консультаційних фірм 
формувався і бурхливо розвивався ринок віддаленого бізнес-адміністрування.

Головною метою використання компаніями моделі аутсорсингу є створення 
ефективної та економічної системи діяльності підприємства, яка дозволяє зосередити 
увагу і ресурси на функціях і напрямках бізнесу, що беруть участь у створенні 
конкурентних переваг на ринку. Підприємства ставлять перед собою такі завдання:
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автоматизувати і систематизувати виконання ряду функцій, стандартизувати 
аналогічні процеси всіх підприємств комплексу, ввести високий стандарт якості, 
підвищити рівень конфіденційності, скоротити прямі витрати і т. д.

Аутсорсинг має позитивні і негативні наслідки. Плюси аутсорсингу полягають у 
зниженні вартості реалізації бізнес-процесу за рахунок скорочення та контролю 
витрат; дозволяє використовувати конкуренцію на ринку; дає додатковий доступ до 
фінансів (на фондовому ринку), що позитивно позначається на інвестиційній 
привабливості фірми; дозволяє збільшити якість одержуваних продуктів або послуг 
за рахунок фокусування компанії-замовника і компанії-виконавця на основній 
діяльності, а також використання спеціалізованого обладнання, знань і технологій. 
До мінусів аутсорсингу відноситься низька якість надаваних послуг і недостатня 
компетенція з боку їх постачальника. Тому що вибір партнера -  це дуже 
відповідальний етап процесу переходу на аутсорсинг, адже невдача призведе до 
необхідності зміни партнера, а, отже, до повторення досить тривалого процесу 
перебудови організації для роботи в нових умовах. Також у стратегічному аспекті 
аутсорсинг нерідко пов'язаний з втратою робочих місць, оскільки великі компанії в 
розвинених країнах вважають за краще віддавати трудомісткі види діяльності 
(наприклад, Call-центр і т. д.) на аутсорсинг в інші країни.

Висновки. Використання аутсорсингу на підприємствах значно підвищить 
ефективність діяльності в умовах обмеження фінансових ресурсів. Зважаючи на 
істотні ризики, пов’язані з використанням аутсорсингу, подальшої розробки 
потребують питання оцінки економічної ефективності його впровадження на 
підприємствах та розробку механізму взаємодії підприємств-замовників і 
постачальників аутсосингу.
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11. Японська модель мотивації персоналу

Ірина Кравченко, Олена Чигринець
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Важливою ознакою сучасності є увага до персоналу -  резерву 
економічного зростання та конкурентоспроможності, провідного виробничого 
чинника. Одним з найпотужніших та найефективніших засобів стимулювання 
персоналу до активної та творчої праці є мотивація. Особливої уваги заслуговує 
японська система мотивації персоналу, основою якої є гармонізація між працею і 
капіталом.

Результати. Значний внесок у вивчення проблеми мотивації праці зробили такі 
вчені, як М. Вебер, А. Маслоу, К. Маркс, А. Маршалл, Д. Мілль, М. Туган- 
Барановський, Х. Хекхаузен В. Новіков та ін.

Умовна класифікація методів мотивації праці сформувалась ще у ХХ ст. Кожна з 
цих моделей має свої національні особливості, проте найбільш цікавим є досвід
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Японії. [2]. Японський стиль управління базується на переконанні, а не на примусі 
робітників. Виключна працьовитість є характерною рисою японців. Як ключовий 
компонент динамічного розвитку розглядається людський фактор. Загальновідомо, 
що персонал японських компаній відрізняється однією спільною для 
переважної їх більшості якістю: японські працівники віддані своїй фірмі.

Кожна японська фірма має власну корпоративну філософію, акцепт в якій 
наголошується на таких поняттях, як щирість, гармонія, які співробітництво з 
суміжниками і клієнтами, внесок до поліпшення життя товариства. Відповідно до 
корпоративної філософії, керівник і робітник (постійний) з однаковою мірою є 
членами фірми, і взаємовідносини між ними будуються як між членами родини. 
Трудове життя в суспільній свідомості рівноцінно

особистому, індивідуальному виживанню і розвитку людини, що залежить від 
розвитку підприємства. Японські робітники і службовці переконані, що вони є 
важливими, необхідними особами у своїй компанії і вони відповідальні за її долю. [3]

В Японії діє система довічного найму, при якій працівники перебувають в одній 
фірмі з моменту першого виходу на ринок праці і до виходу на пенсію,. Довічний 
найм персоналу дає підприємцям активних і відданих трудівників, готових трудитися 
не покладаючи рук. Проте основна мета фірми полягає не в тому, щоб якомога 
повніше задовольняти потреби своїх працівників, а в тому, щоб отримувати 
максимальний прибуток. Але хоча об’єктивно довічний найм вигідний передусім 
капіталістам, суб’єктивно цю вигоду відчувають самі працівники.

Довічно найнятий працівник з перших днів роботи на фірмі починає відчувати 
стабільність свого становища в житті. Він переймається упевненістю в тому, що, 
якщо фірма функціонує, його зайнятість гарантується. Навіть якщо фірма виявиться в 
скрутному становищі, працівника не викинуть на вулицю, що є важливим 
стимулюючим фактором.

Крім почуття впевненості, що саме по собі дуже важливо для людини, працівник 
відчуває і матеріальні блага довічного найму - його заробітна плата постійно зростає. 
Поряд з основною зарплатою, рівень якої залежить від стажу і посади, службовці 
отримують грошові винагороди, також є певні пільги не тільки для самого 
співробітника, але й членів його сім'ї.

Варто виділити таку специфіку форму діяльності японських фірм, якій вони 
надають великого значення, як, наприклад, вітання робітників з сімейними святами і 
висловлювання співчуття з приводу сумних подій у житті. Усі ці програми здійснює 
відділ кадрів.[1]

У Японії, як відомо, старший за віком чи ветеран фірми отримує більше 
молодшого чи новачка. Згідно загальноприйнятій думці, у сфері виробництва, як і в 
житті взагалі, людина мудрішає з віком, здатності його отримують все більше 
різнобічний розвиток. Крім віку і стажу чимале значення має і рівень освіти 
працівника. Підвищення кваліфікації співробітників є обов'язковим елементом 
роботи компанії, проте відбувається це, як правило, без відриву від виробництва.

Активне внутрішньофірмове спілкування передбачає заохочення приватних і 
прямих зв'язків та направлено, перш за все, на ототожнення працівників з 
компанією. Багато японських корпорації проводять офіційні зустрічі: ранкові 
мітинги, цехові збори і збори малих груп ( "гуртків якості" та ритуальних груп). Всі 
ці факти спільно створюють певне унікальне поле, яке стає сутністю, 
душею компанії

Висновки. Така система мотивації персоналу дає японському бізнесу гнучко 
маневрувати робочою силою і інтенсифікувати трудовий процес, не викликаючи
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надмірних протестів з боку працівників. Головними особливостями такої системи є 
ротація кадрів, неформальні міжособистісні стосунки, трудова мораль. Це забезпечує 
інтерес працівника до праці, зменшує плинність кадрів та забезпечує ефективну 
діяльність фірмі.
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Вступ. Організація оплати праці -  одна з ключових проблем в сучасній 
економіці України. На всіх етапах розвитку економіки заробітна плата була одним з 
головних чинників, що забезпечують ефективну систему матеріального 
стимулювання працівників і що формують мотиваційний механізм трудової 
активності. Від її успішного рішення багато в чому залежать як підвищення 
ефективності виробництва, так і зростання добробуту людей, сприятливий соціально- 
психологічний клімат в суспільстві. Оплата праці є основним інструментом 
підвищення ефективності праці працівників.

За сучасних умов соціально-економічного розвитку підприємств України істотно 
зростає актуальність проблеми підвищення рівня заробітної плати та вдосконалення 
механізму управління оплатою праці.

Результати. Основною складовою організаційно-економічного механізму 
управління підприємств є організація оплати праці. Питання організації заробітної 
плати, визначення її рівня завжди перебувають у центрі уваги як роботодавців, так і 
працівників. Відповідно до чинних на сьогодні законодавчих актів (ст. 15 Закону 
України «Про оплату праці» і ст. 97 Кодексу законів про працю України), основою 
організації оплати праці в Україні є тарифна система, що включає тарифні сітки, 
тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні довідники. Згідно 
цієї системи, роботи розподіляються залежно від їх складності, а працівники -  
залежно від їх кваліфікації відповідно до розрядів тарифної сітки, що є основою для 
нарахування заробітної плати.

Визначаючим фактором співвідношення заробітної плати найвищого і 
найнижчого окладів на підприємстві є специфіка конкретного підприємства, 
кількісний і якісний склад працівників, який входить у відповідні кваліфікаційні 
групи. Головними вимогами до організації оплати праці на підприємстві, які 
відповідають інтересам як працівника, так і роботодавця, є гарантія підвищення 
оплати праці кожного працівника при зростанні ефективності діяльності 
підприємства.
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Основу соціально-трудових відносин у суспільстві становлять питання 
реформування рівня оплати праці. В умовах ринкової економіки важливими 
завданнями оптимізації високопродуктивної, якісної праці та її гідної оплати є 
прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація 
трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів та зменшення 
витрат робочого часу.

Удосконалення оплати праці на підприємстві базується на дотриманні таких 
принципів: відповідність заробітної плати вартості робочої сили; залежність
заробітної плати від кількості і якості праці та від кінцевих результатів роботи 
підприємства; забезпечення переваг в оплаті праці тим працівникам, які роблять 
найбільший трудовий внесок у виробничі результати підприємства; удосконалення 
тарифної системи та нормування праці; відповідальність керівників підприємств за 
порушення законодавства про оплату праці; поєднання індивідуальних інтересів з 
колективними.

Цікавою пропозицією, є удосконалення оплати праці шляхом використання в 
тарифній системі «гнучкого тарифу». Ця система передбачає, що результати роботи 
кожного працівника оцінюються за трьохбальною шкалою й відповідно з одержаною 
кількістю балів, може підвищуватися по вертикалі тарифної сітки на один, два, три 
ряди. Тому, навіть в межах однієї кваліфікації у кожного є можливість самостійно 
добиватися збільшення розміру своєї заробітної плати.

Висновки. При використанні системи «гнучкого тарифу» працівники 
підприємства мають можливість підвищувати свою заробітну плату за рахунок 
покращення індивідуальних результатів праці, розкриття свого творчого потенціалу.
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Вступ. З розвитком ринкової економіки в Україні посилюється вплив 
диференціації заробітної плати на підприємстві. Рівень заробітної плати, її структура, 
динаміка, висока частка в сукупних доходах — показники, які істотно впливають на 
економічну політику підприємства та на економіку країни загалом. В Україні 
заробітна плата поступово стає одним з визначальних факторів формування 
галузевої, територіальної структури зайнятості населення. Вплив заробітної плати на 
зайнятість відбувається через дію механізмів як ринкового саморегулювання, так і 
державного та колективно-договірного регулювання. До таких механізмів можна
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віднести: міжгалузева диференціація заробітної плати, яка впливає на розподіл та 
перерозподіл робочої сили між галузями, територіями підприємствами різних форм 
власності;державне регулювання рівнів мінімальної заробітної плати, яке через низку 
чинників впливає на зайнятість низько кваліфікованої робочої сили;обмеження ціни 
робочої сили та попиту і пропозиції на ринку праці через, систему колективно- 
договірного регулювання.

Результати. Дослідження у вітчизняній та зарубіжній практиці господарювання 
підприємств свідчать, що будь-які викривлення в диференціації заробітної плати 
призводять до зниження мотивації до зайнятості. За даними Державного комітету 
статистики України, найбільш оплачуваними в країні у 2013 р. залишалися 
працівники авіаційного транспорту та фінансових установ, а серед промислових 
видів діяльності -  підприємств із добування паливно-енергетичних корисних копалин 
та з продуктів нафто перероблення: розмір оплати праці у цих видах діяльності 
перевищив середній по економіці у 1,6-2,7 рази. Разом із тим рівень оплати праці у 
закладах охорони здоров’я залишається майже на третину нижчим за середній 
показник по економіці, в освіті -  на 15% менше. Також значно нижчою залишається 
заробітна плата працівників сільського господарства, мисливства та пов’язаних з 
ними послуг. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності з 
середнім по економіці не перевищило 64%.

Диференціація розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності є 
головним чинником міжрегіональних відмінностей. Найвищу заробітну плату у 2013 
р. отримали працівники підприємств м. Києва та Київської області, а також регіонів, 
де сконцентровані підприємства гірничо-металургійного комплексу: Донецької та 
Дніпропетровської областей. Найнижчі показники були у Тернопільській та 
Волинській областях. Тому проблема -  оцінювання ефективності диференціації 
заробітної плати на підприємстві залишається актуальною для досліджень.

Оцінка сучасного стану диференціації оплати праці в Україні дає змогу 
виокремити такі тенденції: незадовільними залишаються міжгалузеві співвідношення 
в рівнях оплати праці. Показник цих співвідношень дає змогу зробити висновок, що 
рівень заробітної плати значною мірою формується не під впливом 
загальноприйнятих чинників (кількість, якість та результати праці), а визначається 
належністю до певної сфери економічної діяльності. У зв’язку з специфікою й 
особливостями галузевої структури регіонів та обмеженістю територіальної міграції 
в нашій країні виникає різний рівень оплати однорідної праці, що істотно впливає на 
зайнятість у регіональному аспекті.

Ще одним із чинників диференціації заробітної плати є співвідношення в оплаті 
праці працівників бюджетного й не бюджетного секторів економіки. Держава 
встановлюючи рівень оплати праці в бюджетному секторі, тим самим регулює 
надходження кадрів до нього. Коли рівень оплати з бюджетних галузях є відносно 
низьким, кваліфіковані та продуктивні працівники залишають державні підприємства 
та організації й переходять у приватні.

Досліджуючи процеси диференціації заробітної плати на підприємстві, необхідно 
звернути увагу на неоднорідність щодо якості робочої сили, її професійно- 
кваліфікаційного складу, який характеризується наявністю значної частки низько 
ефективної праці. Наприклад, висококваліфіковані професіонали, зайняті в галузях 
економіки, характер праці яких вирізняється високою якістю отриманої освіти та 
відповідністю рівня їхніх знань потребам сучасних технологій. Для них характерні 
стабільні гарантії зайнятості та висока ціна робочої сили. В той час, як представники 
низько кваліфікованих, непрестижних професій, зайняті в традиційних галузях
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економіки, де кількість робочих місць з ручною працею, попит на працю яких поки 
що існує, а пропозиція обмежена через найнижчий рівень оплати праці. 
Надлишковість спеціалістів певних професій на ринку праці призводить до 
знецінення послуг робочої сили, з одного боку, і зростання невиправданої 
диференціації заробітної плати -  з іншого. Важливою передумовою подолання таких 
диспропорцій є врахування змін у кон’юнктурі ринку праці, скорочення професійної 
підготовки за професіями, які є надлишковими на ринку праці, й розширення обсягів 
підготовки за професіями, спеціальностями, яких не вистачає та які користуються 
підвищеним попитом на ринку праці.

Висновок. Диференціація заробітної плати на підприємстві, оцінювання її 
ефективності вказує на те, що низький рівень оплати праці в окремих галузях 
господарства негативно впливає на економічне зростання країни, оскільки підтримує 
неефективну зайнятість, призводить до зростання прихованого безробіття, знижує 
продуктивність праці на підприємстві. Вирішення цієї проблеми полягає у розробці і 
реалізації економічно й соціально обґрунтованої політики диференціації заробітної 
плати на підприємстві.

Література
1) Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. 

/О.А. Грішнова.// -  К.: Знання, 2004. -  536 с.
2) Державний комітет статистики України // htt:// ukrstat.gov.ua

14. Формування ефективної системи управління продуктивністю
праці на підприємстві

Альона Мартиненко, Олена Драган
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Управління продуктивністю праці передбачає створення умов для її 
зростання. Водночас підвищення продуктивності -  це процес змін в економіці. Тому 
для підвищення продуктивності необхідно управляти змінами, тобто генерувати, 
мотивувати, стимулювати їх. При цьому важливим є планування і координування 
масштабів та інтенсивності змін у всіх основних організаційних елементах, 
включаючи зайнятість, структуру кадрів, кваліфікацію і освіту, технологію і 
устаткування, продукцію і ринки збуту. Ці зміни повинні сприяти як зростанню 
продуктивності, так і підвищенню ефективності діяльності організацій. Орієнтація на 
досягнення найвищих кінцевих результатів є найбільш оптимальним стилем 
створення системи управління продуктивністю й оперування нею.

Результати. Напрями підвищення продуктивності праці, для формування 
ефективної системи управління продуктивністю праці на ПАТ «Оболонь», 
представлені на рис.1.
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Рис.1. Запропоновані напрями підвищення продуктивності праці на ПАТ
«Оболонь»

Стимулювання підвищення якості робочої сили направлено на : залучення і 
відбір кадрів при наймі; систематичну атестацію кадрів; закріплення кадрів на 
підприємстві; створення на підприємстві відповідних організаційно-технічних та 
соціально-економічних умов праці; матеріальне стимулювання безперервного росту 
професійно-кваліфікаційного рівня робітників.

Як свідчать проведені розрахунки, при впровадженні механізованої праці 
вантажних робіт, чисельність допоміжних робітників скоротиться на 20 осіб, з них 
вантажників на 10 осіб, скорочення чисельності призведе до зменшення витрат на 
оплату праці на 38,7 тис. грн. Результати даного заходу представлені в таблиці 1.

Таблиця 1
Характеристика заходу заміни автонавантажувачів транспортерами

Показник До
впровадження

Після
впровадження Відхилення

Чисельність допоміжних 
робітників, ос. 2092 2072 -20,0
в т.ч. чисельність вантажників, ос. 25 10 -15,0
- чисельність водіїв, ос. 5 0 -5,0
Витрати на оплату праці, грн. 65700 27000 - 38700
Кількість транспортерів, од. 0 10 10,0
Вартість транспортерів, грн. 0 6000 6000

Інвестиційний проект запропонованого заходу, відображений в таблиці 2.
Таблиця 2

Інвестиційний проект

Показник А

Обсяг інвестицій (ІК), грн. 65 000
Період експлуатації, років 3
Прийнята дисконтова на ставка, % 22
Прибуток за роками експлуатації, тис. грн.:
1 -й рік 15 000
2-й рік 20 000
3-й рік 35 000
Річна сума амортизації, тис. грн. 12 000
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На основі виконаних розрахунків, індекс доходності становить 1,07, що свідчить 
про економічну доцільність запропонованого заходу.

Отже, результати дослідження можуть бути спрямовані на подальший розвиток 
системи управління продуктивністю праці з урахуванням можливостей і цілей 
підприємства.

Висновки. Кожне підприємство характеризується певним рівнем 
продуктивності праці, який може зростати або знижуватися під дією різних факторів. 
Підвищення продуктивності праці є безперечною умовою прогресу і розвитку 
виробництва.

Література
1. Кудінова А. Аналіз продуктивності праці / А. Кудінова, Д. Верба// 

Справочник економіста. -  2009. -  №6. -  88 с.
2. Пасєка А. Продуктивність праці на сучасному етапі: методика вимірювання та 

комплексна оцінка /А. Пасєка// Україна: аспекти праці. -  2009. -  №5. -  50 с.

15. Дослідження стану та шляхи підвищення ефективності 
преміювання персоналу підприємства

Анастасія Мельниченко, Ярина Юрик
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. В умовах соціально-економічного розвитку, що склалися в Україні, 
неефективне використання людських ресурсів, від діяльності яких значною мірою 
залежить підйом вітчизняної економіки, підвищення добробуту та якості життя 
громадян, призводить до зниження продуктивності праці, відсутності відповідного 
прибутку, скорочення бюджету і ВВП. Ключовим фактором успіху у вирішенні даної 
проблеми є мотивація високопродуктивної праці персоналу підприємства.

Преміювання покликане встановити зв'язок між винагородою і перевищенням 
встановленої норми продуктивності праці. Хоча заробітна плата також може успішно 
виконувати цю функцію, вона найчастіше має свої обмеження: або тимчасові 
(затримка зарплати), або матеріальні (обмежена розрядом). Тому така нагорода часто 
не співвідноситься одержувачем із виконаною роботою. Преміювання ж 
використовується як засіб мотивації на додаток до заробітної плати.

Результати. Теоретичною основою дослідження стали сучасні теорії 
менеджменту персоналу; концептуальні підходи до проблем формування ефективних 
систем мотивування працівників в управлінні підприємством, відображені в роботах 
українських і зарубіжних вчених-економістів.

Ефективна система винагородження, преміювання повинна здійснюватись за 
відповідною стратегією. Умовою ефективності винагородження в цілому і 
преміювання зокрема, є визначення цілей для організацій і працівників, регулярний 
аналіз і оцінювання досягнутих результатів. Істотне значення має створення умов, за 
яких працівник може впливати на досягнуті результати, формування банку винагород 
і премій та інших, пов’язаних із досягнутими працівниками результатами. Елементи 
винагородження в цілому і преміювання зокрема, слід зважено і цілеспрямовано 
комбінувати, враховувати особливості кожної посади.

Преміювання, передбачене системою оплати праці, передбачає виплату премій з 
певною періодичністю (річна, квартальна, за півріччя, за місяць та ін.) певному колу

202



працівників. Такі премії виплачуються на підставі розроблених в організації 
конкретних показників праці та умов преміювання [2]. Це, як правило, спеціальні 
системи преміювання. До них можна віднести, наприклад, премії за економію 
сировини, матеріалів; за виготовлення продукції високої якості; за своєчасне 
відвантаження продукції та ін. Ця форма має свої переваги, оскільки працівник, 
влаштовуючись на роботу, вже напевно знає, що за успішне виконання завдання для 
нього передбачена преміальна винагорода, тому це стимулює його на ефективне 
здійснення своїх обов’язків.

Преміювання, яке відбувається поза системою оплати праці, передбачає 
одноразові премії, які можуть нараховуватися за конкретні успіхи в роботі або 
виплачуватися на честь знаменних подій -  до державних свят, ювілеїв галузі, 
організації або конкретного працівника [2]. Ця форма системи преміювання є не 
менш ефективною, адже премії передбачені лише найкращим працівникам 
підприємства, які найефективніше виконують свою роботу, а визначений обсяг 
роботи, після виконання якого виплачується премія, не передбачений, як це 
відбувається згідно зі згаданою формою системи преміювання.

У комплексі проблем, безпосередньо пов’язаних із формуванням якісно нових 
мотиваційних настанов працівників, винятково важлива роль належить удосконаленню 
системи преміювання персоналу за досягнення певних кількісних і якісних результатів 
діяльності.

Висновки. Таким чином, система преміювання є важливою частиною 
діяльності підприємства. Адже премії дають змогу мотивувати працівників на 
високопродуктивну працю, що веде за собою підвищення технічного рівня та якості 
продукції. А дотримання основних вимог до розробки системи преміювання 
підприємством, що є основою раціональної системи преміювання, призведе до 
максимального стимулювання працівників, як наслідок, забезпечить високу 
продуктивність праці на підприємстві

Література
1. Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни 
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вищ. навч. заклад “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”, Держ. установа “Ін-т 
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16. Порівняльна характеристика мотивації та стимулювання
персоналу

Г анна Пронюк, Олена Безпалько
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Для успішного функціонування будь-якого виробництва і будь-якої 
компанії, незалежно від послуг і товарів, які вона надає, необхідні ефективно 
працюючі і кваліфіковані кадри, грамотні і здатні керувати виробничим процесом 
управлінці. Однак навіть якщо вдалося сформувати колектив зі справжніх 
професіоналів, не слід забувати про те, що персонал потрібно постійно мотивувати та 
стимулювати. Мотивація та стимулювання співробітників займає одне з центральних 
місць в управлінні персоналом, оскільки вона виступає безпосередньою причиною 
їхньої поведінки. Орієнтація працівників на досягнення цілей організації, по суті, є 
головним завданням керівництва персоналом.

Результати. Питаннями мотивації та стимулювання праці займалися як 
закордонні, так і вітчизняні автори, зокрема: А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, П. 
Армстронг, А. Кібанов, І. Баткаєва, О. Мітрофанова, М. Ловчева, Б. Mocнер, Б. 
Снідерман Д. Мак-Клелланд, Ф. Герцберг та інші. Серед вітчизняних економістів, 
які займалися проблемами стимулювання персоналу підприємства можна виділити 
таких, як Слиньков В. Н., І. Боднар, А. Колот, Д. Богиня, М. Вольський, М. Туган- 
Барановський та ін.

Проте, дане питання не є повністю дослідженим та потребує подальшого 
розгляду. Ці системи потребують детального дослідження та адаптації до соціально- 
економічних умов, що склалися в нашій країні, нашого менталітету та особливостей 
національної економіки.

В наш час праця перестала бути, для багатьох людей, сенсом життя і 
перетворилася на засіб виживання. У таких умовах не може йти мови ні про 
високопродуктивну і ефективну працю, ні про зростання кваліфікації працівників та 
розвитку їх ініціативи, ні про формування сильної трудової мотивації. Головне 
завдання з точки зору мотиваційного процесу працівників -  це зробити їх власниками 
своєї власної робочої сили.

Вивчення складних теоретичних проблем мотивації розпочинається з розгляду 
категорії «потреби».

Потреби — це відчуття фізіологічного, соціального або психологічного 
дискомфорту, нестачі чогось, це необхідність у чомусь, що потрібне для створення і 
підтримки нормальних умов життя і функціонування людини.

Мотиви з’являються майже одночасно з виникненням потреб і інтересів та 
проходять певні стадії, аналогічні стадіям формування потреб та інтересів людини.

Мотивація — це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які 
спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, надають 
цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей 
організації. Мотивація — це сукупність усіх мотивів, які справляють вплив на 
поведінку людини.

Основним елементом, за допомогою якого здійснюється процес мотивації праці є 
стимул. Поширеною є думка про тотожність змісту категорій «мотиви» і «стимули», 
але така думка є щонайменше спірною. Термін «стимул» (від латинського stimulus — 
стрекало, батіг, пуга) означає спонукання до дії, спонукальну причину. Отже, маємо
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всі підстави припускати, що в основі цих спонукальних дій лежать зовнішні чинники 
(матеріальні, моральні). Отже під стимулом розуміємо зовнішні спонукання, які 
мають цільову спрямованість. Мотив — це теж спонукання до дії, але в основі його 
може бути як стимул (винагорода, підвищення по службі, адміністративна ухвала — 
наказ, розпорядження), так і особисті причини (почуття обов’язку, відповідальність, 
страх, благородство, прагнення до самовираження ).

Стимул перетворюється на мотив лише тоді, коли він усвідомлений людиною, 
сприйнятий нею. Наприклад, щоб премія (стимул) стала мотивом поведінки і 
діяльності конкретного працівника, необхідно, щоб він усвідомлював її як 
справедливу винагороду за працю. Тоді намагання заслужити премію сприятиме 
підвищенню ефективності праці. Проте для деякої частини працівників, котрі не 
мають надії отримати премію (низька фахова підготовка, недисциплінованість тощо) 
ця можлива винагорода не трансформується в мотив, залишаючись на рівні 
потенційного стимулу.

Стимулювати — це означає впливати, спонукати до цільової дії, давати поштовх 
із зовні. Стимулювання — один із засобів, за допомогою якого може здійснюватись 
мотивація трудової діяльності. Таким чином, стимулювання — це процес 
зовнішнього впливу на людину для спонукання її до конкретних дій або процес, що 
спрямований на усвідомлене пробудження у неї певних мотивів та цілеспрямованих 
дій.

Висновки. Таким чином, стимулювання працівників -  визначальний чинник 
ефективності діяльності підприємств. Стимул перетворюється на мотив лише тоді, 
коли він усвідомлений людиною, сприйнятий нею. В свою чергу, мотивація виступає 
рушійною силою поведінки, як прагнення людини до активної дії з метою 
задоволення своїх потреб.

Література
1. Сардак. С. Мотивація та стимулювання працівників вітчизняних підприємств 
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17. Організація праці на підприємстві

Альона Пушко, Ярина Юрик
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Для великих підприємств з великими обсягами виробництва продукції 
особливу важливість відіграє система організації праці. Складність цього процесу 
обумовлена масштабністю компанії і підвищеним вимогам до її персоналу. 
Неможливо заперечувати той факт, що грамотна організація праці на підприємстві є 
запорукою його успішного і стабільного існування. Організувати працю на 
підприємстві - це перш за все раціонально розставити розташувати робітників, 
зайняти виконанням єдиного завдання. Правильна та раціональна організація праці 
передбачає в першу чергу встановлення кількості пропорцій між окремими видами 
праці з врахуванням їх якісних відмінностей.

Результати. Організація праці полягає у створенні оптимальної взаємодії 
працюючих людей, знарядь і предметів праці на основі доцільної організації робочих
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систем (робочих місць) з урахуванням продуктивності і потреб людини. Організація 
праці спрямована на створення найсприятливіших умов праці, збереження та 
підтримку на високому рівні працездатності працівників, підвищення ступеня 
привабливості їх праці та досягнення повного використання засобів виробництва.

Узагальнення різних підходів дозволило сформувати наступне поняття 
«організація праці» як сукупності технічних, організаційних, санітарно-гігієнічних, 
якісних заходів, що забезпечують ефективніше використання робочого часу, 
устаткування, виробничих навичок і творчих здібностей кожного члена колективу, 
усунення важкої ручної праці і здійснення сприятливих впливів на організм людини.

В умовах ринкової економіки на всіх рівнях управління персоналом можна 
виділити економічні та соціально-психологічні завдання щодо поліпшення 
організації праці.

Економічні завдання передбачають досягнення максимальної економії живої та 
уречевленої праці, підвищення продуктивності, зниження витрат на виробництво 
продукції і надання послуг належної якості.

Соціально-психологічні завдання полягають у створенні сприятливих умов праці і 
підвищенні культурно-технічного рівня працівників для забезпечення високої їх 
працездатності та задоволення від роботи.

До основних практичних завдань організації праці належать:
1) розроблення і поліпшення процесів, методів та умов праці;
2) проектування і раціоналізація робочих місць, машин, інструментів, 

допоміжних засобів, процесів обробки предметів праці з урахуванням характеру 
трудових процесів.

Організація праці передбачає комплекс заходів, який охоплює: організацію 
трудових процесів, робочих місць і засобів виробництва з орієнтацією на критерії: 
кількісний результат, якість, витрати, навантаження на працюючих, безпека; 
організацію процесу праці в межах кількох робочих місць з орієнтацією на критерії: 
час проходження матеріалу, використання засобів праці; проектування виробу за 
критеріями: функція, продуктивність, форма.

Висновки. Чим раціональніше буде розроблена організація праці на 
підприємстві, тим легше здійснювати контроль над нею. Чітка ієрархія і визначення 
функцій кожного учасника робочого процесу стане запорукою злагодженої і 
успішної трудової діяльності. Дуже важлива послідовність при її реалізації, 
доступність для кожного співробітника. Максимально ефективне задіяння людського 
ресурсу в робочому процесі на підприємстві стане запорукою його успіху, головним 
способом його розвитку.

Підводячи підсумок необхідно відзначити, що організація праці надзвичайно 
багатогранне поняття, яке включає в себе величезну групу різноманітних факторів.
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Людмила Ребенюк, Олена Чигринець
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Зниження трудомісткості продукції -  найважливіший фактор 
підвищення продуктивності праці. Зростання продуктивності праці відбувається 
передусім за рахунок виконання плану заходів щодо впровадження досягнень науки і 
техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів, удосконалення організації 
виробництва і праці, збільшення частки покупних напівфабрикатів і комплектуючих 
виробів, перегляду норм виробітку тощо.

Результати. У процесі аналізу вивчають динаміку трудомісткості, виконання 
плану за її рівнем, причини її змін і вплив на рівень продуктивності праці. Значний 
інтерес становить порівняння питомої трудомісткості продукції на різних 
підприємствах, що дає можливість виявити передовий досвід та розробити заходи 
для його впровадження на підприємстві.

Резерви зниження трудомісткості продукції, які мають виявлятися у процесі 
аналізу, знаходяться методом усунення надмірних витрат, які були закладені в 
недосконалості конструкції виробу в цілому або його деталей, відсталості технології 
та організації виробництва (рис.1). Основна увага тут має приділятися виявленню 
неекономічних технічних рішень, непотрібних та недовикористаних функціональних 
ресурсів (механічна точність, витривалість тощо), відхилень від нормальних умов, які 
передбачені процесами організації виробництва.

18. Зниження трудомісткості продукції підприємства
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Рис. 1. Резерви зниження трудомісткості продукції

Висновки. Таким чином, використання резервів зниження трудомісткості 
продукції та методів обліку всіх витрат дає можливість ще на ранніх стадіях 
розробки конкурентоспроможної продукції впливати на зниження витрат на 
виробництво продукції, а значить і збільшення прибутку підприємству. Головне у 
кожному конкретному випадку правильно використовувати резерви зниження 
трудомісткості, з максимально можливою віддачею продукції отриманням 
відповідного фінансового результату.
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Дарина Силкіна, Олена Чигринець
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. За сучасних умов високорозвиненого виробництва, оснащеного 
складною технікою, необхідно враховувати науковий підхід до організації праці 
робочих місць. Раціональне організоване робоче місце забезпечує умови праці, 
правильну побудову трудового процесу, позбавляє зайвих і незручних дій, дозволяє 
зменшити витрати часу, поліпшити використання устаткування, підвищити якість 
виконуваної роботи.

Результати. Робочие місце - це зона, оснащена необхідними технічними 
засобами, у якій здійснюється трудова діяльність виконавця чи групи виконавців, 
спільно виконують одну роботу чи проведення операції. Отже, завдання організації 
праці спрямовані для досягнення раціонального поєднання речовинних елементів 
виробничого процесу людини, забезпечення її високої продуктивності і сприятливих 
умов праці [1].

Організація робочого місця - це система заходів щодо його просторового 
розміщення та оснащення предметами праці.

Раціональна організація робочих місць забезпечує оптимальне функціонування 
системи «людина - машина - середовище». Тільки за таких умов узгодження 
параметрів машин, організаційної оснастки та довкілля з психофізіологічними 
даними людини, можна прогнозувати ефективність і надійність трудового процесу. 
Необхідність створення зручності робочої пози, оптимальних навантажень на м'язи 
робочого, їх чергування упродовж зміни, забезпечення відповідності устаткування й 
організаційної оснастки.

Розміри, форми, яскравість, контрастність, колір, просторове розташування на 
всі об'єкти робочого місця повинні відповідати зоровим, слуховим, дотикальним та 
іншим психофізіологічним особливостям людини.

Важливе значення має планування робочого місця, під яким розуміється 
доцільне просторове розміщення горизонтальній і вертикальної площинах 
функціонально взаємопов'язаних коштів виробництва (устаткування, оснастки, 
предметів праці та ін.), необхідні здійснення трудового процесу.

Розташування засобів і предметів праці визначає трудові руху, їх кількісні і 
якісні характеристики, площу робочого місця [2]. Удосконалення планування 
робочого місця має спрямувати усунення зайвих і нераціональних трудових рухів, 
максимальне скорочення переміщення працівника щодо матеріальних елементів 
трудового процесу для підвищення ефективності праці та зниження стомлюваності 
працівника.

В багатьох випадках робітнику доводиться виконувати зміну сотні рухів, чимало 
з яких бувають зайвими. Тому першим завданням раціоналізації планування 
робочого місця є скорочення їхньої кількості. У цих цілях на підприємствах 
розробляються маршрути пересування робітників і схеми планування робочого місця 
у горизонтальній і вертикальної площинах, складаються моделі структури трудових 
дій, визначаються довжина і траєкторії трудових рухів [3].

Проект планування робочого місця розробляється з урахуванням кількості 
оброблюваних деталей, заготовок, зібраних вузлів, які повинні гарантувати

19. Оптимізація планування робочих місць на підприємстві
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безперервну роботу протягом зміни. У цьому передбачається, що деталі, заготівлі, 
вузли перебувають у відповідної тарі, на підставках чи стелажах.

При плануванні робочих місць необхідно дотримуватися раціональної ширини 
транспортних проходів і проїздів, і навіть правильно визначати види підйомно- 
транспортних коштів. Основні подовжні і поперечні проїзди повинні прагнути бути 
наскрізними, без глухих кутів.

Система обслуговування робочих місцьє найважливішою складовою 
виробничого процесу має на меті забезпечення його безперебійного й ефективного 
функціонування. Від організації обслуговування робочих місць залежить 
продуктивність праці, ритмічність виробництва, ефективність.

Всі системи обслуговування виробництва на підприємстві повинні відповідати 
наступним основним вимогам: мати чітку спеціалізацію робочих виконуваних 
функцій обслуговування; містити регламентацію і плановість виконуваних робіт з 
обслуговування та взаємозв'язку цих робіт в часі та просторі; передбачати 
проведення робіт із обслуговування; забезпечувати оперативність і надійність 
обслуговування усім ділянок виробництва з урахуванням наукової побудови системи 
з огляду на специфіку виробництва та можливості її участі в швидкій перебудові за 
допомогою типових рішень.

Висновки. Робочим місцем є оснащена необхідними технічними засобами зона, 
у якій здійснюється трудова діяльність виконавця чи групи виконавців, спільно 
виконують одну роботу чи проведення операції. На робочому місці досягається 
головна мета праці - якісне, економічне і своєчасне виготовлення продукції або 
виконання встановлених обсягів роботи, для досягнення чого до робочого місця 
пред'являються технічні, організаційні, економічні та ергономічні вимоги.
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20. Дослідження систем оплати праці та стимулювання на
підприємстві

Аліна Слабко, Олена Драган
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. У ринковій економіці головним фактором стабільного розвитку 
суспільства є посилення матеріальної зацікавленості працівників у підвищенні 
результативності діяльності на основі забезпечення тісного взаємозв'язку розмірів 
доходів працюючих з кількістю і якістю витраченої ними праці.

Заробітна плата є формою винагороди за працю та формою матеріального 
стимулювання їхньої праці. Вона спрямована на винагороду працівників за виконану 
роботу й на мотивацію досягнення бажаного рівня продуктивності. Тому правильна 
організація заробітної плати безпосередньо впливає на темпи росту продуктивності 
праці, стимулює підвищення кваліфікації працівників.
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Результати. У сучасних умовах на підприємствах застосовуються різні форми і 
системи оплати праці, але найбільше поширення отримали три форми оплати праці:

- відрядна, яка включає такі її системи -  пряма відрядна, непряма відрядна, 
відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна та акордна;

- погодинна, до якої входять проста погодинна, погодинно-преміальна, оплата за 
посадовими окладами;

- тарифна, яка являє собою основу для диференціації заробітної плати відповідно 
по кваліфікації, умовах і шкідливості праці, а також у районному, міжгалузевому, 
галузевому і внутрішньозаводському розрізах.

Жодна з форм і систем оплати праці, на сьогоднішній день не враховує якості 
продукції та особистого внеску працівника. Тому, працівники не зацікавлені в 
результатах праці, а лише виконують той обсяг який передбачений відповідними 
нормами.

На підприємствах відсутні ефективні й прості способи диференціації поточного 
додаткового матеріального заохочення залежно від вирішення важливих виробничих 
проблем. Не відповідає вимогам матеріальне стимулювання якості продукції та 
відсутній науково-обґрунтований механізм оплати праці.

На сьогоднішній день в Україні відсутній механізм стимулювання до праці, яка б 
забезпечувала зростання добробуту населення та розвитку економіки країни. 
Систему матеріального стимулювання потрібно орієнтувати не на кваліфікацію, 
отриману за дипломом, а на рівень кваліфікації виконаної роботи. Під фактичною 
кваліфікацією розуміється здатність працівника не тільки виконувати свої обов'язки, 
але й здатність брати участь у рішенні виробничих проблем, знати їх і розбиратися в 
будь-якому аспекті господарської діяльності свого підприємства.

Ринкова економіка вимагає підхід, відповідно до якого оплата по праці здобуває 
функцію інвестицій в якості робочої сили. Такі інвестиції набагато ширші, ніж 
традиційна заробітна плата, вони не зводяться до неї і не обмежуються нею. Основне 
їхнє джерело -  це кінцевий прибуток.

У розвинутих країнах, таких як США та Японія, за допомогою мотивації праці 
вирішуються такі головні проблеми як досягнення високопродуктивної праці, 
підвищення ефективності виробництва взагалі, розв'язання проблем соціально- 
культурного та кваліфікаційного рівня населення.

У Японії модель матеріального передбачає диференціацію заробітної плати по 
галузях; зміну оплати праці залежно від фактичного трудового внеску й реальних 
результатів роботи - за рахунок градацій усередині одного розряду; оплата праці 
менеджерів погоджується з результатами роботи підприємства.

Американська модель оплати праці залежить насамперед від результативності 
його діяльності. Механізм стимулювання в рамках основної заробітної передбачає 
два важливих елементи: диференціацію окладів з урахуванням якісних розходжень у 
праці; диференціацію індивідуальної оплати в межах розряду або посади залежно від 
трудових досягнень, особистих і ділових якостей на основі періодичної атестації.

Висновки. Отже, виходячи із вищевикладеного можна зробити висновок, що в 
Україні необхідно удосконалити діючі форми і системи оплати праці. В сучасних 
умовах важливо забезпечити тісний зв'язок оплати праці з кінцевим результатом. 
Система матеріального стимулювання повинна орієнтуватися на високопродуктивну 
працю і залежати від кількості та особливо якості виробленої продукції.

211



Література
1. Костішина Т.А. Ринкова трансформація оплати праці на підприємствах споживчої 

кооперації України./ Т.А. Костішіна. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2006. -  191 с.
2. Немодрук Н.М. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці 

/ Н.М. Немодрук // Економіка та держава. -  2009. -  № 8. -  С. 36-38.
3. Ивлев А. Организация и стимулирование труда: зарубежный опыт / А. Ивлев, Ю. 

Гарайбех // Человек и труд.- №12.- 2003.- С. 35-42.

21. Взаємозв’язок стратегії розвитку персоналу зі стратегією 
управління підприємством
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Вступ. Розвиток персоналу -  одна з найважливіших складових загального 
підвищення ефективності діяльності і є однією з умов економічного зростання. 
Наприкінці ХХ ст. у теорії менеджменту відбулася зміна загальної парадигми 
управління. Персонал почали розглядати як основний ресурс підприємства, який 
забезпечує йому конкурентоспроможність. Саме ці зміни посилили увагу до 
стратегічних питань управління розвитком персоналу на всіх рівнях менеджменту 
[1].

Результати. На зміну теорії, яка розглядала персонал у якості витрат, які 
необхідно скорочувати, з’явилася теорія управління людськими ресурсами. Вона 
полягає в тому, що персонал є одним з ресурсів підприємства, котрими необхідно 
раціонально управляти, а також створювати необхідні умови для його розвитку. 
Існування компанії на ринку визначається тим, на скільки ефективно вона реалізує 
власну стратегію розвитку персоналу. Остання тісно пов’язана зі стратегією управління 
персоналом, зі стратегією управління підприємством в цілому. Так, стратегія 
підприємництва характерна для суб’єктів господарювання, що розвивають нові 
напрями діяльності. Тобто це підприємства, які або починають своє життя на ринку або 
можуть собі дозволити вкладати кошти в напрями діяльності з високою часткою 
фінансових ризиків. Стратегія підприємництва створює значні можливості для 
професійного розвитку особистості. Підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації персоналу заохочуються всіма наявними у підприємства засобами, 
оскільки сама стратегія підприємництва ґрунтується на високих індивідуальних 
можливостях особистості [3].

Стратегія динамічного росту передбачає зміну цілей і структури підприємства. 
Завдання стратегії в даному випадку полягає у знаходженні балансу між потрібними 
змінами та стабільністю. В таких умовах працівники компанії повинні швидко 
адаптуватися до змін, інтенсивно оволодівати необхідними знаннями, уміннями і 
практичними навичками [2]. Відтак завданнями стратегії розвитку персоналу тут є 
забезпечення безперервного підвищення кваліфікації працівників, здійснення їх 
професійної перепідготовки відповідно до змін цілей та структури підприємства.

Стратегія ліквідації обирається підприємством у тому випадку, коли всі або 
основні напрями діяльності збиткові, товари чи послуги не користуються попитом на 
ринку. За таких обставин стратегія розвитку персоналу орієнтується, насамперед, на
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соціальний захист працівників, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку 
праці, що повинно нейтралізувати негативний вплив очікуваних звільнень.

Стратегія прибутку проводиться підприємствами, що знаходяться на стадії 
зрілості та розраховують одержувати сталий прибуток за рахунок реалізації товарів 
чи надання послуг, які користуються стійким попитом на ринку. Основним 
завданням компанії за такою стратегією управління є збільшення випуску продукції 
чи надання послуг при мінімізації витрат, а система управління складається з чітких 
процедур, правил, котрі направлені на регулярний і жорсткий контроль, на 
максимально можливе усунення невизначеності у виробничому процесі [3]. 
Відповідно до цих умов стратегія розвитку персоналу ґрунтується на відносно сталих 
вимогах до рівня професійної майстерності працівників, а завдання кадрової служби 
зводяться в основному до підтримки цього рівня для недопущення зниження обсягів 
прибутків або погіршення якості товарів чи послуг шляхом здійснення безперервного 
підвищення кваліфікації працівників.

Стратегія зміни курсу застосовується підприємствами, що зорієнтовані на 
швидке зростання обсягів прибутку, освоєння нових або розширення вже наявних 
ринків збуту своїх товарів чи послуг. Ця стратегія вимагає від компанії зміни всієї 
системи управління. За таких умов посилюється роль кожного працівника у пошуку 
нових нестандартних рішень для реалізації обраного стратегічного курсу 
підприємства [1].

Висновки. Таким чином, стратегія розвитку персоналу на підприємстві має 
бути активною, гнучкою, здатною змінювати зміст, методи та організаційні форми 
згідно з потребами виробництва. В той же час досвід застосування компаніями 
стратегій управління підприємством та стратегій розвитку персоналу засвідчує 
доцільність не зупиняти свій вибір на якомусь одному варіанті, а задіювати 
комбінацію певних стратегічних альтернатив.
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22. Формування ефективної кадрової політики організації

Марина Супруненко, Олена Драган
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Вступ. Одним із найважливіших факторів ефективності і 
конкурентоспроможності підприємства є забезпечення високої якості кадрового 
потенціалу. Ефективна кадрова політика -  це робота з персоналом, у відповідності до 
концепції розвитку підприємства. Кадрова політика є складовою частиною стратегії 
підприємства, її метою є забезпечення оптимального балансу процесів оновлення і
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збереження кількісного і якісного складу кадрів, його розвитку, у відповідності з 
потребами підприємства, вимогами діючого законодавства, станом ринку праці.

Результати. При формуванні ефективної кадрової політики повинні бути 
узгоджені наступні аспекти: визначення пріоритетних цілей та розробка загальних 
принципів кадрової політики; організаційно-штатна політика, яка включає 
планування потреби в кадрах, формування структури, створення резерву, заміщення і 
просування; інформаційна політика -  створення і підтримка системи руху кадрової 
інформації; фінансова політика -  формування принципів розподілу ресурсів та 
забезпечення ефективної системи стимулювання праці; політика розвитку персоналу 
- профорієнтація і адаптація співробітників, планування індивідуального просування, 
формування команд, професійна підготовка і підвищення кваліфікації; оцінка 
результатів діяльності повинна включати аналіз відповідності кадрової політики і 
стратегії підприємства, виявлення проблем в кадровій роботі, оцінка кадрового 
потенціалу.

Основоположні принципи формування ефективної кадрової політики: 
науковість; комплексність; системність; необхідність обліку як економічного, так і 
соціального ефекту, як позитивного, так і негативного впливу того чи іншого заходу 
на кінцевий результат; ефективність.

Кадрова політика підприємства повинна проводитися свідомо, включаючи 
наступні етапи: нормування - узгодження принципів і цілей роботи з персоналом, з 
принципами і цілями підприємства в цілому, стратегією і етапом її розвитку. По- 
перше, необхідно провести аналіз корпоративної культури, спрогнозувати можливі 
зміни, визначити шляхи формування персоналу і цілі роботи з ним.

По-друге, програмування з метою розробки програм досягнення цілей кадрової 
роботи, конкретизованих відповідно до впливу зовнішніх і внутрішніх змін.

В-третє, провести моніторинг персоналу. Його метою є розробка процедур 
діагностики і прогнозування кадрової ситуації, оцінка ефективності кадрових 
програм та розробка методики цієї оцінки (оцінка і атестація, планування кар'єри, 
підтримка сприятливого морально-психологічного клімату і т.п.).

Проаналізувавши все вище перераховане можемо сказати, що загальні вимоги до 
ефективної кадрової політики в сучасних умовах зводяться до наступних:

1. Кадрова політика повинна бути пов'язана із стратегією розвитку 
підприємства. В цьому вона являє собою кадрове забезпечення реалізації цієї 
стратегії.

2. Кадрова політика повинна бути достатньо гнучкою. Це означає, що вона 
повинна бути з одного боку, стабільною, оскільки саме із стабільністю пов'язані 
певні очікування робітника, з іншої - динамічною, тобто коректуватися у 
відповідності із зміною тактики підприємства, виробничої і економічної ситуації. 
Стабільними повинні бути ті її направлення, які орієнтовані на урахування інтересів 
персоналу і мають відношення до організаційної культури підприємства. Культура 
включає цінності і переконання, які поділяють робітники.

3. Оскільки формування кваліфікованої робочої сили пов'язано з певними 
витратами для підприємства, кадрова політика повинна бути економічно 
обґрунтованою, тобто виходити з його реальних фінансових можливостей.

4. Кадрова політика повинна забезпечувати індивідуальний підхід до своїх 
робітників.

Висновки. Ефективна кадрова політика в теперішній час направлена на 
формування такої системи роботи з персоналом, яка б орієнтувалась на отримання не
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тільки економічного, але й соціального ефекту при умові дотримання діючого 
законодавства, нормативних актів та урядових рішень.
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23. Удосконалення процесу навчання персоналу підприємства 
як фактор підвищення його конкурентоспроможності

Тетяна Третяк, Олена Драган
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Низький кваліфікаційний рівень найманих працівників є однією з 
головних причин слабкої конкурентоспроможності підприємства, що впливає на 
прибутки підприємства і обмежує фінансові можливості для підвищення кваліфікації 
і розвитку персоналу. Наявність найманих працівників, кваліфікація яких відповідає 
вимогам сучасного ринку праці є необхідним для виготовлення
конкурентоспроможної продукції. Тобто, одним з факторів підвищення 
конкурентоспроможності і закріплення на ринку позицій підприємства є 
висококваліфікована робоча сила, рівень знань якої зростає відповідно до існуючих 
вимог ринку. Тому доцільним є вкладати якомога більше зусиль на підготовку 
персоналу до виконання нових виробничих задач, систематично оновлювати знання 
працівників, підвищувати професійну культуру персоналу, що в результаті принесе 
продуктивні та вдалі результати.

Результати. Підготовка, перепідготовка кадрів і підвищення кваліфікації є 
важливим фактором у збалансуванні попиту і пропозиції робочої сили. Дійсно, 
змінюючи професійну направленість підготовки, рівень кваліфікації, а також 
здійснюючи первинну підготовку для конктретних робочих місць, підприємство 
може забезпечити найбільш повну відповідніть структури працівників структурі 
робочих місць, із врахуванням всіх вимог. Система підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації працівників на підприємстві в умовах ринку праці, з однієї 
сторони, повинна швидко реагувати на зміни потреб виробництва в робочій силі, а з 
іншої сторони -  дати працівникам можливість для навчання у відповідності з їхніми 
інтересами.

Звідси і вимоги до гнучкості системи перепідготовки і підвищенні кваліфікації, 
до її здатності швидко змінювати зміст, методи, організаційні форми у відповідності 
з потребами виробництва і ситуації на ринку праці. Професійний розвиток персоналу 
в напрямку навчання може забезпечуватись на курсах, коледжах, вечірнє навчання, 
перейняття досвіду передових підприємств, читання літератури та інші методи.

У результаті, заходів, які вживаються для розвитку трудового потенціалу на 
підприємстві, створюються умови для високопродуктивної праці, високого рівня її 
організованості, вмотивованості, самодисципліни, внаслідок чого, у працівників 
виробиться звичка до взаємодії і співпраці.
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Необхідно посилювати профорієнтаційні роботи в загальноосвітніх школах, 
спільна робота шкіл та вузів, упроваджувати ефективну систему мотивації праці, 
більш ефективну систему преміювання, планувати та впроваджувати заходи, 
необхідні для професійного розвитку працівників, проводити заходи, направлені на 
посилення єдності в колективі, корпоративної культури, удосконалювати 
забезпечення оцінки конкурентоспроможності персоналу за рахунок зарубіжного 
досвіду. Якщо не запроваджувати в силу дані методи, то це може спричинити до 
вибору неправильної професії, відсутності моральних та матеріальних стимулів до 
праці працівників, застаріння знань, професійних вмінь та навичок, позбавить 
працівника перспектив зростання, іншими словами виснажить людей та демотивує їх 
до праці.

Сьогодні все більше управлінців визнають, що конкурентну перевагу 
підприємства визначає, передусім, перевага персоналу даного підприємства у 
порівнянні з іншими, через те, що нова техніка, обладнання, сировина будь-якої 
якості однаково доступні всім конкурентам на існуючому ринку. Саме особливості 
роботи персоналу, їх знання, рівень підготовки і кваліфікації, постійний розвиток, 
своєрідна організації роботи і стимулювання найманих працівників можуть стати 
перевагою, недосяжною для конкурентів.

Висновки. На сучасному етапі розвитку ринку і суспільства якість людського 
капіталу -  головна цінність і перевага в конкурентній боротьбі. Підприємство 
повинно сприяти розвитку конкурентоспроможності найманих працівників, тому що 
розвиток персоналу забезпечує розвиток підприємства. Здатність підприємства 
навчатися і розвиватися швидше за своїх конкурентів є джерелом його соціальних, 
стратегічних і економічних переваг.
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24. Рекрутинг, як технологія пошуку персоналу

Катерина Шпакович, Ярина Юрик
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Актуальність теми. Різноманітні зміни, які відбуваються у нашому 
суспільстві, призводять до все більшого загострення такого питання, як підбір 
персоналу. Розширення виробництва, конкурентна боротьба, зміна економічної 
моделі, нестабільне економічне середовище тощо усе це спонукає керівників 
організацій ставити жорсткі вимоги до працівників. Освіта, професіоналізм, досвід 
роботи, особистісні якості, комунікативність та інше вже не є стандартними ознаками 
під час прийому на роботу. Зростання ваги людського чинника призвело до 
виникнення потреби у різнобічних якісній та кількісній оцінках якостей претендента. 
Тому класичний підбір персоналу відходить на другий план, а новітні технології 
витісняють попередні.
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По мірі становлення ринку праці в Україні, на ньому відбуваються істотні зміни: 
якщо раніше проблемою був пошук роботи, то сьогодні -  пошук «кращого» 
працівника. Пошук резюме відповідних фахівців, первинний відбір та співбесіда -  
все це займає багато часу, а головне -  зусиль, які, при неправильній методиці підбору 
спеціалістів, можуть просто не виправдати себе. Альтернативою самостійного 
пошуку необхідного кадрового потенціалу організації виступають рекрутингові 
агентства, працівники яких займаються пошуком та оцінюванням здібностей 
необхідних кандидатів.

Результати. Проблемі підбору персоналу приділяли увагу відомі вчені, 
економісти та практики, серед яких можна виділити таких як Даніель Жув, Домінік 
Массоні, Коул Джеральд, Гавкалова Н. Л., Єгоршин А. П., Магура М. І., Кібанов А. 
Я. та ін. Проте розгляд та висвітлення основних технологій даного питання не 
знайшли системного дослідження та узагальнення.

Рекрутинг -  це діяльність по створенню умов для заповнення вакансій 
(вакантних робочих місць) у компанії-замовника (роботодавця) компетентними 
фахівцями, що відповідають своїми якостями вимогам замовника. Рекрутинг включає 
комплекс організаційних заходів, що проводяться в інтересах організації-замовника, 
що полягає у формуванні та подання замовнику списку відібраних, згідно вимогам, 
кандидатів на цю посаду з метою подальшого прийому їх на роботу замовником.

До основних напрямів розвитку рекрутингового бізнесу в Україні можна 
віднести наступні: збільшення кількості компаній, які для пошуку
висококваліфікованих фахівців звертаються в агентства по підбору персоналу і 
платять за такі послуги; зростання вимог замовників до професіоналізму 
рекрутингових агентств.

Все рідше у конкуренції будуть перемагати ті агентства, які «завантажують» 
компанію резюме погано відібраних кандидатів. Очевидно, що практика буде 
встановлювати стандарти професійної діяльності: розширення арсеналу
застосовуваних інструментів пошуку кандидатів, більш активне освоєння Інтернет - 
ресурсів, розвиток інформаційних технологій всередині агентств; швидший розвиток 
крупних агентств, які отримують додаткові конкурентні переваги за рахунок 
наявності великих баз даних, застосування ефективних інформаційних технологій та 
внутрішньої спеціалізації підрозділів або рекрутерів; спеціалізація невеликих 
агентств як умова виживання. Невелике ж багатопрофільне агентство в перспективі 
може існувати або на обмеженому місцевому ринку, або як доповнення до кадрових 
служб однієї або кількох великих компаній, з якими встановляться постійні 
партнерські відносини.

Висновки. Переорієнтація України на ринкові відносини спровокувала потребу 
в формуванні ринку рекрутингових послуг, завданням яких в першу чергу є 
віднайдення для компанії-замовника саме того спеціаліста, який буде спроможний 
вирішувати важливі задачі компанії.

Література
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25. Актуальність проблеми мотивації праці на підприємстві

Анастасія Яковенко , Олена Чигринець
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. На сучасному етапі розвитку економіки проблема мотивації праці 
набуває важливого значення. У міру розвитку суспільного виробництва дедалі 
очевиднішим стає фундаментальне значення людських ресурсів у розвитку 
цивілізації. Економічною наукою доведено, що за сучасних умов господарювання 
прогрес забезпечує людина і її мотивація. Відсутність належних стимулів до праці, 
неможливість досягнути поставлених цілей, нереалізовані мрії про підвищення рівня 
життя зумовлюють виникнення незадоволення людини своєю роботою та своїм 
становищем у суспільстві. Нехтування мотиваційним фактором у сфері праці 
призводить до зниження показників продуктивності праці, якості продукції, трудової 
дисципліни на кожному конкретному підприємстві.

Результати. Розробка і запровадження ефективних мотиваційних моделей 
сприяє підвищенню конкурентоспроможності, продуктивності і, в кінцевому 
результаті, прибутковості підприємства. Також, це дозволяє вийти підприємству на 
економічно новий рівень розвитку і відкриває нові можливості реалізації на 
світовому рівні. Та найголовніше, використання ефективної мотиваційної моделі на 
підприємстві свідчить про уважне і дбайливе ставлення керівництва до власних 
працівників, а отже, про піклування, про їх матеріальне і соціальне становище. Імідж 
будь-якого підприємства чи організації визначається на сам перед належним 
відношенням до всіх членів трудового колективу, а успіх підприємству гарантовано, 
якщо є зацікавленість його працівників у підвищенні продуктивності праці та в 
повній реалізації свого творчого потенціалу. Висока мотивація персоналу - це 
найважливіша умова успіху організації. Жодна компанія не може бути успішною без 
прагнення працівників працювати з високою віддачею, без високого рівня 
прихильності персоналу, без зацікавленості членів організації в кінцевих результатах 
і без їхнього прагнення внести свій внесок у досягнення поставлених цілей. Саме 
тому проявляється такий високий інтерес до вивчення причин, які змушують людей 
працювати з повною віддачею сил в інтересах організації. І хоча не можна 
стверджувати, що робочі результати і робоча поведінка працівників визначається 
тільки їхньою мотивацією, все ж таки вплив мотивації має дуже велике значення [1].

Ринкові форми господарювання відкривають широкі можливості для 
практичного використання різних методів мотивації. Адже всі дії працівників, та й 
людей загалом, чимось мотивовані. Під мотивацією розуміють сили, що існують 
усередині чи поза людиною, що збуджують у ній ентузіазм і завзятість у виконанні 
визначених дій. Мотивація працівників впливає на їхню продуктивність і частина 
роботи керівника саме і полягає в тому, щоб направити мотивацію на досягнення 
організаційних цілей. Вивчення мотивації дозволяє зрозуміти, що змушує людей 
працювати, що впливає на вибір ними способу дії і чому вони дотримуються його 
протягом деякого часу.

Добре спланована система мотивації дозволяє суттєво підвищувати ефективність 
роботи персоналу, збільшувати обсяги реалізації продукції, покращувати виробничий 
процес, без особливо великих матеріальних затрат з боку підприємства. Адже, коли 
працівник виконує свої посадові обов’язки з повною самовіддачею і його цілі 
саморозвитку включають розвиток підприємства загалом, тоді ефективність роботи
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працівника та підприємства зростає в декілька разів. Як правило, відсутність 
мотивації - перший крок до занепаду підприємства, оскільки невдоволений працівник 
не виконує роботу якісно, погано ставиться до фірми та поширює негативну 
інформацію про компанію, внаслідок чого втрачається репутація та престиж 
підприємства. Ключовим фактором успіху у вирішенні цієї проблеми є мотивація до 
високопродуктивної праці персоналу підприємства. У зв’язку із цим актуальними 
залишаються проблеми визначення найбільш дієвих важелів впливу на персонал, 
розробки й упровадження на підприємстві стимулюючих систем, які встановлюють 
тісний зв’язок між оплатою праці робітника й ефективністю його діяльності, 
кваліфікацією, діловими якостями, особистою ініціативою та сприяють найбільш 
повному задоволенню його актуальних потреб, дають змогу модифікувати поведінку 
в необхідному для підприємства напрямі, що забезпечить досягнення високих 
виробничих результатів [2].

Висновки. Мотивація трудової діяльності працівників -  це дієвий механізм в 
руках керівника, який може призвести до величезного успіху, або навпаки, до 
повного занепаду підприємства. Саме тому надзвичайно важливо визначити певні 
пріоритети ефективної та якісної праці; навчитись враховувати інтереси всіх 
працівників підприємства; акцентувати увагу на конкретних та вагомих проблемах 
кожного працівника та колективу в цілому; розробляти систему стимулів та 
заохочень продуктивної роботи; вислуховувати бажання та потреби співробітників; 
створити єдину, цілісну команду згуртованого та задоволеного колективу.

Література
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26. Соціальна політика підприємства

Тетяна Яремчук , Олена Чигринець
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Соціальна політика у суспільстві реалізується через соціальні програми, 
які базуються на законодавчій базі, постановах, положеннях, і інших урядових 
рішеннях, втілення в життя яких на різних рівнях виконавчої влади забезпечує 
задоволення соціальних потреб, надання соціальних послуг і соціального захисту 
населенню чи працівникам на більшому або меншому рівні.

Соціальна політика підприємства -  це управління процесом надання послуг 
соціального характеру співробітникам організації та членам їх родин. Під 
соціальними послугами організації розуміють набір всіх послуг, що організація надає 
своїм співробітникам крім заробітної плати. Ці послуги надаються організацією на 
основі закону, тарифних угод, колективного договору чи добровільної послуги через 
певні соціальні плани або зобов’язання.

Результати. У формуванні мотивації робітників, підвищення їх самовираження 
в роботі, особливе місце займає соціальна політика підприємства. По-перше, на 
підприємстві реалізуються пільги та гарантії в рамках соціального захисту робітників 
(соціальне страхування за віком, за випадком термінової непрацездатності,
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безробіття та ін.), які встановлені на державному або регіональному рівні. По-друге, 
підприємства надають своїм працівникам та членам їх сімей додаткові пільги, які 
відносяться до елементів матеріального стимулювання, за рахунок надання з цією 
метою коштів із фондів соціального розвитку підприємства. Надання додаткових 
пільг та послуг соціального характеру, понад обов'язкові виплати, проводиться або за 
ініціативою адміністрації, яка дійсно втілює в життя принципи соціальної кадрової 
політики, або в результаті тарифних угод між адміністрацією та радою трудового 
колективу (профкомом), як виразником інтересів працівників. Ці виплати є такими ж 
обов'язковими для виконання, як і ті, що надаються згідно з трудовим 
законодавством.

Таким чином, соціальна політика підприємства , як складова частина 
менеджменту персоналу, передбачає заходи, які пов'язані з наданням своїм 
працівникам додаткових пільг та виплат соціального характеру. Зацікавленість 
робітників в роботі на підприємстві та в його успішній економічної діяльності тим 
вище, чим більше кількість наданих підприємством пільг та послуг, чим більша їх 
величина зверх встановленого законом розміру. При цьому скорочується плинність 
кадрів, оскільки працівник навряд чи забажає втратити пільги при звільненні. Така 
політика може забезпечувати існування працівників у випадку невисокого рівня 
заробітної платні (наприклад, на державних підприємствах) або пропонуватися в 
інтересах залучення та збереження кваліфікованої робочої сили.

Соціальне забезпечення робітників, розвиток їх особистості, збереження здоров'я 
є умовою успішної діяльності організації (фірми). В якості мотиваційного ресурсу 
управління, соціально-орієнтована кадрова політика підприємства і пов'язані з нею 
соціальні послуги повинна сприяти тому, щоб робітник задовольняв свої потреби, 
інтереси та ціннісні орієнтації.

Соціальна політика підприємства спрямована на: соціальну захищеність 
робітників; заохочення власної ініціативи робітника при вирішенні виробничих 
завдань; покращення моральної атмосфери на підприємстві, формування 
сприятливого соціально-психологічного клімату; зростання іміджу підприємства.

Соціальна політика підприємства повинна вирішувати наступні завдання: захист 
робітників, який реалізується через систему пільг та гарантій, які надаються 
державою, а також самим підприємством; відтворення робочої сили, що реалізується 
через організацію оплати праці та її регулювання; стабілізація інтересів соціальних 
суб'єктів (працівник, роботодавець, держава), яка реалізується через їх згоду.

Висновок. Соціальна політика є складовою частиною механізму вдосконалення 
якості робочої сили. Об’єктом впливу соціальної політики є працюючі співробітники, 
акціонери, пенсіонери тощо. Отже, соціальна політика підприємства повинна 
створювати умови для розвитку та оптимального функціонування соціальних 
відносин, всебічного розкриття творчого потенціалу людини, її сутнісних сил, 
досягнення в суспільстві соціальної злагоди і стабільності.
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27. Сучасні тенденції розвитку підприємств харчової 
промисловості України

Інга Денисюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Харчова промисловість є стратегічно важливою складовою 
агропромислового комплексу України, стан якої характеризує рівень продовольчої 
безпеки держави. Посилення процесів глобалізації підвищують вразливість 
економіки держави до зовнішніх загроз і висувають перед нею нові вимоги щодо 
забезпечення відповідного рівня її конкурентоспроможності. Виходячи з цього 
необхідність дослідження та аналізу проблем харчової промисловості та розробки 
практичних рекомендацій щодо їх подолання набувають значної актуальності.

Матеріали і методи. Питаннями тенденцій розвитку харчової промисловості 
України займалися багато вітчизняних науковців, зокрема: Л.В. Дейнеко, А.О. 
Заїнчковський, В.М. Калінчик, П.М. Купчак, Д.Ф. Крисанов, Т.Л. Мостенська, Л.О. 
Пашнюк [1], Н.С. Скопенко [2], Т.В. Якимчук [5] та інші. Їхні дослідження містять 
аналіз різноманітних аспектів становлення та розвитку харчової промисловості, а 
також рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування вітчизняних 
підприємств у цій провідній галузі господарського комплексу України.

Результати. Харчова промисловість є однією з провідних галузей 
промисловості країни за обсягом споживання на внутрішньому ринку. Це зумовлене 
потужним сільським господарством країни в поєднанні зі значними витратами 
домогосподарств на продукти харчування. Харчова промисловість входить до 
п’ятірки галузей по наповненню держбюджету, тому що на продукти харчування 
витрачається половина бюджетів вітчизняних домогосподарств.

Протягом останнього десятиліття харчова промисловість забезпечує одні з 
найвищих темпів росту обсягів виробництва продукції серед інших галузей 
економіки та незмінно входить до трійки лідерів. Слід зазначити, що з 2010 року 
повернулась тенденція до зростання обсягу виробництва продовольчої продукції, яка 
у 2011 та 2013 роках змінилася зниженням, що свідчить про повільне посткризове 
відновлення галузі. Аналіз показників динаміки виробництва основних видів 
продукції харчової промисловості у 2005-2013 рр. свідчить про суттєве зростання 
виробництва олії та тваринних жирів, які є основним продуктом експорту харчової 
промисловості -  у 2011 р. їх виробництво подвоїлося порівняно з 2005 р. [3].

Показник питомої ваги виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів в загальному обсязі реалізованої промислової продукції в Україні у січні- 
серпні 2013 року на 2,7% вище за дані 2012 року (16,4%) і складає 19,1% (у 
грошовому еквіваленті становить 121,7 млрд. грн.), підтверджує той факт, що 
харчова промисловість займає одне з центральних місць економіці країни і 
залишається потужним бюджетоформуючим джерелом, адже посідає друге місце за 
обсягами реалізованої продукції після металургійного виробництва [4]. Основним 
чинником зростання виробництва основних харчових продуктів стала позитивна 
кон’юнктура на внутрішньому та зовнішніх ринках продовольчих товарів. Так, 
зовнішньоторговельний обіг основних видів продукції харчової та переробної 
промисловості за 2012 рік склав 13555,8 млн. дол. США, що порівняно з 2011 роком 
більше на 1710,3 млн. дол. США або на 14,4%. Зовнішньоторговельне сальдо 
позитивне і дорівнює 4062,3 млн. дол. США, або 133,5%, порівняно з 2011 роком [1].
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Висновки. Отже, харчова промисловість є важливою складовою 
агропромислового комплексу України. Вона як і кожна інша промисловість має свої 
характерні особливості, які необхідно враховувати при розробці теоретичних і 
практичних рекомендацій, що надасть змогу вітчизняним виробникам харчової галузі 
не лише забезпечити якісною продукцією населення України, але й вийти на 
зовнішні європейські ринки та заохотити вітчизняних та іноземних інвесторів для 
діяльності у харчовій галузі
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28. Життєвий цикл інновацій як складова управління 
інноваційним розвитком

Олена Рудь
Вінницький коледж  Н аціонального ун іверсит ет у харчових т ехнологій

Вступ. В динамічних економічних умовах сьогодення, при існуючому рівні 
конкуренції та швидкості технологічних змін саме інновації є головною умовою 
економічного зростання. Для налагодження ефективної системи управління 
інноваційним розвитком необхідно враховувати особливості кожного з етапів 
інноваційного процесу. При цьому найчастіше використовують концепцією 
життєвого циклу товару, доповнюючи його стадіями, які притаманні саме 
інноваційному циклу.

Матеріали і методи. Життєвий цикл товару (ЖЦТ) включає п’ять основних 
етапів: розробка, впровадження або виведення на ринок, зростання, зрілості та 
занепаду. В межах цих етапів змінюється співвідношення між обсягом реалізації 
товару та прибутку (збитку).

Що стосується інноваційного циклу, то його етапи передують ЖЦТ (якщо мова 
йде власне про продуктову інновацію) і накладаються один на одного. Так, колектив 
авторів під керівництвом О.І. Волкова виділяють чотири етапи життєвого 
інноваційного циклу: фундаментальні, прикладні науково-дослідні, дослідно-
конструкторські роботи, комерціалізація новації [1, с.20]. Аналогічний розподіл
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можна знайти у працях В.О. Василенко та В.Г. Шматько. А Б.Ф. Заблоцький формує 
структуру інноваційного процесу трьома складовими: наукові фундаментальні, 
прикладні дослідження та інноваційно-виробничий цикл (впровадження новацій, 
створення і реалізації продукту, розподіл прибутку і фінансування інновацій) [2, с. 
80]. В. В. Стадник та М. А. Йохна інноваційний процес також розмежовують трьома 
етапами: 1) наука (фундаментальні і прикладні дослідження); 2) техніка (дослідно- 
конструкторські і проектно-конструкторські роботи); 3) виробництво (дослідження 
ринку, конструювання, ринкове планування, дослідне виробництво, ринкове 
випробування, комерційне виробництво) [3, с. 64-67].

С. М. Іллященко пропонує наступні складові інноваційного циклу: 1) аналіз 
відповідності внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім; 2) генерація ідей; 3) 
відбір ідей; 4) розробка задуму товару та його перевірка; 5) комплексний аналіз 
ринку і розробка стратегії маркетингу щодо виведення товару на ринок; 6) оцінка 
можливості досягнення цілей маркетингової програми; 7) розроблення товару; 8) 
ринкові випробування нової продукції [4, с. 110-111]. Авторський колектив під 
керівництвом М. П. Денисенка розділяють погляди С. М. Іллященка, доповнюючи 
інноваційний цикл етапом розвертання комерційного виробництва.

Результати. Синтезувавши погляди науковців ми пропонуємо наступну модель 
життєвого циклу інновацій (ЖЦІ) (рис. 1.1):

Виникнення 
об’єктивної потреби 

в інновації
Kr Аналітичний етап

Рис. 1.2 -  Модель життєвого циклу інновацій

ЖЦІ може розпочатися лише за наявності об’єктивної потреби в ній, тобто має 
бути певна незаповнена ніша ринку підкріплена платоспроможним попитом. 
Аналітичний етап передбачає аналіз внутрішніх можливостей підприємства 
(дослідження його інноваційного потенціалу), а також ринкового потенціалу (яких 
саме новацій потребує ринок). Творчий етап ЖЦІ передбачає генерацію та відбір 
ідей, прийнятних з точки зору як внутрішніх можливостей підприємства, так і 
можливостей їх реалізації на ринку. Саме на цьому етапі з’являється задум новинки і 
якщо мова йде про новий товар, то це і є початком його життєвого циклу. Науково- 
дослідний етап передбачає проведення фундаментальних, прикладних наукових 
досліджень, проектно-конструкторських розробок, створення дослідних зразків, 
налагодження експериментального виробництва, дослідження та оцінювання техніко- 
економічної доцільності проекту. Змістом виробничо-комерційного етапу є 
доведення новинки до практичного використання: випуск пробної партії товару, 
налагодження комерційного виробництва, програми збуту та каналів розподілу, а 
також постійний контроль за змінами, що відбуваються у внутрішньому і 
зовнішньому середовищі.
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Висновки. Формування чітко налагодженої, досконало відпрацьованої та 
адаптивної системи управління інноваційним розвитком неможливе без врахування 
особливостей того чи іншого етапу ЖЦІ, що дозволяє раціонально розподілити 
ресурси підприємства, реалізувати його інноваційний потенціал, скористатися 
ринковими можливостями, усунути або зменшити вплив загрозливих факторів ринку 
та врешті решт досягнути бажаного ефекту.
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29. Оценка рисков хозяйственной деятельности ОАО 
«Ошмянский мясокомбинат»

Екатерина Позднякова
Белорусский государст венны й аграрны й технический университ ет

Введение. В условиях объективного существования риска и связанных с ним 
различных видов потерь у предприятий мясоперерабатывающей промышленности 
возникает потребность в реализации определенного механизма, который позволил бы 
наилучшим из возможных способов учитывать риск при осуществлении 
хозяйственной деятельности. Рассмотрим, каким образом возможно применение 
алгоритма риск-менеджмента на примере оценки и управления хозяйственными 
рисками ОАО «Ошмянский мясокомбинат».

Материалы и методы. С целью получения достоверных результатов оценка и 
анализ хозяйственных рисков ОАО «Ошмянского мясокомбината» произведена в 
несколько этапов: качественный анализ, анализ чувствительности и анализ сценариев.

Результаты. Основой для проведения качественного анализа являлись 
следующие данные: перечень факторов хозяйственных рисков предприятий
мясоперерабатывающей промышленности, экспертные оценки важности каждого 
фактора риска, определенные экспертами вероятности неудачных исходов, балл 
риска, ранг каждого фактора риска.

Проведение качественного анализа дает следующие результаты:
1. Общий балл риска хозяйственной деятельности ОАО «Ошмянский 

мясокомбинат» (Rb1) равен 312,6. Деятельность предприятия находится в зоне 
допустимого риска. Это свидетельствует о довольно благоприятной внешней и 
внутренней среде для функционирования и развития предприятия.

2. Среднее значение балла риска факторов равно 4,53. Факторы риска, имеющие 
значение балла риска выше среднего: рост прямых затрат, увеличение объема 
капитальных вложений, девальвация национальной валюты, необходимость
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снижения цен, несвоевременная оплата отгруженной продукции, 
неплатежеспособность покупателей, неверная оценка потенциала предприятия, 
ошибочный прогноз развития внешней хозяйственной среды, снижение спроса 
вследствие изменения потребностей рынка.

Для проведения анализа чувствительности по критерию чистой текущей 
стоимости (NPV) в качестве факторов риска выступали: требуемый объем 
инвестиций, объем реализации колбасных изделий (так как реализуется проект по 
реконструкции именно колбасного цеха), прямые затраты на производство 
продукции. После получения измененных значений NPV, рассчитывались показатели 
эластичности NPV и присваивались рейтинги для каждого фактора риска. На 
основании полученных значений эластичности NPV к изменению показателей можно 
сделать вывод, что наиболее опасным (чувствительным) для данного 
инвестиционного проекта является увеличение прямых затрат на производство 
продукции. Изменение данного показателя характеризуется высокой эластичностью 
и входит в группу риска I. При разработке мероприятий по управлению рисками 
данному фактору следует уделить повышенное внимание.

Для проведения оценки риска по методу анализа сценариев рассматривались три 
сценария: оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный. В качестве 
факторов риска использованы те же показатели, что и при анализе чувствительности. 
На основании экспертных оценок вероятностей реализации сценариев и возможных 
отклонений показателей от плана в каждом из сценариев фиксировались 
соответствующие значения отобранных факторов, данные подставлялись в 
финансовую модель хозяйственной деятельности предприятия, после чего 
рассчитывался показатель эффективности (NPV).

На основании полученных данных о значениях вероятности пессимистического 
сценария (Р пес), чистой приведенной стоимости по пессимистическому (N P V nec)  и 
наиболее ожидаемому (N P V ox) сценариям рассчитан коэффициент риска:

V — N P Vузж vn e c ('9 8 2 4 3 5 , 4 5  —  1 1 2 3 5 0 , 7 7 0 / -S

9 8 2 4 3 5 , 4 5
=  0 2

Выводы. Оценка хозяйственных рисков ОАО «Ошмянсий мясокомбинат»: 
коэффициент риска проекта (Rb2) равен 0,2. Значение коэффициента риска превышает 
значение вероятности пессимистического сценария, равное 0,18, поэтому по данным 
анализа сценариев деятельность мясокомбината является слишком рискованной.

На основании полученных значений оценки риска риск деятельности может быть 
оценен как умеренный (Rb1 находится в зоне допустимого риска и R b2> P nec). Таким 
образом, необходима разработка программы мероприятий по управлению 
хозяйственными рисками.
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30. Основные направления влияния экономического кризиса 
на сектора малых и средних предприятий в Болгарии

Г аля Драганова
Русенский университ ет  "Ангел К ъ н ч е в “, филиал Р азград, Б олгария

Нынешняя экономическая бизнес-ситуации в Болгарии состоит в мировом 
финансово-экономического кризисе, который начался в 2008 году в качестве 
финансового кризиса, что привел к концу того же года к значительной потере 
доверия и быстрым снижением мировой торговли. Инвестиционные потоки 
уменьшаться. Потребление постепенно сокращается.

Для периода 2008-2011, количество малых и средних предприятий увеличилось 
на чуть более 27 тысяч (или около 10%). В основном в секторах розничной торговли, 
в то время как компании в обрабатывающей промышленности снизились только с 
796 в прошлом году (2,6% промышленных предприятий). Существует тенденция 
увеличения доли малых предприятий за счет малого бизнеса. Как раз наоборот 
произошло в годы до экономического кризиса. Это означает, что предприятия теперь 
освобождает рабочую силу и растет с точки зрения занятости.

В 2010 году доля занятых в промышленности сократилась, в то время как услуги 
возрастает. В малых и средних предприятий промышленного сектора включает в 
себя 34,9% и услуги 65,1% от общей занятости. Предприятия характеризуется 
уменьшением сотрудников в почти всех видов экономической деятельности в 
результате влияния строительства (23%), обрабатывающая промышленность (8,4 
процента) и торговли (3,5%).

Пять основных вопросов обследованных предприятий:
1. Неспособность снизить стоимость предприятия.
2. Отсутствие рынков сбыта для товаров и услуг, аффилированной 

задолженность (что негативно скажется на отношениях с поставщиками).
3. Существование крупного неформального сектора экономики в настоящее 

время.
4. Замораживание инвестиционных планов компании.
При проведении оценки воздействия мирового кризиса на болгарские 

предприятия важно отметить, что эта группа компаний при прочих равных условиях 
более уязвимы к негативным внешним воздействиям крупных компаний по 
нескольким причинам:

1. их деятельность плохо диверсифицирована (имеют слабые компенсаторные 
возможности в сложных ситуациях);

2. занятых в них совмещают несколько функций и, следовательно, трудно 
сокращать в целях экономии затрат;

3. «априори» имеют ограниченные ресурсы;
4. часто работают в качестве субподрядчиков и в этой роли зависят от 

экономического и финансового «здоровья» руководителей;
5. имеют ограниченный доступ к внешнему финансированию, и другие.
В 2012 году восстановление экономики привело к усилению роли 

конкурентоспособности предприятий для их экономической деятельности. Может 
быть идентифицированы две основные группы малых и средних предприятий:

К первой группе относятся предприятия с низкой конкурентоспособностью, 
которые не в состоянии успешно выйти из экономического кризиса и продолжают
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сталкиваться с трудностями - например, снижение продаж и сокращение прибыли в 
человеческие ресурсы, сокращение заработной платы работников и задолженностей.

К второй группе относятся предприятия с относительно высокой степенью 
конкурентоспособности, которым удается быть гораздо лучше во время 
восстановления экономики.

В краткосрочной и долгосрочной устойчивости малые и средние предприятия 
зависит от успешного развития в плане доступа к финансированию, инноваций, 
интеллектуальной собственности, интернационализации и внедрения лучших 
практик.

Экономический кризис может быть определен в качестве катализатора для 
инноваций. Если компания не предпринимает никаких действий, чтобы изменить, 
если не приспособиться к новым рыночным условиям и тенденциям, она обречена на 
провал.
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31. Инновации в состав продукта и особенности 
инновационного процесса продукции на малых и средних

предприятий

Лилия Димитрова
Русенский университ ет  "Ангел К ъ н ч е в “, филиал Р азград, Б олгария

Инновационный продукт представляет собой процесс возникновения, развития, 
производства и маркетинговых идей для новой или усовершенствованной продукции 
(товаров или услуг) и результате должны быть значительными с точки зрения уровня 
производства, качества продукции или стоимости производства и распределения. В 
рамках этого процесса вне инноваций предприятия, которые, как правило включает в 
себя:

1. Исследования и опытно-конструкторские работы по разработке инноваций, 
лабораторных испытаний, подготовки образцов новой продукции;

2. Выбор необходимого сырья для производства новых изделий;
3. Проектирование, разработка, испытание и внедрение новых моделей 

оборудования, необходимого для производства новых изделий;
4. Разработка новых организационных решений, направленных на новые 

продукты;
5. Исследование, разработка и приобретение необходимых информационных 

ресурсов;
6. Подготовка, переподготовка и подбор персонала, который будет 

осуществлять инновацию продукции;
7. Приобретение соответствующих документов для защиты интеллектуальной 

собственности, патентов, лицензий, ноу-хау;
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8. Организация и проведение маркетинговых исследований, связанных с 
запуском новых продуктов на рынке и их реализация.

Инновации составляют значительную часть по сравнению с другими типами 
иновационной деятельности, что можно увидеть в двух основных направлениях:

1. как средство обеспечения стратегического преимущества в 
предпринимательской деятельности и экономики в целом;

2. тип бизнеса, продукция которых конкретные научные, научно-технические и 
другие результаты, которые могут быть использованы в качестве основы для 
инноваций в других отраслях промышленности.

Литература
1. Георгиев И., И Цветков Цв., 1999, „Мениджмънт на фирмените иновации и 

инвестиции”, С., УИ „Стопанство”, с.37-39.
2. Дулевски, Л., 2009, „Глобалната криза и предизвикателствата пред трудовите 

Пазари”, Годишник на УНСС, София.
3. Тодоров, К., 2011, „Българското предприемачество по време на кризата и 

като двигател на следкризисното развитие”, УНСС, София.
4. Кънев , Пантелеева, 2004. „Продуктовите иновации в малките и средни 

предприятия”, Икономически университет „Д.Ценов”, Свищов.

228



21.5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Голова секції -  проф Л.І. Нейкова 
Секретар -  ст. викл. О.А. Баталова

Ауд. В-205

1. Боргові цінні папери як засіб залучення інвестицій

Олена Баталова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. : Актуальним на сьогоднішній день залишається питання щодо 
залучення інвестицій для здійснення господарської діяльності підприємств усіх без 
винятку форм власності. Відтворювати інвестиційні процеси доцільно в умовах 
фінансової кризи за рахунок випуску боргових цінних паперів, таких як 
корпоративні та конвертовані облігації підприємств. В цьому аспекті можна 
використати успішний досвід залучення коштів ПАТ «Концерн Хлібпром».

Матеріали та методи. : При досліджені питання використовувались наступні 
методи: системний підхід, узагальнення, порівняння, формалізація, структурний, 
статистичний та абстрактно-логічний аналіз.

Результати. : У сучасному світі однією з важливих умов розвитку економіки 
держави є активно функціонуючий фондовий ринок, який вважають одним із 
найточніших індикаторів економічного стану країни, бо залучення грошових ресурсів 
світового фінансового ринку, на якому обертається понад 40 трл. дол. США, для 
модернізації і розширення виробництва є важливим чинником зростання економіки 
будь-якої країни. Це особливо важливо для України, де фізична зношеність активної 
частини основних фондів сягає 80%, не кажучи вже про їхню моральну застарілість, 
як і застарілість технологій в цілому. Потенційна можливість залучення іноземних 
інвестицій в економіку України базується на притяжінні капіталу до тих країн та 
галузей, де він приносить найбільший прибуток.

Успішний досвід залучення боргових цінних паперів має інвестиційна компанія 
Concorde Capital, яка розмістила облігації ПАТ «Концерн Хлібпром» серії Д на суму 
50 млн. грн. Середньозважена дохідність облігацій склала 19,7%. Покупцями 
виступили локальні інвестиційні фонди, страхові компанії, а також фонди- 
нерезиденти. Компанія має намір використовувати позикові кошти на: поповнення 
оборотного капіталу і запасів зерна (10 млн. грн.), виведення проекту з виробництва 
заморожених хлібобулочних виробів на планову потужність (5 млн. грн.),
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рефінансування існуючих позик компанії на більш привабливих умовах (35 млн. грн.) 
[2].

Тут ми бачимо наочний інтерес як підприємства-емітента, так і кредитора, 
оскільки підприємство може залучити значні фінансові ресурси на виробничі 
потреби, а інвестора цілком влаштовує дохідність облігаційного займу. Сьогодні, на 
фінансовому ринку, середньозважена дохідність облігацій може сягати 20%, що є 
значно привабливішим для потенційних інвесторів. Не тільки можна залучати у 
такий спосіб фінансові ресурси інвестиційних фондів та страхових компаній, на 
руках у населення зосередженні також значні фінансові кошти, які можна 
використати підприємству в вигляді облігаційного займу і запропонувати найбільш 
вигідні умови вкладення коштів. Підприємствам-емітентам необхідно показати 
значні переваги залучення коштів за допомогою інструментів фондового ринку, а 
саме облігацій в порівнянні з банківськими депозитами. Сьогодні, в складних умовах 
господарювання, недовіри населення до банківської системи (незначна відсоткова 
ставка, ризик часткової або повної втрати грошових коштів та інше), емітенти все 
більше звертаються до такого привабливого інструменту фінансування -  як 
облігаційний займ.

На жаль, за останні роки спостерігається зниження обсягів випусків боргових 
цінних паперів, якому сприяло чимало факторів.

По-перше, як зазначається вище негативний вплив світової фінансово- 
економічної кризи, та несприятливі макроекономічні показники. Головне -  це, 
безумовно, збільшення темпів інфляції та, у результаті, подорожчання вартості 
позикових коштів. Залучення підприємствами капіталу під 15-18% річних, нечуване 
ще кілька років тому, тепер стало нереально.

По-друге, значний відток грошової маси на фоні нестабільного курсу $/грн. та 
падіння довіри до вітчизняних банків, оскільки саме через недосконалу банківську 
систему була спричинена фінансова криза і як наслідок ми маємо значне скорочення 
бази поточних та депозитних рахунків комерційних банків. Банківська система 
стурбована такою негативною тенденцією та вишукує нові інструменти збільшення 
вкладень. Недарма вони і є основними локомотивами та гравцями на ринку боргових 
цінних паперів.

По-третє, існуючі законодавчі обмеження, такі як дуже ускладнене долучення до 
більш дешевих іноземних кредитів, не кажучи вже про публічне залучення коштів на 
західних фондових ринках, також не сприяють розвитку вітчизняного ринку 
капітальних запозичень через боргові цінні папери.

Висновки. :Розглянувши питання випуску боргових цінних паперів для 
залучення інвестицій на підприємства, можна з упевненістю сказати, що сьогодні, 
внаслідок негативного впливу світової економічної кризи на фінансову діяльність 
підприємств, альтернативним та найбільш доступним джерелом інвестицій є 
корпоративні облігації.
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2.Реалізація експортного потенціалу національних аграрних
підприємств

Богдан Коваль, Ірина Тюха
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ : Одним з пріоритетних напрямків розвитку України на світовій арені є 
аграрна сфера. Актуальність дослідження обумовлюється тим, що в сучасних умовах 
глобального розвитку світової економіки ефективне управління реалізацією 
експортного потенціалу вітчизняних підприємств є одним з ключових факторів 
успішного функціонування національного господарства та розвитку конкурентних 
переваг на зовнішніх ринках.

Матеріали і методи: При досліджені питання використовувались наступні
методи: теоретичне узагальнення та порівняння, системний підхід, структурний 
аналіз.

Результати: Визначено головні проблеми реалізації експортного потенціалу 
національних аграрних підприємств та розроблено напрями підвищення 
ефективності системи управління реалізацією експортного потенціалу вітчизняних 
підприємств.

Одним з пріоритетних напрямків розвитку та представлення України на світовій 
арені є аграрна сфера. В сучасних умовах глобального розвитку світової економіки 
ефективне управління реалізацією експортного потенціалу вітчизняних підприємств 
є одним з ключових факторів успішного функціонування національного господарства 
та розвитку конкурентних переваг на зовнішніх ринках.

Основними проблемами управління реалізацією експортного потенціалу 
національних товаровиробників є:

- зменшення інвестиційної активності та обмеження доступу до фінансових 
ресурсів, через порушення рівноваги банківської системи;

- відсутність дієвого механізму державного регулювання ціноутворення на 
зернову продукцію в умовах як надвиробництва зерна, так і неврожаю;

- високий рівень кредитних ставок і недосконалість бюджетної підтримки 
вітчизняних виробників зерна;

- введення невиправданих квот на експорт зерна, через неякісний моніторинг 
рівня забезпеченості продовольчим і фуражним зерном;

- непрозора система митно-тарифного регулювання при здійснені експортної 
діяльності національними виробниками зерна;

- відсутність біржової системи торгівлі в аграрній сфері;
- нестача ліквідності та слабкий фінансовий стан змушують майже половину 

господарств продавати до 80% свого урожаю відразу після збирання, коли 
пропозиція зростає, а ціни падають;

відсутність розвиненої та дієвої системи страхування ризиків, які виникають в 
процесі господарської діяльності аграріїв[1].

Рекомендації щодо удосконалення управління реалізацією експортного 
потенціалу вітчизняних підприємств на ринку зерна:

- відмова від практики стихійного визначення об’єктів державного цінового 
регулювання;
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- запровадження обмежень експорту зерна тільки у виключних критичних 
обставинах, коли є нестача зерна на внутрішньому ринку та не спрацьовують 
економічні механізми регулювання;

- підвищення ефективності механізму моніторингу залишків, наявності і 
витрачання зерна на внутрішньому ринку;

- впровадження дієвої системи страхування ризиків, які виникають в процесі 
операційної діяльності сільськогосподарських підприємств;

- запровадження державної підтримки аграрного сектору шляхом зниження 
кредитних ставок, представлення можливості підприємствам закуповувати посівні та 
паливно-мастильні матеріали на пільговій основі, надання вигідного лізингу 
сільськогосподарської техніки на період посіву, обробки та збору урожаю;

- розробка спрощеної системи митно-тарифного регулювання для підприємств 
експортерів зерна, що дасть можливість підприємствам, які мають і нарощують 
експортний потенціал успішно реалізувати його на зовнішніх ринках[2].

Висновки: Отже, реальними чинниками сприяння розвитку зернового ринку 
України та посилення позицій національних товаровиробників на світовому ринку є 
зміщення інструментарію держави в бік економічного регулювання процесів 
ціноутворення на зернову продукцію, застосування антимонопольного законодавства 
лише у випадку різкого коливання цін на зерновому ринку та суттєве скорочення 
обмежень експорту зерна. Заохочення та стимулювання українських аграріїв шляхом 
зменшення кредитних ставок на фінансові ресурси, впровадження дієвих 
інструментів страхування ризиків в процесі операційної діяльності, а також 
комплексне їх субсидіювання дозволить реалізувати величезний експортний 
потенціал України, як аграрної держави.

Література
1. Абсава Л. О. Експортний потенціал агропродовольчого комплексу в умовах 

глобалізації продовольчих ринків / Л. О. Абсава // АгроСвіт. 2010. № 16. C. 17-24.
2. Березюк Ю. Б. Формування експортного агропродовольчого потенціалу 

регіону / Ю. Б. Березюк // Економіка АПК. -  2009. -  № 10. -  C. 123-126.

З.Організація експортної діяльності підприємств-виробників
сої

Ірина Тюха
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ : Важливим етапом інтеграції України у світову економічну співпрацю є 
вихід на зовнішні ринку збуту, зокрема, ведення експортної діяльності. Правильно та 
продуктивно організована експортна діяльність підприємства відкриває перед ним 
нові можливості та горизонти розвитку, а також дозволяє зменшити ступінь ризику 
на зовнішніх ринках збуту.

Матеріали та методи : При досліджені питання використовувались наступні 
методи: системний підхід, узагальнення, порівняння, формалізація, структурний, 
статистичний та абстрактно-логічний аналіз.

Результати: Ефективна організація експортної діяльності дозволяє
використовувати національні потужності і ресурси з більшим ефективно і формувати

232



валютні можливості для задоволення потреб в імпорті. Крім того, світовий досвід 
показує, що найбільш дієвою і ефективною стратегією інтеграції економічної 
системи країни у світову економіку є поєднання структурної перебудови 
національної економіки з її орієнтацією на активне зростання експорту.

На світовому ринку спостерігається стрімка тенденція до зростання попиту та цін 
на сою. Основними експортерами на світовому ринку сої виступають Бразилія, США, 
Аргентина, Парагвай та Канада. Найбільшим імпортером сої у світі є Китай, за ним 
розмістилися країни ЄС-27 (Італія, Іспанія, Франція, Нідерланди), а також Мексика, 
Японія, Тайвань та Індонезія.

На внутрішньому ринку відбувається нарощування обсягів виробництва сої, 
збільшуються посівні площі та зростає експорт на зовнішні ринки. Найпотужнішими 
виробниками сої є Сантрейд (Bunge Україна), Зоря Поділля, Нібулон, Серна 
(Glencore), Зернопродукт, ТОВ Агропромислова група, Зелена Долина, Кернел, 
Каргіл (Штате), Клов. Основними експортерами української сої є Сантрейд (Bunge 
Україна), Нібулон, Серна (Glencore), Агропромислова група, Кернел, Рамбурс (United 
Grain Group), Каргіл [1].

Аналіз показує, що в процесі світової торгівлі найбільші торгові потоки зерна сої 
ідуть у двох напрямках. Перший, найбільший за обсягами напрям імпорту сої -  
країни Азії (Китай, Японія, Тайвань, Південна Корея, Індонезія тощо), де проживає 
понад 60% населення нашої планети. Імпортована соя використовується переважно з 
харчовою метою, решта -  для вирішення проблем кормового білка. Другий важливий 
за обсягами та інтенсивністю напрямок імпорту сої -  країни Європейського Союзу. 
Для багатьох країн Західної Європи соя являє собою найважливіший високобілковий 
і олійний ресурс.

Світовий ринок сої монополізований цими чотирма країнами, які разом 
експортують близько 90% усієї сої. Світовий імпорт зерна сої також зростає.

У соєвому імпорті задіяні всі економічно розвинені країни з високим рівнем 
життя.

Основними проблемами ефективної організації експортної діяльності 
вітчизняних підприємств є зменшення інвестиційної активності та обмеження 
доступу до фінансових ресурсів; відсутність дієвого механізму державного 
регулювання ціноутворення та квотування експорту зерна; відсутність ефективної 
біржової системи торгівлі в аграрній сфері та дієвої системи страхування 
операційних ризиків [4].

В Україні інтерес до сої зростає в усіх ґрунтово-кліматичних зонах: 
розширюється соєве поле, вона повноправно включається в сівозміни основних 
землеробських регіонів. У 2012 році наша країна за обсягами виробництва сої посідає 
перше місце в Європі, восьме -  у світі, має найкращі перспективи для нарощування 
виробництва і формування значних експортних її ресурсів. Як біологічний 
азотфіксатор, соя -  один з найкращих попередників у сівозміні, бо стабілізує 
зростання виробництва зерна і зміцнює економіку господарств.

Висновки: Прискоренню української інтеграції у світовий економічний простір 
сприятиме виявлення потенційних можливостей підприємств експортно- 
орієнтованих галузей, зокрема сільського господарства, та організація ефективної 
експортної діяльності вітчизняних підприємств при всебічній державній підтримці. 
Заохочення та стимулювання українських аграріїв шляхом зменшення кредитних 
ставок на фінансові ресурси, впровадження дієвих інструментів страхування ризиків 
в процесі операційної діяльності, а також комплексне їх субсидіювання дозволить 
Україні зайняти лідируючі позиції на світовому ринку зерна.
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4. Система управління програмою маркетингу на підприємствах- 
суб'єктах зовнішньоекономічної діяльності в забезпеченні їх виходу на

зовнішній ринок

Тамара Філоненко, Ірина Тюха
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ : Маркетинг, будучи дуже складним явищем, що має першорядне 
значення для успіху будь-якого підприємства, припускає розробку загального плану 
-  стратегії маркетингу для товарів і послуг фірми.

Матеріали та методи
При досліджені питання використовувались наступні методи: системний підхід, 

узагальнення, порівняння, формалізація..
Результати
Програми маркетингу -  це намічений для планомірного здійснення, об'єднаний 

єдиною метою та залежний від певних строків комплекс взаємопов'язаних завдань і 
адресних заходів соціального, економічного, науково-технічного, виробничого, 
організаційного характеру з визначенням ресурсів, що використовуються, а також 
джерел одержання цих ресурсів [1].

Маркетингова програма передбачає проведення цінової політики фірми, 
формування попиту, стимулювання збуту та ін. Програми можуть бути 
короткострокові (до одного року), середньострокові (до 5 років) і довгострокові (до 
10—15 років).

Програма маркетингу - це основний документ, який встановлює конкретно хто, 
що, коли, де і яким чином повинен робити. В рамках маркетингових програм 
знаходять оптимальне поєднання наступні напрями:

- розробка принципово нових видів продукції, з якісно новими техніко- 
економічними характеристиками; 2) модифікація вигляду виробів відповідно до 
вимог і запитів конкретних покупців; 3) створення нових видів продукції із 
застосуванням придбаних патентів і ліцензій.

На маркетингові програми покладається головне завдання - дати можливість 
визначити оптимальну структуру (номенклатуру, асортимент) наміченої до випуску 
продукції, виробництва, орієнтованого на здобуття бажаного рівня прибутку.

Маркетингова програма вирішує три основні задачі: 1) вибір цільового ринку і
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кінцевого споживача з урахуванням їх вимог і потреб в продукції, 2) визначення 
об'єму випуску нової і удосконалення старої продукції в натуральному і вартісному 
виразі на поточний і перспективний період, 3) зіставлення витрат виробництва, ціни і 
прибутку по кожному конкретному продукту.

Для вирішення даних задач і створення маркетингової стратегічної програми 
існують п'ять основних етапів її розробки: ситуаційний аналіз, маркетинговий аналіз, 
стратегічне планування, тактичне планування, маркетинговий контроль.

Програму маркетингу складають на основі комплексних маркетингових 
досліджень і результатів оцінки власних можливостей підприємства. Типова 
структура маркетингової програми містить такі основні розділи: 1) характеристику і 
прогноз розвитку цільового ринку, в тому числі факторів макро- і мікросередовища 
маркетингу; 2) ринкову позицію фірми з обґрунтуванням вибору стратегії і тактики 
поведінки на цільовому ринку; 3)комплекс (інструменти) маркетингу з 
обґрунтуванням розробок товарної, цінової, збутової і комунікаційної політики; 4) 
джерела фінансування програми і контроль за її виконанням.

При виході на зовнішній ринок більш різноманітнішим стає зовнішнє 
середовище, збільшується число факторів, що впливають на прийняття рішень у 
маркетинговій програмі:

1) підвищується ступінь невизначеності в діяльності підприємства;
2) зростає ступінь ризику, з'являється додатковий ризик його діяльності;
3) збільшується потреба в інформаційному забезпеченні підприємства;
4) підвищуються вимоги до координації різних напрямків і сфер їх діяльності.
Все це і визначає специфіку міжнародного маркетингу, робить необхідним його

використання в управлінні ЗЕД. Ринкова ситуація постійно змінюється, тому 
підприємство завжди повинне мати маркетингову програму на наступні 3-5 років [2].

Маркетингова програма дозволила підприємству зрозуміти своє місце на ринку, 
визначити свій сегмент діяльності та спланувати політику майбутнього успіху. 
Програма маркетингу дає чіткі рекомендації та план необхідних методів по усуненню 
недоліків, які заважають розвиватися та успішно працювати підприємству, 
задовольняють інтереси клієнтів, завойовують позиції на ринку та забезпечують 
конкурентні переваги.

Висновки : сучасних умовах дана тема є дуже актуальною, адже для кожного 
підприємства маркетингова програма є однією з основних складових всієї системи 
маркетингу та стратегічного управління підприємства в цілому.
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5. Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності
підприємства

Наталія Герасимова , Ольга Гоменюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ : Ризики присутні у кожній сфері діяльності і практично на кожному 
етапі виконання чи реалізації цієї діяльності. Таким чином, визначення і 
моделювання можливих ризиків і, відповідно, їх врахування при плануванні 
діяльності та управління ними відіграє надзвичайно вагоме значення.

Матеріали і методи : У дослідженні були використані наукові праці 
українських економістів (Гранатурова В.М., Шевчук О.Б., Старостіної А.О., 
Кравченко В.А. Машиної Н.І..)

Результати : Різноманітність думок про суть ризику пояснюється, зокрема, 
багатоаспектністю цього явища, а також практично повним його ігноруванням у 
чинному законодавстві, надто обмеженим застосуванням у реальній економічній 
практиці й управлінській діяльності. Це пояснюється тим, що ризик -  дуже складне 
явище, яке має безліч відмінних одна від одної, а іноді й протилежних реальних 
основ [1, 2].

Деякі науковці [3] вважають, що в умовах України є своя специфіка причин 
виникнення економічного ризику. Тут на перший план виступають: необов’язковість 
і безвідповідальність суб’єктів господарювання усіх видів; суперечливість 
законодавства; високий рівень інфляції; відсутність реального господарського права; 
недієздатність правоохоронних органів; перевага політичних інтересів над 
економічними; роздутий управлінський апарат; нестійке податкове законодавство 
тощо.

Управління ризиками являє собою специфічну сферу економічної діяльності, що 
вимагає глибоких знань у галузі аналізу господарської діяльності, методів оптимізації 
господарських рішень, страхової справи, психології тощо. Основне завдання 
підприємця в цій сфері -  знайти варіант дій, що забезпечує оптимальне для даного 
проекту поєднання ризику та прибутку з огляду на те, що чим прибутковіший проект, 
тим вищий ступінь ризику під час його реалізації [4].

В світовій практиці врахування ризиків в зовнішньоекономічній діяльності має 
дуже важливе значення, оскільки майже 40% комерційних операцій закінчуються 
невдачею через недостатнє врахування та управління ризиками [5].

До загальних причин виникнення такого роду ризиків відносять постійну 
нестабільність економічних процесів в країнах світового співтовариства, недостатню 
кількість інформації про стан економіки країн світу, відсутність чітких цілей 
діяльності суб’єкта ЗЕД тощо.

На сьогоднішній день в зовнішньоекономічній діяльності нараховується близько 
150 видів ризиків. Окремі науковці [5] виділяють такі: ризики, пов’язані з вибором 
країни здійснення зовнішньоекономічної операції, що включають політичні та 
макроекономічні; ризики, пов’язані з вибором іноземного партнера; маркетингові 
ризики, що включають інформаційні, інноваційні та галузеві; транспортні ризики; 
ризики, пов’язані з укладанням контракту; комерційні ризики в ЗЕД; ризики, 
пов’язані з митним регулюванням.Управління ризиками направлено на зниження їх 
рівня. Серед основних методів зниження рівня ризику в зовнішньоекономічній 
діяльності виділяють: виключення ризику (відмова від проведення будь-яких дій,
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пов’язаних з можливістю появи ризику в ЗЕД), зменшення ризику (передбачає 
прийняття рішень, які призводять до зниження рівня витрат), прийняття ризику 
(підприємець бере на себе повну відповідальність за проведення 
зовнішньоекономічної операції та ризики, пов’язані з нею), передача ризику 
(підприємець передає відповідальність за ризик іншому партнеру або іншому 
суб’єкту господарської діяльності).

Висновки : Таким чином, підприємство, яке здійснює зовнішньоекономічну 
діяльність, неминуче стикається з ризиками, які можуть заважати отриманню 
стабільного прибутку. Вчасне попередження ризиків та здійснення заходів щодо 
мінімізації їхніх наслідків або взагалі уникнення їхнього негативного впливу 
сприятиме сталій зовнішньоекономічній діяльності і розвитку підприємства.

Література
1. Гранатуров В.М., Шевчук О.Б. Ризики підприємницької діяльності: Проблеми 

аналізу. -  К.: Зв’язок, 2000. -  152 с.
2. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: Навч.-метод. посібник, - Львів: 

видавництво Національного університету “Львівська політехніка“, 2006 - 224 с.
3. Н.І. Машина. Економічний ризик і методи його вимірювання: Нвчальний посібник.

- Київ: Центр навчальної літератури, 2003. -  188 с.
4. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія і практика: Навч. 

посіб. -  К.: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2004. -  200 с.
5. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник.

- К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 377 с.

6. Управління конкурентними перевагами аграрних 
підприємств на світовому ринку овочів

Наталія Опря , Ірина Тюха
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ : Здобуття конкурентних переваг є стратегічно важливим для суб’єктів 
господарювання в ринковій економіці. Саме конкурентні переваги підприємств 
визначають можливість зайняття лідируючої позиції на ринку. Аграрним 
підприємствам необхідно проводити якісну оцінку своїх власних конкурентних 
переваг та розробляти комплекс заходів щодо їх посилення. Значні обсяги 
внутрішнього виробництва овочів разом з стійким високим рівнем попиту на них на 
світовому ринку сприяють входженню аграрних підприємств до групи світових 
лідерів експортерів овочевих.

Матеріали і методи : При досліджені питання використовувались наступні 
методи: системний підхід, узагальнення, порівняння, формалізація.

Результати : Світовий ринок овочів є системою економіко-правових відносин, 
які виникають між суб’єктами різних країн світу в процесі виробництва, зберігання 
та торгівлі овочевою продукцією на засадах вільної конкуренції, ціноутворення та 
міждержавного контролю за якістю.

Ціни на світовому ринку овочів впродовж 2012-2013 рр. зростають, що 
відображає прагнення покупців споживати більше овочевої продукції навіть 
незважаючи на зниження обсягів експорту. Така ситуація дає можливість 
вітчизняним аграрним підприємствам покрити збитки отримані внаслідок холодної 
зими та весняної спеки навіть не зважаючи на зниження обсягів експорту.
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Конкурентні переваги -  це позиції підприємства на ринку, які дозволяють йому 
долати конкурентні сили і залучати покупців. Основним матеріальним носієм 
конкурентних переваг підприємства виступає продукція, що ним виробляється. [3].

Конкурентні переваги -  це результат низької собівартості, високої міри 
диференціації товарів, розумного сегментування ринку, впровадження нововведень 
та швидкого реагування на потребу ринку. Виходячи з вищесказаного: 
конкурентоспроможність втілюється в конкурентну перевагу, потім оформлюється як 
конкурентна позиція [1].

Варто зазначити, що при зайнятті передових конкурентних позицій аграрними 
підприємствами існує багато проблем, серед яких основними є: висока собівартість 
продукції; низький рівень механізації виробничих процесів; низький рівень якості 
продукції тощо.

Розглядаючи зазначені проблеми можна зробити висновок про те, що визначення 
перспектив використання конкурентних переваг є стратегічним та пріоритетним 
напрямком успішної діяльності підприємства.

Засобом формування конкурентних переваг виробників овочевої продукції є 
створення вхідних бар’єрів у галузь, оскільки, враховуючи глобалізаційні процеси, 
відсутність внутрігалузевої конкуренції є тимчасовим явищем. [2].

Необхідно також підвищити якість овочевої продукції задля забезпечення 
найвищих показників міжнародних стандартів, що забезпечить 
конкурентоспроможність на зовнішньому ринку овочів.

З метою нарощування обсягів та забезпечення високого рівня рентабельності 
виробництва овочевої продукції необхідно оптимізувати землекористування, 
структуру посівів та використовувати кращі попередники для підвищення 
ефективності вирощування овочів.

Аграрна політика України має бути прозорою і прогнозованою. Зростання 
показників конкурентоспроможності підприємств досягається за рахунок розробки 
дієвих механізмів підтримки державою. Це відбувається при впровадженні пільг та 
виділенні коштів для оновлення виробничих потужностей виробників овочевої 
продукції. Пріоритетність має надаватись аграрним підприємствам, які виробляють 
овочеву продукцію, як товар масового споживання.

Висновки : Аграрні підприємства України мають достатній рівень
конкурентних переваг на світовому ринку овочів, що дозволяє їм посідати провідне 
місце серед провідних експортерів овочевої продукції. Проте, існує ряд проблем 
подолати які можливо розробивши та впровадивши систему заходів щодо подолання 
існуючих загроз та виявлення нових можливостей для вітчизняних виробників 
овочевої продукції, поєднавши при цьому ефективний менеджмент підприємств та 
якісну державну підтримку.
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7. Проблеми удосконалення організації зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства

Яна Російська, Ірина Тюха
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ : Сучасний стан економічних процесів, які відбуваються в Україні є не 
зовсім привабливими для вітчизняних товаровиробників. Прагнення отримати 
прибуток більший, ніж усередині країни, спонукає підприємства виходити на 
міжнародний ринок. Одним із стратегічних напрямків, а також чинником 
ефективного розвитку підприємства є зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД). З 
розширенням та активізацією ЗЕД особливо актуальною стає проблема побудови 
ефективної системи управління ЗЕД на підприємстві. Успіх діяльності підприємства 
все більше і більше залежить від того, наскільки добре організована його ЗЕД.

Матеріали та методи : При досліджені питання використовувались наступні 
методи: системний підхід, узагальнення, порівняння, формалізація, структурний, 
абстрактно-логічний аналіз.

Результати : Організація ЗЕД -  дуже складна і клопітка робота. Вона вимагає 
уважного опрацювання та аналізу усіх чинників зовнішнього та внутрішнього 
середовищ організації. Виходячи на світовий ринок, підприємству варто вирішити 
два основні питання щодо організації своєї ЗЕД:1)питання щодо визначення способу 
формування найбільш сприйнятливої та ефективної організаційної структури 
управління ЗЕД; 2) питання щодо чіткого встановлення способу керування 
створеною структурою для досягнення поставленої мети [1].

При організації ЗЕД на підприємстві необхідно враховувати наступні чинники 
впливу на організацію ЗЕД, які традиційно поділяють на зовнішні та внутрішні. До 
зовнішніх зазвичай відносять економічну свободу, конкуренцію, присутність у 
державі, специфіку ринків, ризики; а до внутрішніх -  розмір підприємства та 
масштаби ЗЕД, витрати, ступінь та характер диверсифікації, контроль, досвід. 
Організовуючи та здійснюючи ЗЕД, кожне окреме підприємство має детального 
аналізувати всі чинники та виокремлювати ті з них, які будуть сприяти підвищенню 
ефективності організації ЗЕД. Підвищення ефективності організації ЗЕД варто 
починати з удосконалення організації роботи самого відділу, який відповідає за 
здійснення ЗЕД на підприємства. Велике значення для ефективної організації 
зовнішньоторговельних операцій підприємства має правильний добір менеджера та 
працівників відділу, адже від їх кваліфікації залежить ефективна організація ЗЕД.

Наступним чинником, який впливає на підвищення ефективності організації ЗЕД
є аналіз конкуренції на ринку. Для того, щоб вижити в конкурентній боротьбі і 

досягти успіху, обов’язково необхідно використовувати можливості комплексу 
маркетингу.

Для успішної організації ЗЕД підприємство повинно розробити різні 
маркетингові стратегії. Важливим, в контексті даної проблеми, є вибір країни для 
співпраці. При цьому необхідно враховувати: політичну й економічну стабільність; 
витрати виробництва; транспортну інфраструктура; державні пільги й стимули; 
наявність як кваліфікованої, так і відносно дешевої робочої сили; ємність ринку даної 
країни; наявність торгових обмежень; наявність необхідних постачальників 
сировини, матеріалів.
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Процес підготовки і успішного здійснення ЗЕД вимагає від підприємства 
детального вивчення потенційних партнерів з подальшим постійним їх 
моніторингом. Важливим чинником підвищення ефективності організації ЗЕД є 
дослідження цін на продукцію. Варто наголосити на необхідності застосовування 
засобів страхування валютних ризиків при здійсненні ЗЕД. Незважаючи на те, що 
заходи щодо зниження валютних ризиків підвищують ефективність 
зовнішньоекономічних угод, вони часто невиправдано ігноруються вітчизняними 
підприємствами. Важливою умовою ефективної зовнішньоекономічної діяльності є 
мінімізація витрат на організацію та реалізацію зовнішньоекономічних операцій, 
оскільки саме вони займають значну частгу усіх видатків підприємства. При 
укладенні контрактів підприємство має відстоювати свої інтереси з метою 
досягнення згоди з партнером щодо співпраці на вигідних для себе умовах. Від 
встановлених умов залежить, які витрати понесе підприємство[2].

Висновки : Серед основних можливих заходів по удосконаленню організації 
ЗЕД на підприємствах можна виділити наступні: створення окремого структурного 
підрозділу, що відповідав би за проведення експортно-імпортних операцій, 
маркетингові дослідження нових ринків, вибір партнерів для ведення 
зовнішньоекономічної діяльності шляхом збору необхідної інформації про них, 
проведення SWOT-аналізу для розробки стратегії розвитку підприємства та 
удосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі 
постійного моніторингу зовнішнього середовища.
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8. Управління підвищенням якості продукції вітчизняних 
товаровиробників

Олена Дружиніна, Ірина Тюха
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ : В умовах сучасного розвитку економіки, проблема якості продукції є 
актуальною для всіх суб’єктів господарювання, які виробляють і реалізують 
продукцію. Підприємства, які не мають сучасних систем управління, не зможуть на 
рівних конкурувати із фірмами-лідерами, або ж просто підвищити прихильність 
споживачів до товару. У міжнародній практиці непоодинокі випадки, коли наявність 
системи управління якістю є обов’язковою умовою або тендеру, або замовника.

Матеріали і методи: При досліджені питання використовувались наступні 
методи: системний підхід, узагальнення, порівняння, формалізація, структурний, 
абстрактно-логічний аналіз.
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Результати : Якість -  це сукупність властивостей і характеристик продукції або 
послуг, які надають продукції або послугам здатність задовольняти обумовлені, або 
передбачені потреби людства. Аби зробити товар справді якісним, а підприємство 
прибутковим, йому необхідно впровадити належну систему управління якістю. 
Управління якістю продукції -  це встановлення, забезпечення і дотримання 
необхідного рівня якості продукції при її розробці, виготовленні та експлуатації, що 
досягається шляхом систематичного контролю за якістю і цілеспрямованого впливу 
на умови й фактори, від яких вона залежить.

Для управління якістю використовують чотири типи методів [1]:
1) економічні методи, що забезпечують створення економічних умов, які 

спонукують колективи підприємств, конструкторських, технологічних і інших 
організацій вивчати запити споживачів, створювати, виготовляти і обслуговувати 
продукцію, що задовольняє ці потреби і запити. До числа економічних методів 
відносяться правила ціноутворення, умови кредитування, економічні санкції за 
недотримання вимог стандартів і технічних умов, правила відшкодування 
економічного збитку споживачу за продаж йому неякісної продукції;

2) методи матеріального стимулювання, що передбачають, з одного боку, 
заохочення працівників за створення і виготовлення високоякісної продукції (до 
числа цих методів відносяться: створення систем преміювання за високу якість, 
встановлення надбавок до заробітної плати та ін.), а з іншого боку - стягнення за 
заподіяний збиток від її поганої якості;

3) організаційно - розпорядницькі методи здійснювані за допомогою 
обов'язкових для виконання директив, наказів, вказівок керівників. До числа 
організаційно-розпорядницьких методів управління якістю продукції відносяться 
також вимоги нормативної документації;

4) виховні методи, що роблять вплив на свідомість і настрій учасників 
виробничого процесу, що спонукають їх до високоякісної праці і чіткого виконання 
спеціальних функцій управління якістю продукції. До їх числа відносяться: моральне 
заохочення за високу якість продукції, виховання гордості за честь заводської марки 
та ін.

Підвищення якості продукції повинно базуватися на основі розробки 
комплексної, взаємопов’язаної системи технічних, організаційних, економічних і 
соціальних та мотиваційних заходів, що забезпечують необхідний рівень якості на 
всіх стадіях виробництва і споживання продукції. Важливою умовою при їх 
формуванні є досягнення “господарського ефекту” за рахунок зменшення вартості 
виробів.

Тому є доцільним впровадження заходів по підвищенню якості продукції 
одночасно[2]:

1. за технологічним напрямком:
- техніко-технологічна досконалість виробництва;
- досконалість засобів виробництва (запровадження новітніх технологій, 

забезпечення належної технологічної оснащеності виробництва);
- удосконалення системи контролю за якістю сировини, матеріалів, готової 

продукції;
2. за економічним напрямком:
- ефективність управління витратами на якість;
- рівень інвестиційного забезпечення модернізації;
- ефективність системи логістики;
3. за організаційним напрямком:
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- формування організаційної культури та філософії організації;
- використання ефективної системи мотивації;
- лідерство та фахова компетентність середнього та вищого менеджменту;
- якість промислово-виробничого персоналу;
- дотримання технологічної дисципліни;
- проведення сертифікації продукції і послуг згідно міжнародних сертифікатів.
Висновки : Отже, стратегічним напрямком успішного функціонування

підприємств в сучасних економічних умовах є створення ефективних шляхів 
підвищення якості продукції та процесу їх формування на підприємстві, які 
дозволяють підвищити необхідний рівень споживчих характеристик продукції. 
Таким чином, особливої актуальності набуває дострокове підвищення 
конкурентоспроможності підприємств на основі формування ефективних шляхів 
управління якістю продукції.
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9. Організація зовнішньоекономічної служби, як елемента 
системи управління експортно-імпортними операціями на рівні

підприємства

Богдан Поперечний , Ірина Тюха
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств -  це сфера господарської 
діяльності, що зв'язана з міжнародною виробничою і науково-технічною 
кооперацією, експортом і імпортом продукції, виходом підприємства на зовнішній 
ринок. Вихід на зовнішній ринок самостійних суб'єктів господарської діяльності 
повинен сприяти пристосуванню економіки до системи світогосподарських відносин, 
формуванню економіки відкритого типу.

Матеріали і методи. : При досліджені питання використовувались наступні 
методи: системний підхід, узагальнення, порівняння, формалізація, структурний, 
абстрактно-логічний аналіз.

Результати : Для ефективного керівництва ЗЕД на рівні підприємства 
необхідна адекватна умовам його роботи структура управління. Розрізняють: 
організаційно-виробничу структуру; структуру управління; організаційну структуру 
підприємства. [2]

На будь-якому підприємстві є система, яка управляє, і система, якою 
управляють. До першої належать органи, служби, апарат управління. До другої- 
виробничі підрозділи.

Організаційно-виробнича структура відображає побудову системи, якою 
управляють, структура управління - системи, яка управляє, а організаційна структура 
підприємства - побудову і взаємозв'язок обох систем. Організаційна структура 
управління ЗЕД визначається тією метою і завданням, які вона покликана 
вирішувати. Її мета - максимізація прибутку на довгостроковий період за рахунок 
ефективної участі в міжнародному підприємництві.
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Найбільший досвід організації і управління зовнішньоекономічною діяльністю 
набуто в спеціалізованих зовнішньоторговельних організаціях (ЗТО). Основні 
напрями зовнішньоекономічної діяльності ЗТО такі: вихід на зовнішній ринок; 
організація експортно-імпортних операцій з поставок товарів, послуг і капіталу; 
валютно-фінансові та кредитні операції; створення спільних підприємств і участь у 
їхній діяльності; міжнародний маркетинг. [1]

До функціональних відділів, що сприяють роботі ЗТО, належать:
1. Відділи і служби, що здійснюють планування, а саме: планово-економічний, 

валютно-фінансовий, транспортний відділи та бухгалтерія ЗТО. Вони забезпечують 
планування і контроль зовнішньоторговельної діяльності, аналіз господарської 
діяльності ЗТО, планування та контроль за банківськими, валютними, кредитними і 
розрахунковими операціями, планування і забезпечення експортно-імпортних 
перевезень вантажів.

2. Маркетингові відділи: відділ кон'юнктури і цін, відділ реклами і виставок, 
інженерно-технічний відділ, відділ спільних підприємств, відділ технічного 
обслуговування і запчастин. Ці служби займаються дослідженням попиту і 
пропозиції, динаміки цін, структури ринків, координують роботи фірм із загальними 
іноземними агентами, здійснюють методичне керівництво та контроль правильності 
розрахунків і застосування цін фірмами при підготовці й ухваленні контрактів, а 
також виконують іншу роботу з дослідження кон'юнктури ринків.

3. Група відділів, що забезпечують ухвалення і виконання управлінських рішень: 
відділ розвитку та вдосконалення організаційної структури об'єднання, відділ АСУ, 
відділ кадрів, відділ закордонних відряджень, канцелярія, адміністративно- 
господарський, юридичний та протокольний відділи.

Створення такої розгалуженої структури управління ЗБД характерне для 
підприємств (організацій) незалежно від їх організаційно-правової форми, якщо їхня 
діяльність цілком і повністю зосереджена на зовнішніх ринках. Проте кількість таких 
підприємств, природно, менша, ніж кількість підприємств, що займаються 
виробництвом. Відділ зовнішньоекономічних зв'язків (ВЗЕЗ) не є самостійним 
структурним підрозділом підприємства. Він становить частину апарату управління. 
Його головне завдання полягає в управлінні ЗБД як елементом єдиної цілісної 
системи внутрішньофірмового управління. Цей відділ не займається безпосередньо 
транспортуванням вантажів, митними процедурами і т. ін. Він створюється, як 
правило, для планування, організації і координації ЗБД (хоча на практиці 
трапляються й інші варіанти).

Висновки: Отже структура системи управління зовнішньоекономічною
діяльністю на підприємстві є функціонально складною та не однорідною, що робить 
її створення кропітким та важливим для менеджменту підприємством.
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10 Інформаційне забезпечення управління зовнішньоекономічною
діяльністю підприємств

Тетяна Шишо , Ірина Тюха
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ : На даний час серед інформаційних систем, які використовуються для 
вирішення різноманітних бізнес-задач, основні позиції займають інформаційні 
системи в менеджменті та експертні системи. Оскільки технології розвиваються 
досить стрімко, в останній час відбувається швидке їх впровадження в систему 
управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, адже це дозволяє 
значно зекономити час, забезпечує різні форми контролю та управління і має певні 
економічні переваги.

Матеріали і методи: У дослідженні були використані наукові досягнення
українських економістів (Т. А. Писаревської , О. В. Городнього,. Смирнової В. В., 
Шляги О. В.)

Результати : Досить актуальною є проблема виявлення перспективних 
напрямків розвитку інформаційних систем в управлінні зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємства, оскільки нерідко менеджерам у даній сфері доводиться 
приймати управлінські рішення в умовах різного ступеня невизначеності. В такому 
випадку, використання досягнень інформаційних технологій дає змогу змоделювати 
результати прийнятих менеджером управлінських рішень та вибрати найбільш 
оптимальне. У цьому полягає одна з головних переваг інформаційних технологій над 
методом спроб і помилок якщо річ йде про управління лише на основі досвіду.

Перспективними напрямками в розвитку інформаційних систем та технологій, 
які допомагають працівникам у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємства ефективно виконувати їхню повинні створюватися на основі 
інтерактивної (діалогової) технології спілкування і вимагати скрупульозних 
досліджень при впровадженні. Вони повинні передбачати можливість адаптації до 
конкретних вимог користувача та подальшого нарощування за рахунок введення 
додаткових роботу, є підвищення їх функціональних можливостей. Новітні 
інформаційні системи функцій. І звісно повинні бути придатними для тривалого 
використання . [2].

Зважаючи на те, що використання інформаційних технологій, які стрімко 
розвиваються та оновлюються, підвищує ефективність діяльності менеджера у сфері 
ЗЕД, необхідно розробити якісно новий підхід до системної організації та здійснення 
підготовки фахівців з управління.

До інформаційних систем нового покоління належать системи підтримки 
прийняття рішень та інформаційні системи, побудовані на штучному інтелекті. [1]. 
Це інтерактивні комп'ютерні системи, які призначені для підтримки різних видів 
діяльності при прийнятті рішень. Дана система має безліч переваг і застосовується в 
усіх сферах управлінської діяльності підприємства, в тому числі і в його 
зовнішньоекономічній діяльності. Такі системи надають менеджеру допомогу у 
процесі прийняття рішень і забезпечують підтримку у всьому діапазоні контекстів 
задач. Вони підтримують і посилюють міркування та оцінку менеджера. Системи 
підтримки прийняття рішень виконують інтеграцію моделей і аналітичних методів із 
стандартним доступом до даних і вибіркою з них. Для надання допомоги при 
прийнятті рішень активується одна або декілька моделей. Вміст їх охоплює історію
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поточних і попередніх операцій, а також інформацію зовнішнього характеру та 
інформацію про середовище. Ці системи прості в роботі та побудовані за принципом 
інтерактивного рішення задач .

Висновки: До експертних систем можна віднести програмні засоби, що 
використовують експертні знання для забезпечення високоефективного рішення 
неформалізованих задач у вузькій предметній області. Експертні системи також 
використовуються в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Їх можна 
використовувати в прогнозуванні, плануванні, контролі, управлінні та навчанні. 
Наприклад, експертні системи вже застосовуються в банківській справі, а саме в 
програмах аналізу інвестиційних проектів, стану валютного, грошового та фондового 
ринку, кредитоспроможності чи фінансового стану підприємств і банків.

Загалом, у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності за умов посилення 
жорсткості конкурентної боротьби на світових ринках роль інформаційного 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств значно зростає. А отже 
зростає значення розвитку інформаційних систем, їх вдосконалення та впровадження 
в діяльність менеджерів у сфері ЗЕД , що є невід’ємною складовою успішності 
підприємства.
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11. Теоретичні засади обґрунтування експортного потенціалу 
підприємств харчової промисловості

Ольга Г оменюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ : Для підвищення своєї конкурентноздатності українські підприємства 
мають орієнтуватися на кращий світовий досвід, виходячи на іноземні ринки збуту та 
опановуючи таким чином досвід конкурентної боротьби у складних умовах 
зовнішнього конкурентного середовища. Розвиток експортного потенціалу 
українських підприємств дозволить не тільки отримати додаткові доходи та 
завантажити потужності, що не використовуються, але й сприятиме зміцненню 
конкурентоспроможності та збільшенню ефективності діяльності підприємств.

Матеріали та методи : У дослідженні були використані наукові праці 
українських та світових економістів (Попова О. І., Сєрової Л.П., Леві Б., Беррі А.)

Результати: У працях вітчизняних та закордонних авторів зустрічаються різні 
визначення експортного потенціалу підприємства. [1-3]. Але ці визначення 
охоплюють лише базові складові експортного потенціалу, пов’язані з виробничими,
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ресурсними та маркетинговими факторами його розвитку. При цьому, в моделях 
недостатньо проробленим є аналіз взаємодії різних факторів (складових) експортного 
потенціалу, що не дозволяє визначити, які сили стимулюють або стримують його 
реалізацію.

На нашу думку, експортний потенціал підприємства можна розглядати як 
потенційну здатність підприємства до завоювання максимально можливої частки 
цільових іноземних ринків при визначених стимулюючих та стримуючих силах 
внутрішнього і зовнішнього характеру.

Для того, щоб розглянути можливий позитивний або негативний вплив 
зовнішніх та внутрішніх факторів, розглянемо спочатку природу (сутність) цих 
факторів:

1. Внутрішні фактори пов’язані з внутрішньо-фірмовим потенціалом підприємств, 
який уособлює можливості по розвитку експорту шляхом використання сильних сторін 
та внутрішніх факторів конкурентоспроможності фірми для завоювання визначених 
цільових експортних ринків.

2. Зовнішні фактори пов’язані з зовнішнім ринковим потенціалом експортних 
ринків, який уособлює можливості по розвитку експорту шляхом знаходження нових 
або розвитку існуючих цільових ринків для експортоорієнтованої продукції 
підприємств (використання факторів зовнішнього середовища);

Аналіз внутрішньофірмового потенціалу дає можливість визначити внутрішні 
стимулюючі сили (сильні сторони та фактори конкурентоспроможності фірми тощо) 
та внутрішні стримуючі сили (слабкі сторони фірми тощо) для розвитку експорту та 
реалізації таким чином експортного потенціалу. В свою чергу, аналіз ринкового 
потенціалу експортних ринків дозволяє визначити зовнішні стимулюючі сили 
(привабливість цільових сегментів іноземних ринків тощо) та зовнішні стримуючі 
сили (бар’єри для входження на експортний ринок) для розвитку експорту та 
реалізації експортного потенціалу.

Крім того, додатковою складовою, необхідною для формування та реалізації 
експортного потенціалу підприємств, є ресурсний потенціал цих підприємств. 
Ресурсний потенціал підприємств уособлює собою можливості підприємств по 
розвитку своєї сировинної бази та потенційного збільшення закупівлі якісної 
сировини для задоволення можливостей збільшення експорту продукції.

Таким чином, систематизований підхід до визначення та обґрунтування 
експортного потенціалу через розгляд його складових (ресурсного, 
внутрішньофірмового та ринкового потенціалів) та механізму їх взаємодії та впливу 
(через стимулюючі та стримуючі сили) дозволяє відокремити не тільки якісно різні і, 
в той же час, не існуючі одна без одної складові експортного потенціалу, а що 
важливо -  з’ясувати природу формування кожної складової, рівень їх розвитку та 
ступінь взаємодії, в результаті якої формується та реалізується експортний потенціал.

Висновки : Розглянута методика аналізу основних факторів формування та 
розвитку експортного підприємств харчової промисловості дозволяє не тільки 
теоретично обґрунтувати основні чинники розвитку експортного потенціалу, але й 
при її застосуванні на практиці більш ґрунтовно підійти до аналізу можливостей 
українських підприємств по збільшенню експорту своєї продукції. Такий ґрунтовний 
аналіз сприятиме підвищенню конкурентноздатності підприємств та укріпленню їх 
позицій на найбільш перспективних ринках збуту в довгостроковому плані.
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12. Управління діяльністю підприємств при проведенні 
зовнішньоекономічних операцій та напрямки його вдосконалення

Марія Касенич , Ірина Тюха
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ : Із зростанням лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків та
відкритості економіки в українських підприємствах збільшується потреба у 
поступовому проникненні на зарубіжні ринки, які є для них джерелом інвестиційних 
коштів та можливості збільшення обсягів реалізації, а отже, і стабілізації доходів.

Ефективність організації експортно-імпортних операцій залежить від 
функціонування підприємства в цілому. Так організація зовнішньоекономічних 
операцій залежить від кваліфікації менеджера з продажу, від обраної маркетингової 
політики, від діяльності агентів з пошуку ринків збуту, від якості продукції, від ціни 
продукції, від витрат на організацію експортних операцій. Ефективність імпортних 
операцій залежить від правильного вибору постачальників, від якості сировини, від 
його ціни, від строків поставки [1].

Матеріали і методи: При досліджені питання використовувались наступні 
методи: системний підхід, узагальнення, порівняння, формалізація, структурний, 
абстрактно-логічний аналіз.

Результати : Під стратегією ефективного розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства розуміють узагальнюючу модель дій, які потрібні для 
досягнення визначених цілей шляхом координації і розподілу його ресурсів, 
формування системи довгострокових цілей зовнішньоекономічної діяльності та 
вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, і цілісну систему 
взаємопов’язаних рішень, які спрямовані на розвиток процесів взаємодії умов 
внутрішнього і зовнішнього середовищ, визначення на цій основі якісно нових 
завдань.

Організаційно-економічний механізм зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства спирається на ресурси та цілі зовнішньоекономічної діяльності, а також 
на кон’юнктуру як внутрішнього, так і зовнішнього ринків.

Стабільне становище на конкретному ринку свідчить про здатність підприємства 
адекватно оцінювати свої можливості, співвідносити їх із кон’юнктурою ринку, 
виявляти закономірності конкурентної боротьби та забезпечувати потреби 
споживачів. Розробці відповідного механізму регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства має передувати оцінка його потенційних можливостей на 
конкретному ринку на основі узгодження структури та обсягів експортного
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потенціалу з вимогами світового ринку [2].
Повинна бути розроблена міжнародна маркетингова стратегія, основу якої мають 

складати такі стратегічні рішення: доцільність виходу на зовнішній ринок; 
визначення регіональних ринків та вибір країни; основні методи здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності (експортно-імпортні операції, портфельні або прямі 
інвестиції); формування маркетингових програм [1-2].

Серед визначальних факторів, що впливають на ефективність управління 
зовнішньоекономічною діяльністю українських підприємств, є такі: міжнародна 
інтеграція, політична ситуація в країні, соціально-демографічні та природно- 
кліматичні особливості регіону, наявність ринкової інфраструктури, технічний рівень 
суб’єкта господарювання чи галузі, відносно якої формується управлінська стратегія.

Для стабілізації та подальшого зміцнення економіки України, досягнення більш 
високого позитивного сальдо зовнішньої торгівлі необхідна абсолютна перебудова 
структури зовнішньої торгівлі, вдосконалення всієї системи зовнішньоекономічної 
діяльності країни як одного із найважливіших важелів її успішного розвитку.

Еволюційний розвиток зовнішньоекономічної діяльності українських 
підприємств зумовлює необхідність вдосконалення організаційно-економічного 
механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Тільки глобальна 
орієнтація зовнішньоекономічної діяльності дозволить сучасним українським 
компаніям виживати та конкурувати у жорстких умовах міжнародного ринку.

Висновки : Отже, основними напрямками вдосконалення
зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств є такі: розробка стратегії 
ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності; формування системи її 
довгострокових цілей; оцінка потенційних можливостей підприємства на 
конкретному ринку; розробка міжнародної маркетингової стратегії.
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13 Особливості експертизи товарів для митної оцінки предметів 
експортно-імпортних операцій

Оксана Шереметинська
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ : При проведенні митного контролю митні органи дуже часто стикаються 
з проблемою встановлення достовірності та відповідності товарів, що 
розмитнюються з документами, що підтверджують якість та оригінальність цих 
предметів -  об’єктів експортно-імпортних операції, тому для встановлення 
достовірності та правомірності здійснення ЗЕД існує необхідність проведення 
відповідної митної експертизи.

Матеріали та методи : Теоретичною та методичною основною даного 
дослідження слугували концептуальні положення фундаментальних і прикладних
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наукових праць вітчизняних і іноземних вчених у галузі теорії митної експертизи, 
митної справи, митної оцінки товарів ЗЕД, законодавчі акти та постанови Уряду 
України з питань здійснення митної експертизи товарів, офіційні сайти законодавчих 
та виконавчих органів влади [1].

Результати : Митна експертиза призначається у випадках, якщо для 
роз'яснення виникаючих питань при здійсненні митних операцій потрібні спеціальні 
пізнання. Митна експертиза призначається митними органами і проводиться 
митними експертами, а також експертами або фахівцями інших уповноважених 
організацій, призначеними митними органами.

Призначення митної експертизи в інші уповноважені організації проводиться 
тільки в разі неможливості проведення такої експертизи митними експертами. Як 
експерт може бути призначено будь-яка особа, що володіє необхідними 
спеціальними знаннями для дачі висновку. Експерт, який не є посадовою особою 
митних органів, залучається для проведення митної експертизи відповідно до 
законодавства України. Митна експертиза призначається щодо товарів, у тому числі 
транспортних засобів, митних, транспортних (перевізник), комерційних та інших 
документів, необхідних для здійснення митних операцій, і засобів їх ідентифікації. 
Уповноважена посадова особа митного органу приймає у письмовій формі рішення 
про призначення митної експертизи, в якому зазначаються підстави для її 
проведення, прізвище, ім'я та по батькові митного експерта (експерт ) або 
найменування організації, в якій повинна бути проведена митна експертиза, питання, 
поставлені перед митним експертом (експертом), перелік матеріалів і документів, які 
надаються у розпорядження митного експерта (експерта), термін проведення митної 
експертизи та надання висновку до митного органу. У рішенні також вказується про 
попередження експерта про відповідальність за дачу завідомо неправдивого 
висновку.

Керівник уповноваженого митного органу, організації або особа, його заміщає, 
має право відмовити в проведенні митної експертизи в таких випадках:

1) недостатність інформації для проведення митної експертизи;
2) неналежного оформлення рішення про призначення митної експертизи;
3) невідповідності схоронності упаковки проб або зразків опису, зазначеному в 

рішенні про призначення митної експертизи;
4) відсутності в штаті уповноваженого митного органу
митного експерта необхідної кваліфікації;
5) відсутності необхідної матеріально-технічної бази, спеціальних умов для 

проведення митної експертизи.
З метою митного контролю проводяться наступні види митної експертизи: 

ідентифікаційна, товарознавча, матеріалознавча, технологічна, криміналістична та 
інші експертизи, у виробництві яких виникає необхідність.

Залежно від числа залучених експертів призначається одноосібна, комісійна або 
комплексна митна експертиза. Крім того митна експертиза підрозділяється на 
первинну, додаткову і повторну.

Висновки: Проведення митної експертизи є невід’ємною та дуже важливою 
складовою митного контролю, оскільки за її результатами існує можливість 
встановити достовірність та правомірність здійснення експортно-імпортної операції.

Література.
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14 Управління транспортними операціями підприємства при
здійсненні ЗЕД

Світлана Кириченко, Оксана Шереметинська
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ : Формування ринкової економіки України та зростання обсягів її 
зовнішньоекономічної діяльності вимагають обґрунтування стратегічних завдань 
розвитку підприємств та підвищення ефективності функціонування системи 
транспортного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Гостро постає питання щодо повного використання транзитного потенціалу 
країни; підвищення ефективності діяльності транспортних компаній, управління 
якими потребує нових наукових та методичних розробок для оцінки економічної 
ефективності й розвитку технологій транспортного обслуговування.

Матеріали та методи: Теоретичною та методичною основною даного 
дослідження слугували концептуальні положення фундаментальних і прикладних 
наукових праць вітчизняних і іноземних вчених у галузі організації транспортного 
забезпечення, управління ЗЕД, законодавчі акти та постанови Уряду України з 
питань здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних 
операцій, офіційні сайти законодавчих та виконавчих органів влади.

Результати: Під транспортним забезпеченням розуміють сукупність
елементів, які знаходяться в тісній взаємодії і складають єдину транспортну систему, 
що об’єднує операції, пов’язані з виробництвом і обігом продукції[1]. Основними 
елементами системи транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств є транспорт та транспортні підприємства, сфера експедирування та 
експедиторські компанії, а також підприємства технічного обслуговування 
транспортних засобів і проміжного обслуговування вантажів.

Взаємодія усіх елементів системи транспортного забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств виявляється в реалізації встановлених 
завдань зовнішньоекономічної, транспортної політики на підґрунті відповідної 
міжнародної законодавчо-правової бази, на підставі якої починає діяти механізм 
зовнішньоторговельних відносин.

Необхідно відмітити тенденції до зростання експорту транспортних послуг за 
період 2009-2011 рр. на 102,08%, при цьому у звітному 2012 році знижується 
показник транспортування на 5,75% до показника 8541,1 млн.дол.(рис.1.)

Рис.1.Динаміка експорту транспортних послуг підприємствами України [1]
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В структурі експорту транспортних послуг підприємствами України у звітному 
2012 році, слід відмітити найбільшу частку займає трубопровідний транспорт -  38%, 
дещо меншу питому вагу займає залізничний -19%, авіаційний -18%, морський -14% 
та інший транспорт -  11% Досліджуючи динаміку експорту транспортних послуг 
різновидами транспорту, необхідно відмітити, зниження у звітному році порівняно із 
2008 роком використання морського (на 4,37%) та залізничного (на 3,06%), поряд із 
цим спостерігається приріст використання трубопровідного (на 26,86%), авіаційного 
(на 22,92%) та іншого (на 6,29%) транспорту [1].

Висновки: Однак у даний час транспорт ще не забезпечує потреби власників 
вантажу в перевезеннях. Це пов’язано з нестачею транспортних засобів, неякісною і в 
значній мірі зношеною матеріально-технічною базою, незадовільною підготовкою 
вантажів до транспортування, недостатньою відповідальністю транспортних 
організацій за псування вантажів у дорозі, за їх збереження. Не в повній мірі 
використовують потенційні можливості транспортного комплексу з розвитку 
експорту транспортних послуг.

Література
1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

15 Управління реалізацією конкурентоспроможних переваг
суб’єкта ЗЕД

Сергій Барсуков, Оксана Шереметинська
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ : Українські підприємства, навіть отримуючи доступ до закордонних 
ринків, видаються неконкурентоспроможними через відсутність відповідного 
досвіду, численні перепони, неврегульованість законодавства, несталість зв’язків, 
невідпрацьованість механізмів дво- та багатосторонньої співпраці і т. ін. Ситуація 
ускладнюється й тим, що вони втрачають позиції ще і на вітчизняних ринках, через 
прихід туди іноземних компаній, які мають відповідний досвід, фінанси, інші 
ресурси, а часто і певні пільги.

Матеріали та методи: Теоретичною та методичною основною даного
дослідження слугували концептуальні положення фундаментальних і прикладних 
наукових праць вітчизняних і іноземних вчених у галузі управління 
конкурентоспроможністю, управління ЗЕД, законодавчі акти та постанови Уряду 
України з питань регулювання конкуренції на вітчизняному ринку, офіційні сайти 
законодавчих та виконавчих органів влади.

Результати : Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства 
-  це система забезпечення життєздатності підприємства як суб'єкта 
зовнішньоекономічної діяльності, яка складається із сукупності взаємодіючих між 
собою та з середовищем підсистем у відповідності з їх функціональними 
особливостями, принципами координації та режимом функціонування. Дослідження 
конкурентоспроможності підприємства в умовах економічної ситуації, яка склалася в 
Україні, дає змогу розглядати її як комплексну характеристику потенціальних 
можливостей забезпечення конкурентних переваг в перспективі. Джерелами 
конкурентних переваг є прогресивна організаційно-технологічна і соціально-
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економічна база підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи 
щодо укріплення конкурентних переваг Аналіз існуючих методик оцінки 
конкурентоспроможності дозволяє диференціювати їх на наступні групи:

-  матричні методи;
-  методи оцінки конкурентоспроможності за ринковою часткою;
-  методи, засновані на аналізі порівняльних переваг;
-  інтегральні методи.
Конкурентоспроможність підприємства передусім визначається такими 

чинниками, як споживчі властивості товарів, міра маркетингової підтримки, 
характеристика цільових ринків, які визначають конкурентоспроможність 
підприємства, виявляється настільки значним і своєрідним, що неможливо 
запропонувати єдину методику збирання даних стосовно їхнього оброблення та 
ідентифікації для прийняття відповідних рішень.

Саме зовнішні конкурентні переваги з одного боку, орієнтують підприємство на 
розвиток та використання тих чи інших внутрішніх переваг, а з другого -  
забезпечують йому стійкі конкурентні позиції, оскільки орієнтують на 
цілеспрямоване задоволення потреб конкретної групи споживачів Можна виділити 
наступні різновиди внутрішніх та зовнішніх конкурентних переваг підприємства 
(рис. 1.).

Конкурентні переваги підприємсва
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Управлінсь
кі Кон'юнктурні

Комунікаційні
Іміджеві
Цінові
Збутові
Сервісні

Інноваційні 
Г еографічн
і
Економічні
Спадкові

Р ис. 1. Зовнішні та внутрішні конкурентні переваги [1 ]
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Висновки: Таким чином, для виміру конкурентних переваг українських 
підприємств можуть бути використані наступні елементи: конкурентне 
ціноутворення: переваги у витратах виробництва; якість продукту/послуг; дизайн 
продукту: упаковка; експлуатаційні характеристики продукту; після продажне 
обслуговування; швидкість реакції на запити споживача; імідж компанії/товарної 
марки; чисельність зайнятих; кількість основних конкурентів; контакти з 
постачальниками: широта розподільної мережі; реклама; інші складові частини 
комплекс стимулювання збуту; система маркетингової інформації; маркетингові 
дослідження.

Література
1.Макогон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, управління, 

прогнозування: Підручник. - Донецьк: Альфа-прес, 2004. -  344 с.

16. Управління фінансовими результатами підприємства -
учасника ЗЕД

Світлана Маринчук, Оксана Шереметинська
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ : В умовах ринкової економіки одержання прибутку є безпосередньою 
метою виробництва. Прибуток створює визначені гарантії для подальшого існування 
підприємства, оскільки тільки його накопичення у виді різних резервних фондів 
допомагає переборювати наслідки ризику, зв’язаного з реалізацією товарів на ринку. 
Для підприємства прибуток є показником, що створює стимул для інвестування в ті 
сфери, де можна домогтися найбільшого приросту вартості.

Матеріали та методи: Теоретичною та методичною основною даного
дослідження слугували концептуальні положення фундаментальних і прикладних 
наукових праць вітчизняних і іноземних вчених у галузі управління фінансовими 
результатами, фінансового менеджменту, законодавчі акти та постанови Уряду 
України з питань контролю за фінансовими результатами підприємств, офіційні 
сайти законодавчих та виконавчих органів влади [1].

Результати: Систематичний аналіз фінансового стану підприємства учасника 
ЗЕД, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний тому, 
що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать 
від його платоспроможності. Сьогодні однією з основних складових фінансової 
політики підприємства є політика максимізації прибутку. За рахунок платежів з 
прибутку до бюджету формується основна частина ресурсів держави, регіональних і 
місцевих органів влади, тому однією з основних проблем на цьому етапі розвитку 
економіки є ефективне управління прибутком підприємства На основі політики 
управління прибутком формується система поточного планування, формування та 
розподілу прибутку, що передбачає розробку різних видів планів, основою яких є: 
заплановані обсяги операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства; 
цільові показники, розроблені в процесі формування політики управління прибутком; 
діюча система ставок податкових платежів; результати аналізу прибутку за 
попередній період; система розроблених на підприємстві норм і нормативів витрат 
окремих видів ресурсів. Системний підхід до управління фінансами підприємства 
повинен задовольняти таким вимогам: мати чітко визначені цілі й кінцевий стан;
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здійснення пошуку альтернативних варіантів досягнення поставленої мети; 
визначення витрат та вигод, пов’язаних з можливою реалізацією кожної 
альтернативи; вибір найбільш вигідної альтернативи із розглянутих. Виходячи з 
цього, системне управління фінансами підприємств повинно бути спрямоване на 
досягнення завдань, які визначаються їх засновниками і відображаються в 
засновницьких документах. Це може бути досягнення необхідного обсягу 
продаж,рівня прибутків, рентабельності активів, власного та залученого капіталу, 
збереження платоспроможності та ліквідності балансу, зміцнення позицій на ринку 
товарів З точки зору удосконалення фінансової діяльності будь-якого харчового 
підприємства, найбільш актуальною є оптимізація підсистеми управління фінансами, 
яка повинна охоплювати організаційну структуру управління фінансами, кадри 
фінансових підрозділів, фінансові інструменти, фінансові методи, інформаційні 
потоки фінансового характеру, технічні засоби управління фінансами.

Впровадження системи фінансового моніторингу й відповідного інформаційного 
забезпечення фінансових служб підприємства необхідною інформацією повинно 
базуватися на сучасних досягненням науки й техніки. Тому одним із шляхів 
удосконалення управління фінансовою діяльністю підприємства є впровадження 
автоматизованих систем інформаційного забезпечення процесу прийняття 
управлінських рішень в сфері управління фінансовими ресурсами.

Висновки: Однак у даний час транспорт ще не забезпечує потреби власників 
вантажу в перевезеннях. Це пов’язано з нестачею транспортних засобів, неякісною і в 
значній мірі зношеною матеріально-технічною базою, незадовільною підготовкою 
вантажів до транспортування, недостатньою відповідальністю транспортних 
організацій за псування вантажів у дорозі, за їх збереження. Не в повній мірі 
використовують потенційні можливості транспортного комплексу з розвитку 
експорту транспортних послуг.

Література
І.Господарський кодекс України [Елетронний ресурс] -  Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення 14.02.2014).

17. Ринок яєць та яєчних продуктів України: сучасний стан па 
перспективи розвитку

Наталія Круліковська , Ольга Г оменюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ : Куряче яйце є одним з дешевих, і тому доступних джерел білка в 
раціоні людини. До початку індустріалізації аграрного сектора виробництво яєць 
було орієнтоване виключно на місцеві ринки. Проте вже з середини минулого 
століття торгівля яйцями і яєчними продуктами стає глобальною.

Матеріали і методи: При досліджені питання використовувались наступні 
методи: системний підхід, узагальнення, порівняння, формалізація, структурний, 
статистичний аналіз.

Результати : Ринок яєць -  сектор тваринництва України, який найбільш 
динамічно розвивається, і котрий тільки за останні п'ять років зріс у натуральному 
вираженні майже на третину. При цьому найбільш активне зростання було
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відзначено в сегменті промислового виробництва яєць. Обсяги виробництва яєць 
промисловими підприємствами за цей період збільшилися на 54,3% (рис. 1) [5].
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■ Промислові підприємства ■ Домашні господарства

Рис. 1 Обсяги виробництва яєць в Україні, млн. шт.

Інший наслідок розвитку крупно - товарного виробництва - активізація процесів 
консолідації ринку. Так, згідно з даними асоціації птахівничих підприємств 
«Птахопром України» загальна кількість великих виробників яєць на Україні 
скоротилося зі 156 у 2003 році до 92 в 2011 році [3].

На сьогоднішній день в трійку лідерів ринку -  промислових виробників яєць 
входять: «AVANGARDCO IPL» (51%), «Інтер-Запоріжжя» (10%) та OVOSTAR 
GROUP (5%) [1].

Істотне збільшення товарної пропозиції яєць з боку промислових підприємств 
також послужило стимулом до активного розвитку і розширенню каналів продажів 
яєць, як на внутрішньому ринку, так і на зовнішніх (експортних) ринках.

Так, згідно з даними Державної служби статистики України, в період з 2001 по 
2010 рік товарна місткість ринку яєць збільшилася на 89 %, при цьому нарощування 
товарообігу відбувалося переважно за рахунок зростання продажів яєць через 
торговельні мережі та магазини. Зокрема, частка торгових мереж і магазинів за 
вказаний період збільшилася з 31,2 %  до 59,2 %  [4].

Розвиток промислового виробництва яєць дало поштовх розвитку нового для 
України напрямку промислової переробки - виробництва яєчних продуктів. Активне 
виробництво яєчних продуктів почалося близько п'яти років тому, але незважаючи на 
настільки короткий період існування галузі, виробники змогли за кілька років не 
тільки збільшити обсяги виробництва в 8,2 рази , але і вийти на експортні ринки (рис. 
2).
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Рис. 2 Експорт яєць та яєчних продуктів з України, млн. дол. США
Враховуючи зростаючий попит на яєчні продукти з боку зовнішніх ринків, 

очікується прискорення розвитку даного перспективного напрямку промислового 
виробництва. Згідно з оцінками агентства Pro -  Consulting до 2015 року виробнича
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місткість ринку яєчних продуктів України зросте до 34 тис. тонн, що сформує 
додатковий платоспроможний попит внутрішнього ринку на натуральні яйця [2].

Висновки : Таким чином, можна зробити висновок, що найближчі перспективи 
українського ринку яєць і яєчних продуктів будуть пов'язані з нарощуванням обсягів 
виробництва, подальшим перерозподілом структури виробництва і збільшенням 
ступеня консолідації ринку, зростанням продажів через супермаркети і роздрібні 
мережі, а також збільшенням продажів на експортних ринках за рахунок 
конкурентоспроможної ціни порівняно з іншими країнами - експортерами.

Література
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2. Агентство Pro -  Consulting. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. -  Режим 

доступу: http://pro-consulting.ua.
3. Асоціація птахівничих підприємств «Птахопром України» [Електронний 

ресурс]. -  Режим доступу: http://www.ptahy.org.ua.
4. Державна служба статистики України[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua.
5. Тенденции: производство яиц в Украине 2006-2011 [Електронний ресурс]. -  

Режим доступу: anyfoodanyfeed.com/ru/milk/maps/show/109.

256

http://pro-consulting.ua
http://www.ptahy.org.ua
http://www.ukrstat.gov.ua


21.6. Маркетинг

Голова підсекції -  проф. О.П. Сологуб 
Секретар -  ас. О.О. Лелека

Ауд. В-308

1. Флористика в торговельних точках

Аліна Стрелко, Лариса Капінус
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Сьогодні мало чим можна здивувати споживача, тому підприємці 
шукають нові способи привернення уваги споживача на свою продукцію. Гарні 
вітрини приваблюють покупця, а креативне оформлення торговельної зали допомагає 
споживачу почувати себе комфортно та затриматись в торговельному приміщенні на 
більш довгий час. Серед напрямків приваблення покупців є використання 
флористичних робіт в роздрібній торговельній точці.

Матеріали та методи. В ході роботи було використано методи теоретичних 
досліджень: наукового узагальнення та теоретичного пізнання, а також було 
застосовано емпіричний метод -  опитування цільової аудиторії.

Результати. Флористика -  (від англ. flora, але швидше за все від англ. flowers) 
різновид декоративно-прикладного мистецтва і дизайну, що втілюється у створенні 
флористичних робіт (букетів, композицій, панно, колажів) з різноманітних 
природних матеріалів (квітів, листя, трав, ягід, плодів, горіхів і т. д.), які можуть бути 
живими, сухими або консервованими [3].

Сучасні дизайнери для створення затишної атмосфери магазину найчастіше 
використовують квіти і при цьому по-особливому підходять до квіткового дизайну 
при оформленні вітрин, стендів та стелажів. Вважається, що оформлення вітрини -  
одне з найважливіших моментів приваблення покупця, бо це перше, на що він 
бачить, тому композиції з живих, засушених чи штучних рослин мають виглядати 
особливо ефектно.

Квіти в оформленні відмінно підходять для будь-якого магазину: від
продуктового до меблевого. Але особливо добре вони виглядають в торговельних 
точках, де основними відвідувачами є жінки. Це можуть бути магазини з продажу 
косметики, одягу, модних аксесуарів. Оформлення таких торговельних точок за 
допомогою квіткових композицій будуть вигідно відрізняти їх від конкурентів. Але 
слід пам’ятати, що кожна квітка має певне символічне значення [1], тому при 
створенні дизайнерських композиції з квітів це обов’язково потрібно враховувати.
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Вчені довели, що оформлення торгових точок квітами вносить свіжість, 
атмосферу доброзичливості і привітності до покупця. Будь-який інтер'єр приміщення 
стане неповторним, якщо його оформити рідкісними і екзотичними квітковими 
композиціями, причому це можуть бути не тільки живі квіти, але і штучні. Останнім 
часом в дизайні комерційних приміщень послуги флористики набирають 
популярність, оскільки оформлення квітковими композиціями торгових точок є 
одним із секретів успішного розвитку бізнесу [1].

Проведені експерименти НАСА показали, що рослини здатні знешкоджувати 
шкідливі речовини в навколишньому середовищі. Так, наприклад, у приміщеннях, 
де є шкідливі сполуки, така рослина як фікус їх поглинає, а діфенбаха полегшує 
концентрацію. Рослини також випускають аромати, які здатні змінити настрій, тому 
що нюхові імпульси передаються в мозок. В основному пахнуть квіти, але і 
відповідальними за аромат є листя, стебла, корені, насіння і плоди [2].

Проведене опитування серед потенційних покупців фірмового магазину ПАТ 
«Софія» -  «SOFLINE», показало, що живі рослини, а особливо квітковий дизайн, 
впливають на настрій людини. Серед опитаних респондентів 86% погодилися, що 
квіти роблять покупців спокійнішими, впливають на появу відчуття радості, щастя, 
підсилюють схильність покупців до контактів з іншими людьми та до покупок. І 
лише 14% відвідувачів магазину висловили свою байдужість стосовно рослинних 
декорацій в торговельній залі.

Висновки. Флористика в торговельних точках стає все популярнішою, адже за 
допомогою неї можна привабити та заінтригувати потенційного покупця та 
підштовхнути його завітати до магазину. Застосувавши флористику, можна 
закарбуватися в пам'яті споживача та залишити приємні враження про торговельну 
точку.

Література
1. Азбука квітів: [Електронний ресурс]. -  Режим доступу:
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2. Видавничо поліграфічний комплекс «Вісті»: [Електронний ресурс]. -  Режим

доступу до журн.: http://www.ipkvesti-spb.ru/stati/oformlenie-torgovyx-centrov-
sovety-professionalov.html.
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2. Дослідження сприйняття споживачами інструментів маркетингу 
в окремих галузях харчової промисловості

Вікторія Стеценко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Розробка і реалізація ефективних маркетингових заходів є однією 
основних задач маркетингових відділів підприємств харчової промисловості. З цією 
метою необхідним є дослідження сприйняття маркетингових заходів споживачами, 
що забезпечує отримання первинної інформації щодо співвідношення важливості та 
задоволеності існуючою маркетинговою політикою харчової промисловості для 
різних сегментних груп.
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Методи досліджень. Дослідження ставлення споживачів до маркетингових 
заходів в окремих галузях харчової промисловості проведено з використанням 
методу Needs & Gaps Analysis -  опитування респондентів щодо важливості та 
задоволеності маркетинговими заходами підприємств харчової промисловості.

Результати. Для дослідження ставлення споживачів до маркетингових заходів 
методом Needs & Gaps Analysis обрано чотири групи атрибутів (узагальнено 
маркетингові заходи за елементами «4Р»):

1. товар: частота удосконалення товару, якість товару, рівень відповідності 
якості продукції і технічного прогресу, зручність упаковки, інформативність 
упаковки, дизайн упаковки, ширина асортименту;

2. ціна: рівень цін, частота зміни ціни, надання сезонних знижок, надання 
знижок при багаторазовій купівлі, надання знижок при купівлі великих обсягів 
продукції;

3. місце: територіальна доступність товару, зручність розміщення товару на 
полицях, зручність розміщення товару в торгівельному приміщенні, естетика 
оформлення місця продажу, наявність інформації про товар в місці продажу;

4. просування: частота рекламних оголошень, джерело отримання інформації, 
відповідність інформації реальності, точність інформації, що отримується 
споживачем, участь товаровиробника у доброчинних акціях.

Залежно від розташування у квадрантах на карті сприйняття Needs & Gaps 
Analysis атрибутам присвоєно бальну оцінку. Сумарні значення оцінок по атрибутам 
за галузями варіюються в діапазоні від 0 до 12:

5. [0;4) -  низький рівень сприйняття інструментів маркетингу в галузі,
6. [4;8) -  середній рівень сприйняття маркетингових заходів в галузі 

порівняно до всієї харчової промисловості,
7. [8; 12] -  високий рівень сприйняття інструментів маркетингу.

Рівень сприйняття споживачами маркетингових інструментів

Рис. 1. Вектор спрямування рівня сприйняття маркетингових інструментів в 
окремих галузях харчової промисловості

Рівень сприйняття маркетингових інструментів в галузях харчової промисловості 
є середнім для семи галузей: цукрова, тютюнова, хлібопекарська, борошномельно- 
круп'яна, олійно-жирова, м'ясна, виноробна; низьким для двох: безалкогольних
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напоїв та мінеральної води, рибна; високим для чотирьох: кондитерська, 
пивоварна, спиртова, молочна. Так як порівняння відбувається між галузями 
харчової промисловості, то досягнення всіма одночасно високого рівня 
сприйняття маркетингових інструментів є неможливим. Однак, дана методика 
дозволяє порівняти галузі харчової промисловості між собою, виокремити рівень 
сприйняття споживачами елементів маркетингового комплексу в усіх галузях. 
Врахування існуючих недоліків маркетингових інструментів в галузях сприяє більш 
ефективному плануванню інструментів маркетингу і розвитку харчової 
промисловості в цілому.

Висновки. Врахування отриманих результатів дослідження в розробці стратегії 
маркетингу підприємствами харчової галузі сприятиме підвищенню рівня 
задоволеності споживачами продукцією українських товаровиробників харчової 
промисловості.

Література
1. Кутлалиев А. Эффективность рекламы: 2-е издание / А. Кутлалиев , А. Попов -  
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3. Використання соціальних мереж як маркетингового 
інструменту

Ірина Пєхота, Наталія Скригун
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Соціальні мережі -  це революційний шлях для розвитку мережевого 
бізнесу та модернізації маркетингової політики компаній. Станом на 1 січня 2013 
року кількість інтернет-користувачів в Україні становила 19,9 млн. чол. [3], що є 
вагомим показником. Більшість цих осіб користуються різноманітними соціальними 
мережами, такими як Vkontakte.ru, Odnoklasniki.ru, Facebook, що забезпечують їх 
усіма можливими інструментами для розвитку комунікації. Соціальні мережі 
виступають на сьогоднішній день важливим маркетинговим інструментом, що дає 
можливість як розширити клієнтську базу тих компаній, що ним користуються, так і 
дослідити уподобання користувачів та знайти ринкове вікно для старту свого бізнесу.

Матеріали та методи. Для визначення ролі соціальних мереж у маркетинговій 
діяльності використовувалися такі методи як аналіз та синтез, індукція, узагальнення. 
Для визначення зв’язку між маркетинговою діяльністю компаній у соціальних 
мережах та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку використовувалися 
методи групувань, вибіркових спостережень, порівняльного аналізу. Теоретичну та 
методологічну основу досліджень становлять монографії, наукові статті вітчизняних 
та зарубіжних маркетологів. Інформаційною базою роботи є матеріали опитування, 
статистичні дані.

Результати. Першою соціальною мережею був американський сайт 
Classmates.com, створений у 1995 році, основною метою якого був пошук 
однокласників та друзів.

Нині соціальних мереж існує велика кількість, однак серед них виділяються 
лідери за кількістю користувачів (станом на кінець 2012 року): Twitter -  більше 500 
млн. користувачів, LinkedIn -  200 млн. користувачів, Facebook - 845 млн.
користувачів [2].
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Аналіз показав, що можна виокремити кілька видів соціальних мереж, що 
обумовлює певні тенденції їхнього розвитку: локалізація мереж, основним 
покликанням яких є створення певних соціальних груп та спілкування всередині них 
(Vkontakte.ru, odnoklasniki.ru); соціальні мережі, що займають окрему типову нішу 
(Profeo.com.ua); надання користувачам можливості самостійно будувати свою 
соціальну мережу (Ning.com, onsite.com).

Серед рекламних інструментів, що їх використовують в соціальних мережах, 
виділяють такі: створення офіційної сторінки або групи компанії, реклама на 
сторінках інших компаній, розміщення реклами на офіційному порталі соціальної 
мережі. При використанні першого інструменту важливо розміщувати більше 
власного копірайту, що розкриває діяльність компанії щоб користувачу з прочитаної 
інформації ставала зрозумілою діяльність компанії [1]. Прикладом ефективності 
соціальних мереж можуть слугувати інтернет-магазини, які, незважаючи на наявність 
власного сайту, створюють групи в соціальних мережах для пошуку нових клієнтів, 
дослідження їхніх смаків та побажань, створення комунікації всередині клієнтської 
групи. Це є ефективним маркетинговим рішенням, оскільки споживачі діляться 
своїми враженнями про певний вид продукції, що також створює додаткову рекламу 
інтернет-магазину. Також спостерігається зростання інтересу медіа-холдингів до 
соціальних мереж. Для прикладу можна привести створення інформаційного порталу 
Times.ua Українського медіа холдингу спільно з компанією FineWeb. На цьому 
порталі користувачі мають можливість спілкуватися всередині мережі, самостійно 
додавати новини.

Компанія перед впровадженням маркетингової політики в соціальних мережах 
повинна дослідити цільову аудиторію кожного соціального порталу, що відповідає її 
напряму діяльності. Соціальними мережами з молодіжною аудиторією є: 
Vkontakte.ru, Twitter, YouTube, тому маркетингова політика підприємств з цією 
цільовою аудиторією повинна передбачати створення та розміщення постів, 
анкетування, відгуків користувачів та ін. Більш доросла аудиторія користується 
Оdnoklasniki.ru, Facebook, тому компанії з даною цільовою аудиторією можна 
рекомендувати розміщати більше власного копірайту та інформації про діяльність 
компанії.

Висновки. В Україні соціальні мережі не мають такої популярності як за 
кордоном, однак останніми роками почали набувати стрімких темпів розвитку. Тому 
важливим кроком для компаній буде запровадження чіткої маркетингової політики в 
соціальних мережах для підвищення конкурентоспроможності в сучасній ринковій 
економіці. Кожна компанія повинна зайняти свою нішу в Інтернет-порталі, 
використовувати сучасні інструменти реклами. Тому перспективи подальших 
наукових досліджень вбачаємо у пошуку та систематизації методів визначення 
ефективності рекламних кампаній в соціальних мережах.
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4. Інтелектуальний капітал: структура та властивості

Світлана Степанчук
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. В сучасному економічному просторі відсутня чітка визначеність поняття 
інтелектуального капіталу, його складових та властивостей. Кількість складових 
елементів у структурі інтелектуального капіталу варіюється в роботах різних авторів 
від двох до п’яти, при цьому компоненти окремих структурних позицій також 
можуть відрізнятися один від одного.

Матеріали і методи. В 1996 році Енні Брукінг в своїй праці, було надано 
визначення інтелектуального капіталу, як «поняття для означення нематеріальних 
активів, без яких компанія не може існувати». Згідно методики автора, 
інтелектуальний капітал розглядається, як комбінація чотирьох елементів: ринкові 
активи; людські активи; інтелектуальна власність в якості активу; інфраструктурні 
активи. Енні Брукінг першою запропонувала експрес-діагностику наявності 
інтелектуального капіталу за допомогою простої анкети, що складається з 20 питань.

Американський дослідник природи інтелектуального капіталу, Томас Стюарт у 
1997 році визначив цей показник, як «знання, інформацію, інтелектуальну власність, 
досвід, які можуть бути використані для створення багатства». Автор зазначає 
трьохкомпонентну структуру інтелектуального капіталу, головна роль в якій 
відводиться людському капіталу, який підтримується структурним і споживчим 
капіталом. Відзначається компліментарність трьох компонентів інтелектуального 
капіталу: людський, структурний і споживчий капітали організації взаємодіють, вони 
здатні як посилити, так і послабити один одного, недостатньо інвестувати в кожен з 
них окремо, необхідно враховувати їх взаємовплив.

Представник бізнес-середовища, Лейф Едвінсон досить лаконічно визначає 
інтелектуальний капітал як «інформацію і знання, що застосовуються для створення 
цінності». Розглядається двокомпонентна структура інтелектуального капіталу 
(людський та структурний капітал) на прикладі відомої організації. Автор активно 
популяризує концепцію інтелектуального капіталу, аргументуючи тим, що в умовах 
сучасної економіки ключовим фактором бізнес-успіху компанії все більше буде не 
традиційний фінансовий капітал, з яким пов’язаний «корпоративний простір», а саме 
інтелектуальний капітал, що характеризує так звану «корпоративну тривалість».

Результати. Дослідження та порівняння внутрішнього змісту окремих 
компонентів інтелектуального капіталу дозволяє визначити певну ідентичність 
існуючої кількості класифікацій інтелектуального капіталу (рис.1).
Брукінг Стюарт Едвінсон
Людські активи Людський капітал Людський капітал
Інфраструктурні
активи

Структурний капітал Структурний
капітал

Організаційний
капітал

Інтелектуальна
власність
Активи ринку Споживчий капітал Клієнтський

капітал
Рис.1 Співставлення різних підходів класифікації інтелектуально капіталу
Сучасними дослідженням інтелектуального капіталу активно займаються 

представники таких наукових шкіл: Канада - Нік Бонтіс, Швеція - Карл та Еріка

262



Свейб, Г олландія - Даніель Андріссен. На сьогоднішній день саме ці автори активно 
досліджують сферу вимірювання, оцінки та відображення в бухгалтерській звітності 
інтелектуального капіталу компанії.
Вітчизняні автори в основному використовують класифікації зарубіжних колег, хоча 
в останні роки стали з'являтися роботи, де синтезується минулий досвід вивчення 
інтелектуального капіталу і пропонується певна комбінація визначень 
інтелектуального капіталу.

Висновки. Вибір структури інтелектуального капіталу індивідуальний для 
кожної організації. Обрана класифікація повинна досить повно описувати 
інтелектуальний капітал компанії і його характеристики, відповідно до специфіки 
діяльності. Опис інтелектуального капіталу має допомогти керівникам, акціонерам, 
працівникам, клієнтам, інвесторам максимально ясно уявити структуру
інтелектуальних активів компанії, особливо тих з них, які найбільш тісно пов'язані з 
ключовими факторами успіху в конкретній галузі.
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5. Ефективне управління товарооборотом роздрібного 
торговельного підприємства як інструмент забезпечення 

економічного розвитку країни

Світлана Ткачук
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Роздрібне торговельне підприємництво, з’єднуючи виробника та 
споживача, відіграє важливу роль у задоволенні споживчого попиту, поповненні 
державного бюджету та забезпеченні економічної безпеки країни. Саме тому 
раціональному управлінню діяльністю роздрібного торговельного підприємства, 
зокрема його товарооборотом, повинна бути приділена особлива увага.

Матеріали і методи. Були використані матеріали: наукові статті, підручники, 
навчальні посібники, електронні ресурси, а також напрацьовані власні матеріали з 
практичного досвіду підприємств роздрібної торгівлі. Під час написання тез 
використовувались методи узагальнення, аналізу і синтезу, індукції і дедукції.

Результати. Одним з основних економічних показників господарської 
діяльності торговельного підприємства є його товарооборот. Як економічна категорія 
він характеризується наявністю одночасно двох ознак: товару, як об’єкту продажу та 
продажу як форми руху товару від виробника до споживача. Про важливість 
роздрібного товарообороту говорить і той факт, що він не лише відображає
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економічний ефект торговельного підприємства, але є і соціально-економічним 
показником, який за класифікацією ООН відноситься до показників, що 
характеризують рівень життя. Це дає можливість зробити висновок, що раціональне 
управління товарооборотом і, як результат, збільшення обсягів реалізації дасть 
можливість не лише покращити фінансовий стан торговельних підприємств, але і 
забезпечити зростання рівня життя населення. Управління товарооборотом повинно 
включати в себе сукупність взаємопов'язаних методів, підходів і дій, які стосуються 
як безпосередньо питань, пов'язаних із процесом торгівлі, так і тих аспектів, які 
зроблять цю торгівлю ефективною. До першої групи питань можна віднести 
наступні: планування та організація закупівлі товарів, в тому числі із різних джерел; 
формування оптимального асортименту; раціональне управління товарними 
запасами; створення ефективної організаційної структури торговельного 
підприємства, включаючи розподільчі центри тощо. До другої групи питань, які 
повинні забезпечити ефективність торгівлі, хоча не пов’язані із нею безпосередньо, 
слід віднести такі: проведення польових та кабінетних маркетингових досліджень, які 
б допомогли виявити потреби та вподобання споживачів, а також інші моменти, які 
потрібно враховувати при плануванні асортименту, обсягів та джерел закупівель; 
проведення заходів із просування товарів та стимулювання збуту, в тому числі разом 
із виробниками, включаючи рекламу, дегустації, акції та знижки, співпрацю із 
мерчендайзерами від виробників тощо. Із перерахованих питань не можна виділити 
більш чи менш важливих. Щодо першої групи, варто акцентувати увагу на 
врахуванні певних факторів при плануванні закупівлі товарів, а саме: прогнозованого 
збільшення попиту сегменту, що обслуговується магазином, еластичності обсягів 
продажів магазину від доходів населення, орієнтації на підвищення ефективності 
використання певних видів ресурсів, порівняльних характеристик постачальників, а 
також можливості торговельного підприємства, які визначаються його сильними та 
слабкими сторонами. Не можна залишати поза увагою і організаційну структуру 
торговельного підприємства, зокрема наявності одного або декількох розподільчих 
центрів. Без останнього діяльність роздрібних торговельних підприємств неможлива 
в умовах сучасності, адже практично всі вони мають мережеву організацію бізнесу, а 
оптимальні кількість та розташування розподільчих центрів нададуть можливість 
організувати роботу ефективно. Варто також пам’ятати, що перша та друга група 
перерахованих вище питань знаходяться у тісній взаємодії, і без другої групи 
неможливе ефективне вирішення тих питань, що належать до першої та ефективна 
торгівля взагалі. Без маркетингових досліджень не можна виявити існуючі 
вподобання споживачів, резерви незадоволеного попиту та спрогнозувати його 
зростання у наступних періодах. Без комунікативної політики економічний ефект від 
торгівлі буде значно нижчим, ніж за умов її раціонального застосування, адже саме 
ця політика зробить загальну інтенсифікацію комерційних зусиль ефективною.

Висновки. Отже, ефективне управління товарооборотом роздрібного 
торговельного підприємства передбачає вирішення складної сукупності 
взаємопов’язаних питань, які як безпосередньо стосуються процесу торгівлі, так і 
покликані забезпечити досягнення якнайбільшого ефекту від цього процесу. 
Збільшення товарообороту та раціоналізація його структури дадуть можливість не 
лише отримати прибутки та поповнити державний бюджет, але й забезпечити 
населення якісними товарами, підвищити його рівень життя та економічний розвиток 
країни.
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6. Маніпуляції в рекламі

Тетяна Руда , Світлана Розумей
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. В останнє ХХІ століття в Україні активно розвивається особливий жанр, 
який представляє сплав прикладних гуманітарних наук і різних видів мистецтва. 
Межі жанру, чітко позначені приземленими завданнями, -  представлення товару і 
інформація про його позитивні властивості, -  з часом розширилися і стали 
претендувати на більш важливі функції. Реклама, взялася за формування моральних 
цінностей, способу життя і навіть національної ідеї.

Реклама -  це завжди оцінка товарів, послуг, людей, організацій тощо. І ця оцінка 
завжди позитивна. У свою чергу, технологія виробництва реклами, креативні ідеї, 
методи впливу відіграють лише допоміжну роль і можуть згодом змінюватися, 
обиратися за бажанням рекламіста [1].

Матеріали і методи. З кожним днем маніпуляція реклами розширюється. 
Рекламісти, щоб привернути увагу покупців вдаються навіть до шокуючи образів, 
оригінальні шрифти, спокійні привертаючи звуки, поєднання кольорової гами, може 
зацікавити потенційного покупця ілюзією, складним оптичним ефектом, застосувати 
яку-небудь незвичайну технічну конструкцію, наприклад таку, де мигають неонові 
освітлювальні прилади тощо. Однак ніколи не змінюється психологічна сутність 
реклами.

Основний психологічний метод впливу, посилання на який найчастіше можна 
зустріти в літературі по психології рекламної діяльності -  це вселяння. Під 
вселянням (або сугестією) варто розуміти прямий і неаргументований вплив однієї 
людини (сугестора) на інший (сугеренда) або на групу. При вселянні здійснюється 
процес впливу, заснований на некритичному сприйнятті інформації [1]. Діти більше 
піддаються вселянню, ніж дорослі; більшою мірою піддаються вселянню люди 
стомлені, астенічні. Часто висловлюється точка зору, що вселяння припускає 
багаторазове повторення тих самих установок, що вселяють, у вигляді слів, текстів 
або багаторазове пред'явлення тих самих оптичних образів [1]. Велике значення 
мають динамічні характеристики пред'явлення установок, що вселяють. Мета таких 
переконувань і навіювань -  обійти розум людини і вкласти відповідне;свідомість 
будь-якої людини, відчуваючи втручання, виставляє захист.

Результати. Дослідженням цієї проблеми займались такі вчені як А.Веригін, 
А.І. Лебедєв-Любимов та Клаус Мозер. Зокрема А.Веригін, стверджував, що реклама 
-  лише інструмент, знаряддя, механізм, за допомогою якого суспільство і його 
суб’єкти досягають поставлених цілей. Вона є джерелом соціальних протиріч, тобто
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може приносити й шкоду, і користь. Все залежить не від реклами як такої, а від цілей 
рекламодавців [2].

Реклама застосовує прийом багаторазового повтору, що забезпечує сугестивний 
вплив на реципієнта. Зокрема, дослідник сугестії Нікола Петров зазначав [3, 4]: 
„Якщо ви промовите запропоновані фрази усього лиш раз, то можлива скептична 
реакція. Це може призвести до негативного результату. Коли ж повторювати їх 
протягом тривалого часу, то сумніви поступово розвіюються і відбувається 
ефективний позасвідомий вплив”. Телебачення як потужний комплексний засіб 
маніпулювання застосовує повтор інформації як дієвий інструмент маніпулятивного 
впливу. Фахівці підрахували, що через 30 хв. аудиторія запам’ятовує тільки 60 % 
змісту побаченого, наприкінці дня -  40 %, а через тиждень -  10 % [2, 4]. Це означає, 
що рекламне повідомлення, якщо не буде повторюватися, фактично „зникає саме 
собою”.

Висновки. Розглянувши вище викладену інформацію, можемо зробити 
висновки, що даний спосіб привертання уваги покупців є, безумовно, ефективним. В 
сучасних умовах серед рекламодавців існує велика конкуренція, тому кожен з них 
заради того, щоб привабити покупця саме до свого товару вдається до різних 
способів маніпуляції. Але рекламодавці забувають про те, що будь-який вплив 
передбачає зміну свідомості людини, перешкоду для свободи вибору. Багато авторів 
вважають, що всі ми повністю залежимо один від одного і ніякого абсолютно 
вільного вибору, навіть уявного, взагалі не існує. Але створюючи ефективну рекламу 
потрібно пам’ятати, що першочергова мета реклами донести до покупця інформацію 
про якість та корить певного товару, а не просто отримання прибутку.
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7. Збут у широкому та вузькому розумінні

Альона Богданович, Світлана Розумей
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Підприємству для досягнення успіху в діяльності мало лише виробляти 
якісні товари, а й необхідно вдало їх продавати. Система збуту товару -  одна з 
найважливіших складових у діяльності підприємства. Говорячи про збутову 
діяльність, необхідно визначити найбільш оптимальні канали збуту, методи збуту 
товарів, що при ефективному використанні безсумнівно збільшить прибуток 
компанії.

Методи досліджень. Для визначення поняття збут, розглянемо дану 
економічну категорію у різних її аспектах, використовую твердження сучасних 
авторів.

Результати. Найчастіше розглядають збут як процес взаємодії з покупцем.
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Під збутом слід розуміти комплекс процедур просування готової продукції на 
ринок: формування попиту, отримання і обробка замовлень, комплектація і 
підготовка продукції до відправки покупцям, відвантаження продукції на 
транспортний засіб і транспортування до місця продажу або призначення, а також 
організацію розрахунків за неї: встановлення умов і здійснення процедур розрахунків 
з покупцями за відвантажену продукцію [1].

Сучасні автори визначають поняття «збут» по-різному. Так, деякі розглядають 
збут як процес фізичного переміщення товару й ототожнюють його з поняттями 
«розподіл» і «товарорух». Інші автори розглядають збут як процес взаємодії з 
покупцем. Деякі автори ототожнюють поняття «збут» і «збутова діяльність».

Розглянемо різні підходи науковців до цього питання (табл. 1).
Таблиця 1

Автор Визначення категорії «збут»

1. у широкому розумінні:

П. Зав’ялов
В широкому розумінні це поняття означає процес, що охоплює 
всі операції, починаючи з виходу виробу за межі підприємства- 
виробника і закінчуючи переданням товару покупцеві [4]

П.І. Бєлінський
це є процес просування готової продукції на ринок та організації 
товарного обміну з метою отримання підприємницького 
прибутку.

2. у вузькому розумінні:
П. Зав’ялов Це безпосереднє спілкування продавця й покупця

Л.В. Балабанова та 
A.B. Балабаниць

Процесс безпосереднього спілкування продавця і покупця, 
спрямований на отримання прибутку і такий, що вимагає знань, 
навичок і певного рівня торговельної компетенції [2]

О.О. Брєвнов збут покликаний сприяти перетворенню виробленої продукції 
через обмін у гроші.

Отже, збут у широкому розумінні -  процес організації транспортування, 
складування, підтримки запасів, доробки, просування до оптових і роздрібних 
торговельних ланок, передпродажної підготовки, упакування і реалізації товарів з 
метою задоволення потреб покупців і отримання на цій основі прибутку.

Збут у вузькому розумінні означає процес безпосереднього спілкування 
продавця й покупця, спрямований на отримання прибутку, а також такий, що 
вимагає знань, навичок і наявності певного рівня торговельної компетенції [3].

На нашу думку, збут -  це система елементів і дій щодо забезпечення 
ефективного продажу та задоволення потреб покупців. А збутова діяльність -  це все 
те, що забезпечує максимальну вигідність торговельної угоди для кожного з 
партнерів при першочерговому врахуванні інтересів і вимог проміжного або 
кінцевого споживача.

Г оловна мета збутової діяльності підприємства полягає в реалізації економічного 
інтересу виробника (отримання підприємницького прибутку) на основі задоволення 
платоспроможного попиту споживачів [5].

Висновки. Отже, збутова діяльність підприємства спрямована на підвищення 
ефективності фірми, тому що в сфері збуту остаточно виявляються всі зусилля по 
підвищенню прибутковості. Пристосовуючи збутову мережу під споживача, 
підприємство має більше шансів вистояти в конкурентній боротьбі, саме в даній
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сфері підприємець знаходиться ближче до покупця. Раціонально організована 
збутова діяльність підприємства є ключим фактором успіху підприємства.
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21.7. Міжнародна економіка

Голова підсекції -  проф. С.О. Гуткевич 
Секретар підсекції -  О.Г. Занозовська

Ауд. В-403

1. Роль кваліфікованого персоналу в діяльності підприємств
молочної галузі

Тетяна Панюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: Харчова промисловість України є стратегічно важливою, оскільки 
підприємства цієї галузі постачають населення необхідними продовольчими 
товарами, забезпечуючи їх життєдіяльність. Від оптимальної величини 
кваліфікованого персоналу та ефективного використання в комплексі з іншими 
ресурсами залежить повноцінне функціонування підприємств молочної галузі. Адже 
рівень конкурентоспроможності підприємства залежить в більшіймірі від 
правильного використання трудового потенціалу.

Матеріали і методи: Для вираження ролі кваліфікованого персоналу в 
діяльності підприємств молочної галузі виявлені проблем та причини формування і 
розвитку ринку праці на них, використовуючи традиційні загальнонаукові теоретичні 
методи спостереження.

Результати: Молочна галузь України посідає важливе місце в структурі 
харчової індустрії. Забезпечення населення молоком та молокопродуктами, тісно 
пов’язане з розвитком молочного ринку, функціонування якого залежить від якісної 
сировинної бази, стану виробництва, ринкової інфраструктури, платоспроможності 
споживачів. Це свідчить про важливість стабільного розвитку їх виробництва і збуту, 
ефективного функціонування переробних підприємств, підвищення 
конкурентоспроможності шляхом забезпечення кваліфікованими кадрами. Зараз 
конкурентоспроможність підприємств молочної галузі визначається не обсягом 
природних і виробничих ресурсів, а насамперед інтелектуальним потенціалом і 
здатністю генерувати нові знання, тому роль кваліфікованого персоналу постійно 
зростає.

Однією з головних проблем формування та розвитку ринку праці підприємств 
молочної галузі є дефіцит кваліфікованого персоналу, зумовлений, головним чином, 
недостатнім обсягом підготовки їх в системі професійної освіти. Причиною низького
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рівня кваліфікації можна назвати матеріальну мотивацію, обмежену можливість 
трудовлаштування, відсутність гарантії стабільності виробничої діяльності за 
фахом, невідповідність структури професійної освіти перспективним потребам 
ринку праці за кваліфікаційним рівнем та професійною структурою [3].

Причинами недостатньої кількості кваліфікованих кадрів є: недостатнє 
державне фінансування системи підготовки і перепідготовки кваліфікованих 
кадрів, освіти загалом; невисокий рівень оплати праці в економіці країни, що 
дестимулює процеси удосконалення фаховості працівників.

Відповідно виникає кадровий дефіцит для тих підприємств, які дозволили 
собі застосування техніко-технологічних новацій. Застосування нового обладнання 
вимагає використання спеціально підготовленого персоналу, який буде мати якісні 
практичні навички котрі дозволять підвищити продуктивність праці, норму 
виробітку, підвищити якість продукції та знизити рівень травматизму. За таких умов, 
керівники повинні бути зацікавлені у підвищенні кваліфікації власного персоналу.

Але як показує практика, не всі керівники схиляються до тієї думки, що навчання 
персоналу є невід’ємною частиною розвитку підприємства, а головне, що при цьому 
має відтворюватися та нагромаджуватися нематеріальний, людський капітал. 
Роботодавці недостатньо зацікавлені вкладати кошти у професійне навчання 
персоналу з різних об’єктивних причин [1]. Посилення мотивації роботодавців до 
професійного навчання персоналу на державному рівні може бути забезпечено 
створенням Фонду професійного навчання, фінансування якого відбуватиметься за 
рахунок відрахувань 0,1% внесків із заробітної плати працівників та 0,5% внесків з 
фондів роботодавців. Застосування системи пільг і бонусів може стимулювати 
роботодавців до професійного розвитку персоналу. Водночас слід зазначити, що 
навчання персоналу на власній матеріально-технічній базі забезпечуватиме 
підприємству право на отримання щорічної субсидії на розвиток персоналу [2].

Висновки
Отже для забезпечення підприємств молочної галузі висококваліфікованими 

кадрами існує необхідність здійснення підготовки та підвищення професійного рівня 
працівників. Протягом останнього десятиріччя в Україні простежувались негативні 
тенденції щодо зменшення чисельності працівників, які проходили професійну 
підготовку кадрів, цей факт стимулює керівників підприємств молочної галузі та 
персоналу працювати у симбіозі.
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2. Євроінтеграційні процеси в Україні

Анастасія Давидюк, Світлана Г уткевич
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: Одним із важливих факторів становлення та розвитку міждержавних 
взаємин є інтеграційні процеси, що відбуваються у розвинених країнах Європи. 
Європейська інтеграція на території України є складним процесом, тому вимагає 
особливої уваги з боку науковців і є актуальним для дослідження.

Матеріали і методи: В процесі дослідження використано загальнонаукові 
методи, опрацьовано праці вітчизняних та закордонних вчених, що пов’язані з 
євроінтеграцією.

Результати: Угода про партнерство та співробітництво між Україною, з 
одного боку, та Європейськими Співтовариствами та їх країнами-членами, з 
іншого, була підписана у Люксембурзі 14 липня 1994 року і набула чинності у 
березні 1998 року.

Основними цілями Угоди про партнерство та співробітництво є розвиток 
тісних політичних стосунків між Україною та ЄС шляхом постійного діалогу з 
політичних питань, сприяння розвитку торгівлі та інвестицій, забезпечення 
підґрунтя для взаємовигідного економічного, соціального, фінансового, 
громадського, науково-технологічного та культурного співробітництва, а також 
підтримки зусиль України щодо зміцнення демократії, розвитку її економіки та 
завершення переходу до ринкової економіки.

Зміцненню правової основи цієї співпраці слугуватиме укладення Угоди про 
участь України в операціях Європейського Союзу з врегулювання кризових 
ситуацій, а також про безпечні процедури обміну інформацією, яке очікується 
ближчим часом [2].

Динамічно розвивається торговельно-економічне співробітництво між 
Україною та Європейським Союзом. З року в рік стабільно зростає двосторонній 
зовнішньоторговельний оборот та прямі іноземні інвестиції з країн ЄС в 
українську економіку. На сьогодні ЄС є найбільшим зовнішньоторговельним 
партнером України у світі ( на 27 країн-членів ЄС припадає 33%
зовнішньоторговельного обороту України).

Україна та ЄС активно співпрацюють у рамках Робочої групи з питань 
розгляду заявки України на вступ до СОТ. ЄС на постійній основі підтримує 
Україну як у багатосторонньому, так і двосторонньому переговорному процесах 
у рамках СОТ. Україна активно взаємодіє з ЄС у сфері боротьби з нелегальною 
міграцією, реадмісії, боротьби з організованою злочинністю і тероризмом, 
здійснює активне реформування прикордонного менеджменту, міграційно-візової 
політики та відповідної правової бази.

В контексті розширення ЄС Україна прагне не допустити появи нових 
розподільчих ліній в Європі та виступає за забезпечення недискримінаційного 
порядку в'їзду до країн-членів ЄС своїх громадян. Робота на цьому напрямі, 
зокрема, передбачає: перспективне запровадження довгострокових багаторазових 
віз для громадян України, які на постійній основі беруть участь у економічних, 
культурних, спортивних, наукових і навчальних обмінах з ЄС; полегшення порядку 
перетину кордону для громадян України, що мешкають в прикордонних з ЄС
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районах, а в довгостроковій перспективі - спрощення візового режиму ЄС для всіх 
категорій українських громадян[3].

В останні роки помітно активізувалося співробітництво України та ЄС в 
галузі енергетики, в тому числі ядерної, сільського господарства та охорони 
навколишнього середовища. Поступово зростає політична та фінансова допомога 
Україні з боку ЄС у вирішенні наболілих проблем в енергетичному секторі та 
подоланні наслідків аварії на Чорнобильській станції.

Європейський Союз є найбільшим донором України. Починаючи з 1991 
року, загальний обсяг допомоги, наданої Україні з боку ЄС в рамках програми 
TAQS, макрофінансової та гуманітарної допомоги, складає понад 1 млрд. євро.

Висновки: Таким чином, для України європейська інтеграція є шляхом 
модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних 
інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення 
конкурентної спроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові 
ринки, насамперед на ринок ЄС.
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3. Взаємозалежність економіки та забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина

Владислав Веклич
Н аціональний ун іверси т ет  харчових т ехнологій

Вступ: Актуальною є проблема чіткого окреслення на науковому рівні 
взаємозалежності гідного забезпечення й захисту прав і свобод людини та 
громадянина, а також їх взаємозалежності з економікою країни.

Матеріали і методи: При дослідженні взаємозалежності забезпечення й 
захисту прав і свобод людини та громадянина з економікою використано передусім 
діалектичний метод як такий, що не втрачає своєї актуальності та дозволяє розкрити 
сутнісні характеристики і зв’язки у межах нашого дослідження. Також 
використовувався історичний метод, який дозволив розкрити характерні риси об’єкта 
дослідження у його поступальному розвитку та встановити можливості до 
подальшого удосконалення забезпечення й захисту прав і свобод людини та 
громадянина залежно від економічних умов з урахуванням змін суспільних відносин.
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Результати: На сьогодні склалася ситуація, за якої ми можемо чітко 
спостерігати динамічний характер змін суспільних відносин, але разом з тим можна 
спостерігати зміни й у рівні економічного розвитку різних країн світу. Провідні 
країни світу, котрі відзначаються також значним порівняно з іншими країнами рівнем 
розвитку економіки, разом з тим на сьогодні мають оптимальні умови для 
цілеспрямованої діяльності щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 
Але фактична ситуація виявляється у тому, що сучасна концепція прав та свобод 
людини і громадянина має глобальний характер зважаючи на прийняття Всесвітньої 
декларації прав людини на рівні ООН та імплементації відповідних норм у 
законодавстві багатьох країн світу.

Тож, взаємозалежності економіки та забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина притаманні наступні риси:

1. динамічний характер;
2. залежність об’єктивних можливостей держави щодо забезпечення й захисту 

прав та свобод людини і громадянина від економічного підґрунтя;
3. залежність забезпечення прав і свобод людини і громадянина від 

культурного середовища;
4. залежність економічного підґрунтя (у контексті нашого дослідження) від 

рівня економічного розвитку даної країни;
5. залежність культурного середовища від економічних чинників (оскільки 

культурні фактори таким само чином впливають на ситуацію із забезпеченням прав 
людини, оскільки саме їх сприйняття залежить від особистісного ставлення індивіда 
й на нього можуть інтерполюватися такі внутрішні «психічні» чинники, як світогляд, 
світосприйняття, правова свідомість, котрі також залежать від факторів економічного 
характеру, оскільки на сьогодні опрацювання інформації також залежить від 
можливостей щодо придбання комп’ютерної техніки, літератури, наявності часу та 
коштів щодо отримання різних освітніх послуг тощо).

Зважаючи на складність самого нашого дослідження на сьогодні ми можемо 
запропонувати наступні заходи задля покращення забезпечення прав і свобод людини 
і громадянина залежно від економіки тієї чи іншої країни:

-  визнання на міжнародному рівні примату прав людини із подальшим 
закріпленням у відповідних правових актах загальних засад, а також спеціальних 
заходів, спрямованих на їх утвердження на глобальному рівні;

-  створення спеціальних міжнародних органів з питань контролю та 
координації заходів, які мають вживатися на рівні ООН (тобто, більшістю держав 
світу) з метою покращення ситуації із забезпечення прав та свобод людини і 
громадянина у країнах «третього світу» та країнах, що розвиваються;

-  створення спеціального «міжнародного фонду» для запобігання світовим 
кризам економічного характеру, котрий має діяти під егідою ООН з метою 
попередження виникнення у подальшому нових «фінансових», «торгівельних» та 
інших подібних проблем на глобальному рівні;

-  організація спеціальних інституцій покликаних досліджувати потенційні 
загрози, які можуть становити загрози світовій стабільності у різних сферах (так чи 
інакше це зачіпає усю сукупність питань, пов’язаних із забезпеченням прав та свобод 
людини і громадянина), що також може бути віднесено до відання згаданого вище 
«міжнародного фонду».

Висновки: Реально на сьогодні можна констатувати широкий спектр проблем, 
які стосуються взаємозалежності забезпечення й захисту прав і свобод людини та
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громадянина з економікою, але разом з тим слід констатувати наявність їх зв’язків і з 
іншими сферами життя суспільства, що потребує подальших досліджень, котрі б 
здійснювалися з урахуванням динамічного характеру розвитку суспільних відносин. 
Тож, наше дослідження можна вважати певним базисом для подальшої роботи у 
цьому напрямку.
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Вступ: Євроінтеграція є одним з напрямів інкорпорації України в світову 
спільноту. Це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках — 
соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково 
розташованих в Європі. Метою цього дослідження є інтеграційний процес України в 
Євросоюз.

Матеріали і методи: При досліджені використані загальнонаукові методи, в 
особливості діалектичний метод, який дозволяє виявити зв’язки між досліджуваним 
об’єктом та суб’єктом дослідження.

Результати: Один з основних напрямків зовнішньої політики України є вступ 
до Євросоюзу, як повноправного члена. Європейський союз був заснований в 1957 
році, поступово перетворивсяв один з найбільш потужних фінансово - економічних 
та політичних центром світу. Європейська інтеграція і членство в Європейському 
Союзі є стратегічною метою України, тому що це є найкращим способом реалізації 
національних інтересів побудови економічного і демократичної держави, посилення 
позиції у світовій системі міжнародних відносин. Для України європейська інтеграція 
це шлях модернізації економіки, подолання технологічного занепаду, отримання 
іноземних інвестицій і нових технології, створення нових робочих місць, підвищення 
конкурентноспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на на ринок ЄС, а 
також на світовий ринок.

Можна навести такі аргументи на користь розвитку відносин між Україною та 
ЄС.

По-перше,співпраця України з ЄС необхідні для технічного оновлення 
українського виробництва. Виробничі технології українських підприємств відстають 
від європейських країн, які використовую нові (передові) технології. В Україні немає 
капіталу необхідного для модернізації та створення нових сучасних підприємста, що 
відповідають європейському рівню. А без модернізації виробничих структур Україна 
не зможе вийти на сталий економічний розвиток і подолати зростаюче відставання 
від європейських країн. Таким чином, треба створити стійкий виробничо- 
технологічний цикл, який буде конкурувати з європейським.
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По-друге, вихід на європейський ринок дозволить конкурувати з іншими 
країнами. Європейський ринок послужить поштовхом для підвищення якості та рівня 
виробленої продукції, що в свою чергу дозволить вийти на міжнародний ринок, і 
скласти гідну конкуренцію країнам світу.

По-третє,Україну можна буде використовувати як країну транзит, це в свою 
чергу дозволить почати працювати відповідним галузям промисловості .

По-четверте, зросте кількість робочих місць, що послужить поштовхом до 
розвитку освіти і поліпшення його якості.

Висновки: Таким чином, крім модернізації технічно-виробничої бази
необхідно також модернізувати українське законодавство. Тобто повинна відбутися 
адаптація законодавства України до законодавства ЄС, яка полягає у зближенні із 
сучасною європейською системою права. Адаптація законодавства України 
передбачає реформування її правової системи та поступове приведення у 
відповідність з європейськими стандартами і охоплює приватне, митне, трудове, 
фінансове, податкове законодавство, законодавство про інтелектуальну власність, 
охорону праці, охорону життя і здоров'я, навколишнє середовища, захист прав 
споживачів, технічні правила і стандарти, транспорт. Для того, щоб це здійснити 
необхідно чітке виконання всіма гілками влади намічених реформ, а також 
проведення консультацій, конференцій з ЄС.
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5. Transnationalization as a direction of global changes in current
economic space

OksanaZanozovska
N ationalU niversityofF oodT echnologies

Introduction : Thebeginningoftwentyfirstcenturyischaracterizedbyglobalchanges
that influenced all spheres of people’s life: economy, culture, education, science, morality. 
To identify such processes scientists more and more use terms “globalization”, 
“transnationalism”. The main purpose of this research is to identify the main features of 
transnationalism as a direction of global changes in modern economic space.

Materials and methods: The method of system analyze isused while researching 
this issue. The economic space thus is some integrity where the interconnection of elements 
and components is realized. The integrity in such way is not only determined by mixture of 
components but the interconnections between them as well. System analyze in economy is 
complex studying of inter structural, functional, casual, hierarchical, direct, and feedback 
connections. The cognition of global changes and influencing of transnationalization gives 
the opportunity to determine and understand the essence of production and economic 
processes.

Results: ProfessorofpoliticalsciencesofLondonschoolofeconomyD. Heldinhiswork
“Global Transformations: Politics, Economics, and Culture”determined“Globalization can 
be conceived as a process (or set of processes) which embodies a transformation in the
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spatial organization of social relations and transactions, expressed in transcontinental or 
interregional flows and networks of activity, interaction and power” [3, p. 2-12]. 
Suchdeterminationisratherdifficulttounderstandbutitcoversthemultidimensional nature of 
the concept. The U. Bek gives more general determination: “globalization is those 
processes by which peoples of the world incorporated in the word community, “global 
society” [2, p.248].

Transnationalizationis one of the directions of global changes because it is a new stage 
of economic, political and cultural life of a society. From economic point of view, some 
scientists consider transnationalism as “a new stageof internationalizationof economic 
life,which is characterized bya sharp increase inthe role of externalfactors in the 
developmentof allcountriesand the creation oftransnational capital”, others determined it 
“as more limited category- only one, albeit important, form of the overall process ofthe 
internationalization of economiclife”.

Thus, transnationalizationprocessiscomplex and controversial, which leadto 
theaggravationof transnationalissues(climate change, environmental threats,globalpoverty, 
disease, terrorism, etc.).Integration of states to supranational economic union becomes 
more and more important part of globalization. Such associations are already on every 
continent, in some cases their transformation into political alliances (the European Union). 
It can, on the one hand, be seen as an opportunity to create a new civilization mankind 
community where the free movement of people across the world, migration is not only 
labor, but also carriers of “cultural values” contribute to the understanding of the 
relationship and interdependence of the world, the unity of mankind. On the other hand, the 
complete rejection of nation-states of protectionist measures on protection of their cultural 
traditions and cultural values may be the path that will lead in the near future to the 
aggravation of ethnic, cultural, religious conflicts.

The process of creating really designed systematically and deeply integrated 
supranational entities cannot be too fast. This process cannot be easy too, though, because 
that states involved in these processes cannot ignore its own interests and not oppose them 
to each other.

Conclusions: The transformation of the world order and its transition exacerbate the 
problems of national interest and identity.Globalization processesaffecting the 
developmentof many countriesof the world,including theUkraine, defining rolefor herparty 
tosuch processes.Nowquite difficultto predicteconomic future of Ukraine,butin the new 
environmentmarkedturn towardsWesternvaluesandlifestyletrade-market economy, as a 
result there isa danger ofloss of nationalcultural identity.Therefore, insuch 
circumstances,Ukraineneeds tofindits own waytoglobalization.
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6. Європейські цінності

Софія Горецька, Світлана Гуткевич
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: Тема даного дослідження є актуальною для вивчення, оскільки Україна 
не так давно сформувала бажання стати членом Європейського Союзу. Вона завжди 
знаходилась в центрі міжнародної політики. І в сучасних умовах міжнародною 
спільнотою їй приділяється значна увага.

Матеріали і методи: Теоретичною базою дослідження склали праці таких 
науковців, як Кордон М.В., Зуйко О., Копійка В.В., Шинкаренко Т.І., Ковалевський 
В.В., Козак Ю.Г. тощо.

Результати: Стосовно питання європейських цінностей, то це поняття включає 
в себе широкий ряд конституційних законів та моральних якостей, які кожен 
європеєць має враховувати в своїй щоденній поведінці,діях та навіть думках. Молодь 
у країнах Євросоюзу виховується в дусі добра, миру, взаєморозуміння.

У статті 2 проекту Конституції 2005 року була сформульована сутність 
«європейських цінностей»: «Союз заснований на цінностях поваги людського 
достоїнства, свободи, демократії, рівності, правової держави, а також дотримання 
прав людини. Це цінності загальні для країн-членів співтовариства, яке 
характеризується плюралізмом, терпимістю, справедливістю, солідарністю та 
відсутністю дискримінації».

Договір про Європейський союз у своїй версії 2009 року заявляє: «Керуючись 
культурною, релігійною й гуманістичною спадщиною Європи, з якого розвилися 
загальні цінності, що становлять нерушимі та невід'ємні права людської особистості, 
так само як свобода, демократія, рівність і правова Держава» .У цій новій версії 
договору, завдяки термінам релігійний та гуманістичний, з'являються дві 
фундаментальні течії європейської культури: з однієї сторони спадщина великого 
монотеїзму (західне й східне християнство, іудаїзм, а також іслам), засновані на 
існуванні Бога; з іншої, спадщина духу Просвітництва, що ставить людину в центр 
світу, і яке ми традиційно пов'язуємо з самим гуманізмом і з класичною грецькою 
культурою. Капіталістичний лібералізм вихваляє достоїнства свободи 
підприємництва та конкуренції, передбачаючи створення єдиного ринку із чесною та 
вільною конкуренцією.

Соціал-демократія затверджує, у свою чергу, своє право на захист трудящих, на 
соціальне забезпечення, на терпимість, на соціальну справедливість. Уявлювана 
держава-провидіння як фактор безпеки не без проблем співіснує із принципами 
вільної економіки: цінності (у принципі позитивні) вільного підприємництва та 
індивідуальної відповідальності сьогодні повсюди підмінюються невтримною 
конкуренцією, демпінгом зарплат і скороченням робочих місць, зі зневажливими 
етикетками неолібералізму або глобалізації. Цей конфлікт протиставлюваних 
уявлюваних світів і інтерпретація кінцевих цілей проекту європейського будівництва, 
яка випливає із цього, частково пояснюють збої та невдачі різних спроб відновлення 
Договору про Європейський союз.

Нарешті, перелік «європейських» цінностей не був би повний, якщо не брати до 
уваги всіх посилань на соціальні рухи цих останніх десятиліть, того, що називаємо 
також постсучасністю (екологія, фемінізм, солідарність із країнами третього світу, і 
т.д.). У семантиці, властивій нашій епосі, мова йде про нашу відповідальність
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стосовно майбутніх поколінь і планети, про єдину у своїй розмаїтості Європу, про 
відсутність дискримінації, дотриманні прав кожного, так само як і меншин, про 
боротьбу проти соціального виключення, про солідарність у світі.

Висновки: Таким чином, найголовнішими з-поміж європейських цінностей для 
українців є свобода думки та дії і усвідомлення гордості за те, що ти громадянин саме 
цієї держави. Можливо, треба буде почекати кілька років, щоб зміст прояснився, і 
щоб програма європейських цінностей знайшла більш зрозуміле формулювання.
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7. Вирішення проблеми харчування в країнах світу

Христина Бакало, Оксана Белякова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: Харчування людини є одним з найважливіших чинників, які впливають 
на її здоров'я.

Правильне харчування є запорукою довгого життя. Уявіть собі всі продукти 
харчування, які людство створило впродовж останніх 8 тисяч років. Тепер уявіть, що 
ми повинні виробити стільки ж - але вже в найближчі 40 років, якщо ми хочемо 
нагодувати наш голодний світ, який зростає.

Сім мільярдів людей живуть на Землі, і населення зростає на 77 мільйонів 
щороку. Це країна розміру Індонезії кожні три роки. До 2050 року на нашій планеті 
житимуть 9 мільярдів осіб.Організація Об'єднаних Націй очікує, що Індія, Китай та 
Нігерія будуть найбільш густонаселеними країнами світу в 2050 році.

Потрібно вирішити проблему з харчуванням на міжнародному рівні, а найбільше 
в таких країнах, як країни Африки.

Методи і матеріали: Візьмемо до уваги метод порівняння: країна Африки 
(Конго) та Німеччину.

Результати: Понад третина території Німеччини зайнята сільським
господарством. Головним чином вирощуються зернові, картопля, цукрові буряки, 
рослини, з яких виробляється олія. Німеччина — лідер-виробник хмелю, з якого 
виробляється понад 5,5 тис. гатунків пива. На півдні країни (особливо в долинах 
річок Рейн та Везер) вирощується виноград. В Німеччині люди не знають, що таке 
голодувати, адже навіть працюючи не на високооплачуваній роботі можна 
удержувати сім’ю. ВВП на душу населення складає близько 35 тис.доларів.

У Африці існує маса можливостей для розширення виробництва продовольства, 
але вони вимагають проведення відповідної економічної політики (включаючи 
проведення дослідницьких робіт в аграрному секторі, інституціональних реформ і 
зміни відносних цін). Тут можна розглянути можливість застосування більш 
диверсифікованої моделі виробництва. Більшість країн світу домагалося 
економічного процвітання і подолання економічної нестійкості через 
індустріалізацію (і паралельно - забезпечення сільського господарства більш 
розвитою технологічною базою), те ж саме, безперечно, повинно стати й у даному

278



регіоні. Саме в Конго ВВП на душу населення — $127.Хоча Конго одна з 
найбідніших країн світу , але за природними багатствами це одна з найбагатших 
країн світу: вартість мінеральних ресурсів оцінюється на 24 мільйони доларів.

Судячи з проведеного аналізу можна сказати, що Конго не використовує свої 
природні можливості, можливо це і є найбільшою причиною голодування. А 
Німеччина в свою чергу використовує свій природний потенціал на всі 100 %, що і 
стало причиною такого розвитку у всіх сферах економіки.

Висновки:Підсумовуючи, можна визначити, що коли є природні ресурси і 
бажання працювати, то ніколи не буде таких проблем, які створюються самою 
людиною. Г олодування -  це страшна проблема, але її вирішення є можливим. Звісно 
для цього потрібно прикласти чимало зусиль, але втілити це в реальність можна.

8. Міжнародні торгові зв'язки як форма розвитку міжнародних 
економічних відносин

Антон Мігдальський , Оксана Белякова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: Розвинутою татрадиційною формою міжнародних економічних відносин 
є зовнішня торгівля. На частку торгівлі припадає близько 80 відсотків усього обсягам 
міжнародних економічних відносин, які пройшли у своєму розвитку ряд етапів разом 
із розвитком світової економічної думки. Проте їх центральними питаннями були і 
залишаються наступні: що лежить в основі міжнародного поділу праці; яка 
міжнародна спеціалізація є найбільш ефективною для окремих країн та регіонів і 
приносить їм найбільші вигоди; якими факторами визначається 
конкурентоспроможність країни у світовій торгівлі.

Результати: В Україні були проведені економічні реформи, але вони не дали 
очікуваних позитивних результатів. Фінансова стабілізація в частині монетарних і 
бюджетних обмежень не призвели до підвищення української економіки, до появи 
нових чинників ефективного зростання. Серед головних торгових партнерів 
експортні поставки найбільше зросли до Російської Федерації, Угорщини, 
Туреччини, Білорусі, Італії, Польщі та Німеччини. Основу товарної структури 
зовнішньої торгівлі України складають недорогоцінні метали та вироби з них, 
мінеральні продукти, продукція хімічної галузі, механічне та електричне обладнання, 
транспортні засоби та шляхове обладнання. Російська Федерація залишається 
найбільшим торговельним партнером України.

Важливим стратегічним кроком щодо створення механізму 
зовнішньоекономічних зв'язків України є укладення договорів та угод як з молодими 
незалежними державами, так і з багатьма країнами Європи, Північної та Південної 
Америки, Азії, Африки. Україна домовилась з багатьма країнами про сумісну 
торгівлю та налагодила міжнародні торгові зв'язки.

Приділимо більшу увагу до харчової та переробної промисловості. Зовнішня 
торгівля ринку м’яса та м’ясопродуктів За попередніми даними імпорт м'яса і 
м'ясопродуктів складає близько 462 тис.тонн, а експорт - близько 40 тис. тонн. Із
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загального обсягу в Україну було ввезено 29,3 тис. тонн яловичини, 230,1 тис. тонн 
свинини, 195,6 тис. тонн м'яса птиці та 7,4 тис тонн м'ясних консервів і ковбас в 
перерахунку на м'ясо. Варто зазначити, що щомісячні обсяги ввезеного м'яса 
знаходяться приблизно на одному рівні -  35-40 тис. тонн. Також з метою уникнення 
непрозорих схем ввезення на митну територію України м'ясосировини було прийнято 
постанову, якою забороняється ввезення на митну територію України товарів групи 
як давальницької сировини і проведення операцій, пов'язаних з її переробкою на 
території України, а для впорядкування ввезення на митну територію України м'яса 
птиці та м'яса свиней було прийнято постанову, для якої імпорт зазначених видів 
продукції, а також сало, свинячий жир і жир свійської птиці підлягають 
ліцензуванню.

Щодо ситуації на ринку молока і молокопродуктів, то зовнішня торгівля за 
оперативними даними Держмитслужби у 2012 році було експортовано молока і 
молочних продуктів близько 933 тис. тонн в перерахунку на молоко, що на 20% 
менше ніж за 2011 рік. Імпорт молока і молокопродуктів за цей період склав 469 тис. 
тонн молокопродуктів в перерахунку на молоко або в 2 раза більше ніж за 2011 рік. 
Зокрема було ввезено 16,3 тис. тонн вершкового масла та 9,1 тис. тонн сирів. 
Зростання імпорту молокопродуктів в Україну ц пов'язано головним чином із 
збільшенням ввезення вершкового масла (16347 тонн, проти 2786 тонн за 2011 рік), 
91% якого мають білоруське походження. Зростання імпорту вершкового масла 
пов'язано головним чином із зменшенням вітчизняного його виробництва, внаслідок 
несприятливої цінової кон'юнктури на світовому ринку сухого молока, яке є 
похідним продуктом виробництва масла, протягом року [2].

Цікава ситуація на ринку кондитерських виробів. На думку експертів, 
кондитерський ринок в Україні характеризується низкою особливостей, зокрема: 
матеріалоємність- більша частина витрат спрямована на придбання сировини; 
коливання цін на сировину(цукор, борошно, какао-боби) протягом року; сезонність 
виробництва- восени та взимку попит на кондитерські вироби збільшується, а отже 
зростають і обсяги виробництва.

Кондитерська промисловість України - одна з найважливіших галузей харчової 
промисловості. Обсяг виробництва кондитерської промисловості становить 3% ВВП 
країни. Частка України на світовому ринку (93 млрд USD) досягає 1%. Ринок 
кондитерської продукції умовно ділиться на три основних сегменти: цукристі, 
борошняні і шоколадні вироби. Найзначніший сегмент -  цукристі кондитерські 
вироби (карамель, драже і цукерки). Сегмент борошняних виробів (печива, вафлі, 
торти і крекери) займає до 38,6% всього обсягу продукції, а сегмент шоколадних 
виробів -  5,7%. Практично всі товарні групи кондитерської промисловості 
розвиваються завдяки освоєнню виробниками нових рецептур і поліпшенню 
технологічного обладнання. У 2011 р., порівняно з 2010 р., експорт кондитерських 
виробів значно зріс: цукристі кондвироби на 25 %, шоколадні - на 31,9 %. У 
загальному ж обсязі експорту майже нічого не змінилося. Проте мав місце досить 
значний імпорт, який зріс для цукристих виробів більше ніж у 2.5 раза в 2011 р. 
порівняно з 2010 р. та на 34.7 % для виробів із какао.

Висновки: Таким чином, економіка України та міжнародні торгові зв'язки 
поступово повертаються в стабільне русло після кризи. З початку 2012 р. харчова 
промисловість упевнено нарощує обсяги виробництва. Сегменти харчової 
промисловості, пов’язані з виробництвом кондитерських виробів, молока та 
молокопродуктів та м’яса та м’ясопродуктів представили підвищений інтерес для 
інвесторів: вони являють собою ринками збуту і кваліфікованими кадрами,
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характеризуються прозорою структурою власності, оптимізованими фінансовими 
потоками, ефективною системою корпоративного управління. За оцінками експертів, 
у наступні2-3 роки очікується щорічний приріст ринку на 3-5 % у натуральному 
вираженні.

Література
1. Липов, В.В. Міжнародна економіка : світова економіка та міжнародні 

економічні відносини [Текст] : навч.-практ. посіб. / В.В. Липов. -  Київ : Професіонал, 
2009. -  336 с.

2. Офіційний сайт Державної служби статистики. Режим доступу: 
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22.8. Інноваційна діяльність та логістика

Голова секції -  доц. О. М. Пєтухова 
Секретар секції -  ас. Л. М. Минко

Ауд. В-506

1. Державна підтримка інноваційної діяльності за умов 
глобалізацій них процесів

Юлія Богданович, Ольга Пєтухова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: Глобалізаційні процеси торкаються всіх сфер життєдіяльності людини. 
Вони мають особливі прояви у сфері знань та інновацій. Глобалізація сприяє 
поширенню цих знать і досвіду у світовому масштабі. На локальному рівні вона дає 
можливість розширити розробку інновацій. Також, вона сприяє розвитку науково- 
технічних зв’язків та міжнародному співробітництву. Усе це можна вважати 
позитивними наслідками глобалізаційних процесів, але є й негативні. Внаслідок 
транснаціоналізації, підтримка окремих секторів набуває протиріч, пов’язаних із 
суб’єктністю діяльності. Глобалізація сприяє не тільки припливу, але й відтоку нових 
знать та ресурсів. Це робить державну політику неефективною і вимагає додаткових 
змін у державній інвестиційно-інноваційній політиці [1].

Методи досліджень: У процесі роботи застосовувалися такі методи: метод 
аналізу і синтезу, індукції та дедукції, абстрагування, систематизації та моделювання.

Результати: Особливо важливого значення для підвищення
конкурентоспроможності національної економіки, її сталого збалансованого 
зростання набуває державна політика, що стимулює інноваційну діяльність 
економічних агентів завдяки ефективному використанню внутрішніх і зовнішніх 
джерел розвитку [2].

Державна інноваційна політика України, в останні роки, характеризується 
крайньою пасивністю. За роки незалежності не досягнуто успіхів у переході до 
інноваційної моделі розвитку економіки і, більше того, допущено деградацію 
науково-дослідного потенціалу і наукомісткої промисловості. Уряд, як і раніше, не 
приділяє достатньої уваги створенню національної інноваційної системи. На 
вирішення відповідних проблем спрямована Стратегія інноваційного розвитку 
України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів, яка у 2009 році 
пройшла парламентське слухання. Вона з самого початку враховувала закони 
глобалізації, а також передбачала адаптацію національної інноваційної системи до її 
умов. Стратегія інноваційного розвитку передбачала підвищення
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конкурентоспроможності, а також посилене використання міжнародного фактора в 
умовах інноваційного розвитку України [3].

На фоні вище згаданої стратегії, слід визначити декілька орієнтирів щодо 
модернізації державної інноваційної політики України. По-перше, потрібно 
розширити принципи державної інноваційної політики, представлені у ст. 3 Закону 
України « Про інноваційну діяльність» за рахунок введення таких, що передбачають 
збільшення ролі держави у розвитку міжнародного співробітництва у сфері 
інновацій, збільшення відкритості інноваційного сектору. По-друге, повинні бути 
уточнені заходи державного регулювання інноваційної діяльності, а саме: 
формування та реалізація державних, галузевих та регіональних програм розвитку 
міжнародної співпраці у сфері інновацій; забезпечення захисту прав суб’єктів 
міжнародної інноваційної діяльності; визначення і підтримка пріоритетних напрямків 
інноваційної діяльності в умовах глобальних технологічних зрушень; стимулювання 
діяльності закордонних фінансово-кредитних установ, що фінансують інноваційні 
проекти в Україні; підтримка функціонування інноваційної інфраструктури, що 
відповідає умовам глобалізації; забезпечення фінансової підтримки виконання 
інноваційних проектів. Однією з головних рис нової моделі державної інноваційної 
політики повинна стати прогресивність, що передбачає використання світового 
досвіду інноваційного менеджменту, у тому числі у сфері управління дослідженнями 
і розробками, наукового прогнозування, стратегічного управління науково-технічним 
розвитком. Державна інноваційна політика повинна бути орієнтованою на 
досягнення світового лідерства, втілювати нове і прогресивне.

Висновки: Оскільки інновації є важливим фактором конкурентоспроможності 
та економічного зростання країни, необхідно вдосконалювати державну інноваційну 
політику країни, що вимагає врахування впливу глобалізації, оскільки вона постійно 
змінює природу та характер інноваційної діяльності. Модернізація державної 
інвестиційної політики повинна передбачати відмову від методів прямої підтримки 
суб’єктів інноваційної діяльності, а також стимулювання навчання і розвиток 
міжнародного співробітництва у сфері інновацій. Це має супроводжуватись 
відкритістю сектора інновацій економіки. Щодо існуючої системи в Україні, вона 
повинна бути адаптованою до умов глобалізаційних процесів. Зміст кожного заходу 
регулювання має доповнюватись з метою більшого використання можливостей.
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Вступ: Інтеграція національної економіки України у світове господарство 
пов'язане із завданням підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
виробництва, що зумовлює необхідність переведення економіки на 
енергоефективний шлях розвитку промисловості.

Матеріали і методи: Концепція інновацій і інноваційної діяльності активно 
досліджується в працях представників економічної науки, як вітчизняних так і 
закордонних: І.Т. Балабанова, В.Г. Мединського, Г.І. Пашигорева, В.В. Попкова, В.Є. 
Сапелкіна, В.П. Соловйова, Ю.В. Шленова, Р.А. Фатхутдінова, Й. Чіма, М. Маряша, 
Ш. Славіка, Й. Шумпетера та інших. Однак слід зазначити, що дослідження вчених в 
галузі інноваційної діяльності не є завершеними.

Результати: Дефіцит енергоресурсів та необхідність розвитку народного 
господарства потребує ресурсозберігаючих технологій, докорінної модернізації 
обладнання, реалізації інноваційних проектів, спрямованих на покращення 
енергозабезпечення та енергозбереження, зниження енергоємності та 
ресурсовитратності виробництва.

Досвід нашої країни вказує на необхідність підвищення ефективності управління 
енергоспоживанням промислових підприємств. Потенціал можливого 
енергозбереження, завдяки ефективному використанню паливно-енергетичних 
ресурсів, відповідно до висновків та прогнозів «Енергетичної стратегії країни до 2030 
року» становить 51,3 % [1]. Активізація впровадження цієї стратегії послабить 
зовнішню енергозалежність країни та інтегрує вітчизняну енергосистему до 
Європейської. Тому, на сучасному етапі, головним завданням є зниження 
енергоємності української економіки.

Осмислення значущості енергозбереження відбулось завдяки розвитку 
міжнародного співробітництва, в першу чергу з такими зарубіжними країнами як 
Великобританія, Данія, Франція, Німеччина, Норвегія. Ці держави у період 
енергетичної кризи 70-х років минулого століття накопичили великий досвід у галузі 
енергозбереження, що обумовлено вичерпанням невідновлюваних паливно- 
енергетичних ресурсів, відсутністю реальних альтернатив їх заміни та зростанням цін 
на енергоресурси. США, Японія та країни Західної Європи почали приділяти значну 
увагу проблемам енергозбереження вже більше трьох десятків років тому. 
Цілеспрямоване створення нормативно-правових документів у галузі 
енергозбереження, державних органів управління щодо розробки та реалізації 
політики енергозбереження дали змогу цим країнам досягти зниження енергоємності 
внутрішнього валового продукту на 20-30 % [2].

Енергетична стратегія Німеччини в умовах загострення ситуації стосовно 
забезпечення постачання енергоносіїв спрямована на досягнення наступних цілей: 
забезпечення надійного постачання енергоносіями; економічно доцільне 
використання енергоносіїв; забезпечення конкурентоспроможності; екологічна 
сумісність[3].

Велику увагу, в даний час, уряд Німеччини приділяє розвитку поновлюваних 
видів енергії: передбачається зростання питомої ваги відповідних видів джерел 
енергії з 10 % до 20 % на період до 2020 року. Водночас, в Україні альтернативні

2. Пріоритетні напрями інноваційного розвитку підприємств
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джерела енергії становлять лише 7 %, що посилює енергозалежність промисловості 
від імпорту енергоносіїв [4].

Заслуговує уваги економічне стимулювання енергозбереження Японії. Система 
стимулювання передбачає зниження податку на прибуток, еквіваленту 7 % від 
вартості у разі придбання енергоефективного обладнання (податкова пільга не 
повинна перевищувати 20 % від суми податку, що підлягає сплаті); спеціальні норми 
амортизації енергоефективного устаткування: амортизація становить до 30 % 
вартості обладнання в рік; пільгові кредити під 3-4 % річних Японського банку 
розвитку та інших фінансових інститутів за рахунок коштів, акумульованих на 
«Спеціальному нафтовому рахунку».

Висновки: Виявлені фактори не тільки державного регулювання, а й 
економічного стимулювання енергозбереження у високорозвинутих країнах, дають 
змогу з упевненістю говорити про необхідність запозичення Україною напрямів 
ефективного управління енергозбереженням на промислових підприємствах.
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3. Логістика в організації спортивних подій

Катерина Коротуха, Лілія Минко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: У найширшому сенсі, логістикою називають будь-які процеси, пов'язані 
з транспортуванням, зберіганням та обробкою будь-яких предметів. Термін 
«логістика» може розглядатися як наука про оптимальне управління матеріальними, 
інформаційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із 
синергічними зв'язками.[1] Логістика є функцією підприємства та може бути 
пов’язана з різними напрямами його діяльності залежно від сфери бізнесу. Зараз 
логістика широко використовується як в товарному виробництві, так і в наданні 
послуг. Кожне сучасне підприємство, навіть не маючи відділу логістики, 
використовує її закони для оптимізації власних процесів [3].

Спорт є невід’ємною частиною соціокультурного розвитку будь-якої країни. 
Спортивна подія -  професійно організована зустріч груп людей, метою яких є намір 
перевершити суперника, домагаючись кращих результатів, показників[4]. Як і інші 
напрями діяльності сучасний спорт використовує не тільки закони фізики чи біології, 
а й логістики також. Організація спортивної події є важливим етапом в будь-якому 
спорті і потребує складних логістичних розрахунків для успішного проведення.
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Кожен учасник має вчасно прибути у визначене місце в оптимальній фізичній і 
моральній формі разом з необхідним екіпіруванням та додатковим устаткуванням без 
затримок, втрат або пошкоджень. Це створює складне завдання організатору-логісту 
провести необхідні розрахунки та спланувати подію на високому рівні.

Матеріали і методи: Науковою базою виступили матеріали доповідей та 
статей вітчизняних науковців. Синтезована інформація акцентована головним чином 
на використанні методів та моделей логістики у туристичному бізнесі та спорті.

Результати: Одним з найважливіших моментів в логістиці спортивних подій є 
те, що саме і кого саме необхідно буде перевозити. Спортсмени вимогливі до умов 
транспортування та потребують високого рівня сервісу, а їх обладнання найчастіше є 
великогабаритним та може легко пошкодитись при транспортуванні. На деяке 
необхідно отримувати додатковий дозвіл на перевезення (наприклад гвинтівки для 
біатлону). Іншим важливим завданням є визначення виду транспорту або їх 
комбінування. На різних спортивних подіях використовується як сухопутний, так 
водний і повітряний види транспорту. Основними вимогами стають швидкість і 
комфорт. Обов’язковим є страхування усіх учасників змагань на період перевезення 
та виступів. При перевезенні за кожну спортивну команду визначається 
відповідальна особа[4].

Засобом первинного впорядкування логістичної проблеми під час спортивних 
подій, отримання та збору інформації про взаємозв'язки досліджуваних об’єктів про 
можливі і ймовірні напрямки їх майбутнього розвитку є метод сценаріїв логістики. 
Група експертів з логістики складає план сценарію, де намічаються функціональні 
області логістики під час події, а також фактори зовнішнього середовища , що 
враховуються при постановці та вирішенні логістичної проблеми. Різні розділи 
сценарію пишуть зазвичай окремі групи експертів. Сценарії можуть бути використані 
на різних етапах події, коли потрібно зібрати і впорядкувати інформацію [2].

Спортивні події можуть проводитись в складних для доступу звичайного 
транспорту місцях а також в складних погодних умовах. Дана специфіка створює 
додаткові труднощі в логістиці. Тому в таких випадках часто додатково 
застосовується спеціальна техніка: починаючи від водних мотоциклів і катерів, аж до 
гірських витягів і, навіть, гелікоптерів. Оскільки бюджет змагань, особливо 
престижних, є великим, основним критерієм є якість і надійність логістичних послуг.

Висновки: Як підсумок можна зазначити, що логістика як наука має широке 
коло застосування та може використовуватись як в бізнесі для максимізації прибутку, 
так і в соціокультурних подіях для оптимізації процесів. Яскравим прикладом такого 
застосування є використання логістики в організації спортивних подій олімпіади в 
Сочі 2014. Багато спортсменів з різних країн світу приїхали показати власні 
досягнення та підвищити рейтинг своєї держави. Значні фінансові ресурси були 
задіяні для організації даної події, зокрема і на логістику також. Важливим є 
усвідомлення відповідальності при плануванні таких заходів. Адже від успішності їх 
проведення буде залежати і подальше ставлення як до окремих сфер діяльності, так і 
до всієї країни загалом.
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4. Впровадження системи управління безпекою харчових 
продуктів на підприємствах харчової промисловості

Ольга Кучеренко, Віктор Струнін
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: Впровадження міжнародної систем безпеки харчових продуктів часто 
розглядається як необхідний крок у розвитку сільськогосподарського сектора і 
харчової промисловості. Системи управління безпекою харчових продуктів на основі 
аналізу ризиків і критичних контрольних точок (АРККТ), відкривають нові 
міжнародні ринки з високою доданою вартістю на продовольчу продукцію, а також 
підвищення ефективності внутрішніх ринків.

Матеріали та методи: У ході досліджень використані матеріали щодо 
діяльності вітчизняних підприємств із застосуванням методів аналізу, синтезу та 
узагальнення при дослідженні існуючих підходів та виявленні ключових засад 
формування продовольчої безпеки підприємства на основі АРККТ.

Результати: Основним документом, що визначає пріоритетні напрямки і 
стратегію вирішення проблем якості харчових продуктів, є Концепція державної 
політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг), затверджена 
Розпорядженням Кабінету України від 17.08.2002 року, № 447-р. Державна політика 
спрямована на підтримку зусиль підприємств та організацій у задоволенні потреб 
споживачів шляхом поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції; 
опрацювання механізму запровадження систем управління якістю (СУЯ) та 
підвищення якості життя населення країни.

Безпека харчової продукції і продовольчої сировини є однією з вирішальних 
складових економічної безпеки кожної держави й визначається спроможністю країни 
ефективно контролювати виробництво й ввезення безпечного та якісного 
продовольства на загальновизнаних у світі засадах [1]. Впровадження міжнародної 
системи безпеки харчових продуктів за допомогою АРККТ відкриє перспективи 
виходу на нові міжнародні ринки з високою вартістю продуктів харчування (оскільки 
європейські споживачі віддають більшу перевагу екологічно чистим продуктам 
харчування не дивлячись на те, що вони можуть коштувати більше), а також сприяє 
підвищенню ефективності розповсюдження продукції на внутрішніх ринках.

Метою є підвищення конкурентоспроможності українських виробників 
продуктів харчування за рахунок поліпшення їх систем управління харчовою 
безпекою. Одним з необхідних кроків у цьому напрямку є пошук ключових осіб, та 
надання їм права приймати рішення спираючись на неспростовні докази економічної 
ефективності стандартної реалізації.

Через недостатнє розуміння витрат і вигод є багато міфів навколо систем, 
заснованих на АРККТ. Зокрема, в Україні існує широко поширена неправильне 
сприйняття АРККТ як дорогий і складний інструмент, хоча українські громадяни та 
депутати виступають за безпеку харчових продуктів, тобто мається на увазі, що 
кожне підприємство яке виготовляє продукти харчування повинно дотримуватися 
законодавства, діяти згідно АРККТ та / або будь-яких інших систем управління 
безпечністю харчових продуктів.

Інвестиції в системи забезпечення безпеки харчових продуктів, як правило, 
мають короткий термін окупності: наприклад, від одного до двох років в молочній 
промисловості, про що свідчать як український, так і міжнародний досвід.
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На даний час системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів 
впроваджені та діють на таких українських підприємствах, як ТОВ «Сандора», ПрАТ 
«Лакталіс-Миколаїв», МВ ПАТ «Сан Ін Бев Україна» та ін. [2]. Як видно з практики, 
впровадження даної системи сприяє ефективній діяльності підприємств та допомагає 
утримувати частку ринку за рахунок стійкої прихильності споживачів.

Висновки: Загальна вартість розробки та впровадження системи менеджменту 
безпеки харчових продуктів багато в чому залежить від умов забезпечення країні 
продовольчою культурою. Чим більше забезпечення продовольчої культури, безпеки 
на підприємстві, тим простіше, дешевше і швидше пройдуть для побудови 
повноцінної системи АРККТ. Витрати, пов'язані з розробкою і реалізацією плану 
АРККТ (консультаційні послуги, навчання персоналу, оцінка плану АРККТ), а також 
підтримки системи АРККТ (витрати, ведення звітності, перевірка плану АРККТ, 
коригувальні дії), як правило, не представляють собою значну частку в структурі 
витрат підприємства .
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5. Ключові засади управління запасами промислового 
підприємства

Марина Лавринович , Віктор Струнін
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: Забезпечення підприємства необхідними запасами, своєчасна їх
закупівля в необхідній кількості, якості та асортименті впливає на діяльність 
підприємства та кінцевий результат. Найбільше цей вплив відчувається в ринкових 
умовах, особливо тоді, коли кінцеві результати діяльності суб'єкта господарювання 
залежать від вміння, кваліфікації та компетенції управлінського персоналу, який 
займається формуванням та управлінням запасів.

Виходячи з практики вітчизняних підприємств, можна сказати, що процес 
управління запасами є досить трудомістким. Тому на деяких підприємствах існують 
суттєві недоліки у процесі управління запасами, що веде до великих фінансових 
витрат. Це говорить про те, що на теперішній час залишаються не розв’язаними 
багато питань щодо використання та управління запасами.

Матеріали та методи: Дослідження питання управління запасами відбувалося 
на базі аналізу господарської діяльності вітчизняних підприємств харчової 
промисловості, а також шляхом синтезу та узагальнення актуальних наукових праць 
вітчизняних дослідників.
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Результати: Ефективне управління запасами дає можливість зменшити 
тривалість операційного та виробничого циклів, витрати на їх зберігання та 
вивільнити частину грошових коштів з поточного обороту, при цьому реінвестуючи 
їх в інші активи підприємства. Система управління запасами реалізує організаційну 
структуру, a також політику щодо безперервного функціонування даного 
підприємства. В управлінні запасами існують дві основні системи управлінні: з 
фіксованим інтервалом часу між замовленнями та з фіксованою величиною запасу [1, 
с. 197].

Важливою умовою під час проектування процесів зберігання запасів є 
дотримування товарного сусідства. Це означає, що запаси, які шкідливо можуть 
вплинути на інші запаси, потрібно зберігати окремо. Утримання запасів призводить 
до певних витрат, що несе підприємство, і тому це потрібно враховувати і планувати.

При ефективному проектуванні системи управління запасів потрібно планувати 
той необхідний обсяг замовлення продукції та терміни здійснення замовлення, що 
буде задовольняти попит через створення запасів на потрібний період часу 
(одноразове) та створення запасів для кожного періоду [2].

У діяльності суб’єктів господарювання щодо управління запасами можна 
виділити ряд деяких проблем [3], зокрема пов’язані з прийняттям рішень щодо 
зберігання запасів і використання їх в процесі виробництва, збереженням 
платоспроможності підприємства шляхом управління запасами та потоками 
грошових коштів; відсутністю точних відомостей про витрати; розподілом витрат, які 
впливають на вартість витрат; збереженням оптимального розміру запасу; 
відсутність на деяких підприємствах комп’ютеризованого обліку управління запасів.

Висновки: При проектуванні виробничої діяльності потрібно визначити таке 
співвідношення між рівнем запасів і обсягом продажу, щоб підприємство могло 
підтримувати рівень запасів, який максимально збільшив би його прибуток.

Зважаючи на це, для удосконалення управління запасами на підприємстві 
необхідно постійно підвищувати оперативність інформаційного забезпечення 
управління запасами, обґрунтовано підходити до обліку витрат на освоєння нових 
технологій.

При цьому варто звертати увагу на вибір раціональних методів інвентаризації та 
удосконалювати систему автоматизації облікових та аналітичних робіт в управлінні 
запасами.

Підвищення ефективності використання та управління запасами є одних з 
найважливіших завдань промислових підприємств. Від рівня використання сировини, 
палива, допоміжних матеріалів залежить рівень кількості виготовленої продукції та 
обсяги виробництва.
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6. Логістизація банківської діяльності

Ксенія Лимаренко , Віктор Струнін
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: Світова економічна криза значною мірою вплинула на розвиток та 
функціонування банківської системи України. Багато вітчизняних банків опинились 
на межі банкрутства, що актуалізувало необхідність залучення ними додаткових, 
інноваційних інструментів підвищення ефективності своєї діяльності. В цьому 
аспекті є перспективним впровадження в практику діяльності банківських установ 
наукового інструментарію інноваційної логістики, а саме банківської логістики.

Матеріали та методи: Науковою базою виступили матеріали доповідей та 
статей вітчизняних науковців. Синтезована інформація акцентована головним чином 
на використанні методів та моделей логістики у банківській діяльності у сучасних 
умовах.

Результати: Донедавна рух фінансових коштів розглядався лише як певні 
потоки обслуговування переміщення матеріальних ресурсів. Причому майже всі види 
банківських операцій можна віднести до тієї галузі діяльності, де використання 
згаданого інструментарію є обов’язковою умовою підвищення ефективності 
функціонування банків, що і зумовлює необхідність виділення нового напряму у 
логічної концепції -  «банківської логістики». Банківська логістика призначена для 
вирішення широкого кола оптимізаційних завдань щодо формування ресурсів 
банківських установ, достатніх для кредитування поточних потреб суб’єктів 
господарювання та оптимальних з точки зору їх структури, вибору ефективних 
методів управління ними; формування відповідних резервів; підтримки власної 
ліквідності тощо. Таким чином, важливою умовою ефективного управління 
фінансовими ресурсами банківських установ є логістизація банківської діяльності.

Впровадження методів логістики у банківську практику визначають логістизацію 
банківської діяльності як процес планомірного і послідовного здійснення комплексу 
економічних, технічних, організаційно-правових заходів довготривалого і поточного 
характеру по проектуванню, створенню, забезпеченню раціонального 
функціонування системи регулювання потокових процесів [1]. Це трактування 
акцентує увагу на оптимізації управління грошовими потоками, які поділяють на 
самостійні та ті, що обслуговують товарні потоки. Логістизацію банківської 
діяльності порівнюють із впровадженням логістичних інформаційних систем ERP- 
класу. Таке трактування пов’язується з необхідністю мінімізації їх операційних 
витрат, які є достатньо значними та, в останній час, мають тенденцію до збільшення. 
Зменшити їх можливо тільки за наявності системи їх обліку та розподілу.

Саме застосування логістики при управлінні, плануванні та контролі фінансових 
потоків сприяє досягненню таких цілей функціонування банку, як: підтримка 
стабільного становища на ринку банківських послуг (підтримка основних фінансово- 
економічних показників на досягнутому рівні); подальший розвиток банку -  
отримання більш перспективних якостей, збільшення кількісної та якісної ніші, що 
займає банк на ринку банківських послуг (розвиток регіональної структури, 
збільшення об’єму кредитного портфелю, покращення системи управління, 
удосконалення операційної діяльності та інше).

Логістичні моделі оптимізації діяльності банку можуть поширюватись на усю 
сукупність його робіт: як на пасивні операції, пов’язані з мобілізацією, так і на
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активні, пов’язані з розміщенням вже наявних у банка грошових коштів, вкладенням 
в економіку, наданням кредитів організаціям та фізичним особам [2].

До логістичних аспектів діяльності банку можна віднести: застосування 
інноваційних банківських логістичних технологій; банківський сервіс; банківське 
транспортування, зберігання банківських цінностей; використання інформаційних 
систем; розробку програм щодо оптимізації використання коштів банку та створення 
філій; оптимізацію територіального розташування; використання логістичного 
підходу до управління активними та пасивними операціями банку [3].

Висновки: Логістична природа банківського сервісу найбільш виявляється у 
видах інтернетизації банківських послуг, еквайрінгу, грошових переказах, послугах 
щодо реструктуризації кредиторської заборгованості. Завдяки активному розвитку 
інформаційних технологій на ринку банківських послуг України, клієнти банків 
поступово переходять на новий вид зручного та простого сервісу - дистанційне 
банківське обслуговування. До такого обслуговування належать: інтернет-банкінг, 
телефонний банкінг, наявність веб-сайту та довідкового центру.

Література
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7. Тенденції розвитку логістики в Україні та її практичне 
застосування в діяльності підприємств

Правдива Аліна, Лілія Минко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: В сучасних умовах розвитку економічних виробничих систем, 
активізації конкурентної боротьби на ринку товарів та послуг все більшого значення 
набуває логістика, і зокрема, розвиток логістичної інфраструктури. Адже саме 
функціонування логістичних систем України, здатне забезпечити той неперервний 
ланцюг, по якому протікатимуть всі необхідні логістичні операції з матеріальними 
потоками. Логістична інфраструктура відіграє базову роль у формуванні та розвитку 
ринкових відносин, тому її дослідження є особливо актуальним в умовах сучасного 
стану економіки.

Матеріали і методи: Дослідження історії логістики ХІХ-ХХ століття у світі 
проводили А.Адамсон, В.Бажанов, Г.Х.Врігт, Ф.Енрікес, та інші. При дослідженнях 
розвитку логістики, як науки, використовують метод теоретичного узагальнення, а 
саме: в Україні історія логістики була досліджена науковими концепціями 
Є.Буніцького, М.Грота, П.Лодія, О.Новицького, І.Слешинського, С.Шатуновського. 
Але логічні концепції переважної більшості українських вчених, таких як А.Бичко,
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Л.Дротянко, Н.Мозгової, залишаються недостатньо вивченими та потребують 
окремих наукових досліджень.

Результати: Сучасне уявлення про логістику сильно відрізняється від 
оригінального. Якщо раніше термін описував фізичний рух сировини і товарів, то 
тепер він включає планування, закупки, транспортування та зберігання. Подальшим 
розвитком логістики є термін управління ланцюгом поставок (Supply Chain 
Management), що є свідченням зростаючого розуміння компаніями важливості 
координації всіх функцій і бізнес процесів [1;с.23].

Система управління матеріальними потоками, що склалася нині в Україні, 
більшою мірою виявляє свою традиційність. При розробці логістичних моделей, 
орієнтованих на застосування в загальноекономічному просторі ,слід враховувати 
деякі їх особливості.

1. Досить велика територія , що ускладнює проектування логістичних моделей;
2. Нерозвинена інфраструктура ,що спричинює великі втрати, пошкодження 

матеріальних цінностей.
3. Висока концентрація виробництва та споживання на великих підприємствах.
4. Висока концентрація управління. Це знижує спроможність виробництва 

вчасно реагувати на зміну попиту.
5. Низький ступінь інтеграції, спеціалізації та кооперування виробництва.
6. Слабка насиченість ринку.
7. Відсутність резервів виробничих потужностей, про що свідчить низький рівень 

інтенсивності матеріальних потоків[2;с.335].
Стратегічний напрямок логістики в Україні зумовлений декількома причинами: 

швидким зростанням витрат на будь-які перевезення; переорієнтацією від ринку 
надання послуг до ринку споживача; розвитком комп'ютерних технологій, що 
дозволяє здійснювати обробку величезних масивів інформації і обмінюватися даними 
в реальному часі з мінімальними витратами [3;с.472].

Відповідно, можна виділити три основні напрямки перспектив розвитку 
логістики в Україні: 1) інтеграція організацій України у світову логістичну мережу; 
2) впровадження новітніх технологій і обладнання; 3) розвиток інтегрованої 
логістики.

Сучасна теорія логістики в практичній діяльності українських підприємств ще не 
достатньо усвідомила потребу керівників використовувати велику кількість 
економічних інструментів під час планування та організації логістичної діяльності 
підприємства.

Скорочення усіх видів витрат, пов'язаних з управлінням матеріальними 
потоками, є найкращим показником для підприємств у світовому масштабі, 
відповідно вони використовують концепцію інтегрованої логістики.

Ефективність застосування логістичного управління підтверджують дані, 
отримані під час опитування 1450 бізнесменів та наведені у праці спеціаліста з 
логістики Х. Петерса «Торгівля, виробництво та індустрія сервісу»: обсяг запасів 
зменшується на 30 -  70 %; продуктивність праці підвищується на 20 -  30 %; 
собівартість продукції зменшується на 30%; витрати у сфері товарообігу 
зменшуються на 20 %.

На думку спеціаліста з логістики Х. Штабенау, якщо нині застосовувати 
логістичний і правильний підхід, то витрати зменшаться на 1/3, що дає можливість 
збільшити прибуток підприємства.
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Висновки: Логістика сьогодні як особливий вид управлінської діяльності 
спрямовує свої зусилля на дослідження та оптимізацію процесів, пов'язаних із рухом 
матеріальних і інформаційних потоків в напрямку посилення їх організованості та 
координованості. При цьому, за рахунок дії її особливих інструментів, відбувається 
зростання основних показників діяльності підприємств.
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8. Шляхи забезпечення виконання зобов’язань по експортним
контрактам

Хаустов Павло, Віктор Струнін
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: За результатами 2013 року Україна є одним з найбільших експортерів 
зернових культур у світі, продаючи товари, в основному, до Європи, країн Близького 
Сходу та Північної Африки. Зважаючи на велику географію експортних поставок та 
вирішення питання закріплення позитивного іміджу держави у світі, актуальним 
питанням постає своєчасне та повне виконання покладених зобов’язань, згідно 
укладених контрактів, та підтримка розвитку країни в цілому. Такі завдання 
вимагають від учасників ринку проведення комплексу дій, спрямованих на 
раціональне використання наявного ресурсного потенціалу, шляхом створення 
належних умов для експортної діяльності, у тому числі із забезпеченням вигідних 
зовнішньоторговельних умов та положень контрактів.

Матеріали і методи: Вихідними матеріалами слугувала інформація щодо 
діяльності підприємства ТОВ «Росток Трейд», представництва Latexport в Україні та 
інших операторів зернового ринку. У якості методів дослідження використані методи 
теоретичного узагальнення аналізу та синтезу для аналізу ринкової ситуації та 
визначення передових підходів у вирішенні питання виконання зобов’язань у ході 
контрактної діяльності.

Результати: Експорт зернових є одним з важливих напрямів ЗЕД України, до 
якої долучаються перевірені компанії, які здатні забезпечити високий рівень якості 
виконання контрактних зобов’язань. Дослідження показують, що станом на 2013 рік 
Україна є експортером пшениці в такі країни, як Египет, Іспанія, Мароко, Туніс, 
Лівія, Ізраїль та інші.

Одним із суб’єктів зернового ринку, які входять до ТОП-20 експортерів, 
виступає ТОВ «Росток Трейд», основним видом діяльності якого є експорт зернових і 
масляних культур: кукурудза, пшениця, ячмінь, ріпак, соя. ТОВ «Росток Трейд» 
експортує зернові виробництва сільськогосподарських підприємств групи «Росток 
Холдинг», а також веде закупівлю зернових у інших українських 
сільськогосподарських підприємств.
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Аналіз торгівлі зерновими в Україні показав, що закупівля зернових ведеться 
переважно на умовах EXW (Ex Works) на елеваторах та DAT, CPT (порт). Крім 
цього, продаж зернових здійснюється і на умовах FOB, тобто Покупцями українських 
зернових на умовах FOB є великі транснаціональні компанії, такі як Louis Dreyfus, 
Nidera, Seaboard та інші. Беручи до уваги діяльність ТОВ «Росток Трейд», варто 
відзначити його співпрацю з двома терміналами в акваторії порту Южний, ТІС та 
Бориваж, а також з терміналами в порту міста Херсон [1].

Але відвантажуючи зернові на умовах FOB, на експортера лягає частина ризиків, 
оскільки підприємство не має змоги вплинути на строк подачі корабля під 
відвантаження. За правилами GAFTA, строк подачі корабля у порт може бути будь- 
яким протягом двох тижнів від строку, укладеного договором. Як правило, з 1 по 15 
або з 15 по 30 число певного місяця.

Не зважаючи на те, що українські термінали мають змогу одночасно приймати 
від 5 до 10 експортерів, що зв’язані з терміналом договірними зобов’язаннями по 
перевалці зернових на основі квот на об’єм, можливість накопичення товару в 
українських терміналів все ж залишається обмеженою, і це дає підстави говорити про 
певні труднощі і загрози, які виникають перед експортерами в роки великих врожаїв. 
Зокрема це пов’язано з накопиченням товару на відвантаження та дефіцит рухомого 
складу. Крім цього, експортери часто стикаються з проблемою виплат штрафних 
санкцій за простій судна (демереджів), розміри яких сягають, в середньому, 7-10 тис. 
дол. США на день [2].

Тому ретельне опрацювання умов контракту є ключовим елементом успіху і 
гарантування належного виконання контрактних зобов’язань. Раціональним є 
використання СВОП-контрактів купівлі-продажу на умовах CPT з іншими 
експортерами зернових, що працюють на тому ж терміналі. В разі нестачі об’єму, 
підприємство має можливість укласти контракт на купівлю товару за певною ціною 
у підприємства-експортера, що має надлишок та який має більш пізній строк подачі 
корабля. Одночасно з цим укладається зворотний контракт за тією ж ціною на 
пізніший період. Даний захід дозволяє експортеру уникнути витрат за простій 
кораблю та покращити ритмічність постачання товару до терміналів.

Висновки: Експортна діяльність безперечно є пріоритетним напрямом 
діяльності, який сприяє покращення економічної ситуації держави та забезпечує 
провідні позиції держави у світі. Втім, ключову увагу в ході цього процесу варто 
приділяти дотриманню міжнародних норм, правил та звичаїв при укладанні 
контрактів, а також безпосередньо правильний вибір стратегії контрактної діяльності, 
яка має забезпечувати мінімізацію ризиків та максимізацію прибутків.

Література
1. Стёжка, Алина УЗК: может ли Украина стать лидером мирового рынка 

зерна? [Електронний ресурс] / Алина Стёжка. // АПК-Информ. -  2013. 
http://www. apk-inform. com/ru/exclusive/topic/1023136#.Uvz7T 4VvZph

2. Украина: Транспортные проблемы тормозят экспорт зерна. [Електронний 
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transportnye-problemy-tormozyat-eksport-zerna

294

http://www
http://agroconf.org/content/ukraina-transportnye-problemy-tormozyat-eksport-zerna
http://agroconf.org/content/ukraina-transportnye-problemy-tormozyat-eksport-zerna


9. Інновації в транспортній логістиці

Г алина Чернігевич , Віктор Струнін
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: Аналізуючи ситуацію, що склалась на даний час, можна виділити 
основні проблеми транспортної логістики в Україні, до яких належать якість 
транспортного обслуговування, зниження конкурентоздатності перевізників, 
складність складання маршрутів перевезення, недостатня інформаційна підтримка 
перевізників, недовантаження автомобілів.

Така ситуація негативно впливає на ефективність діяльності і здійснення 
перевезень. Окрім зазначених аспектів, стан перевезень ускладнюється неготовністю 
до інноваційної діяльності в умовах сучасного ринку, що викликано недостатнім 
методичним забезпеченням інноваційної діяльності, з врахуванням специфіки галузі, 
недостатньою державною підтримкою, низьким рівнем пристосування внутрішніх 
підрозділів підприємств до сучасних ринкових умов.

Надзвичайно жорстка конкуренція в галузі провокує шукати нові рішення 
найрізноманітніших проблем, від зменшення витрат часу на опрацювання багажу до 
підвищення швидкості перевезень.

Матеріали та методи: В процесі досліджень застосувались методи
теоретичного узагальнення -  для дослідження теоретичних основ та існуючих 
підходів в формуванні транспортних логістичних ланцюгів, методи аналізу та 
синтезу -  для виявлення основних факторів середовища галузі, що впливають на іі 
інноваційну сприйнятливість, формалізації та системного аналізу -  для визначення 
показників зовнішнього та внутрішнього середовища транспортних потоків, аналізу 
ринкової ситуації.

Результати: Одним із найбільш дієвих нововведень сучасності західні 
логістичні компанії називають технологію радіочастотної ідентифікації, яка 
поступово витісняє стандартні штрих коди. В основі системи лежить мініатюрний 
запам’ятовуючий пристрій який кріпиться до вантажу. У такому чіпі зберігається 
інформація про час і місце доставки. Це особливо зручно при роботі з великою 
кількістю вантажу. Працівнику не потрібно сканувати код на кожному окремому 
пакунку, можна миттєво отримати дані одразу про весь товар. Особливо системи 
RFID популярні в морських перевезеннях. Кожен контейнер оснащений комплексом 
датчиків в якому і є радіочастотна мітка. Ці пристрої стежать за станом вантажу і 
передають інформацію на центральну станцію, потім через супутниковий зв'язок дані 
надходять до власника. Це своєрідний аналог системи моніторингу на базі GPS.

Такі системи активно застосовують і при автомобільних перевезеннях. Передові 
системи дозволяють не лише відстежувати маршрут руху вантажу, а навіть 
контролювати бортову електроніку автомобіля. Є схоже рішення для компаній 
дистриб’юторів вантажів, при якій окрему особу оснащують GPS-модулем і 
терміналом, які визначають координати та передають їх в офіс компанії-перевізника. 
Це дозволяє переконатися, що торові представники точно відвідують торгові точки 
[1].

Ще одна технологія для відстеження перевезень існує на базі GPS. На основі 
технології LBS система дозволяє визначити координати конкретного користувача 
мобільного пристрою. Порівняно з GPS, радіус дій обмежується покриттям оператора 
мобільного зв’язку, однак є доступним в тих місцях де немає прямої видимості зі
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супутником. Середня точність визначення становить близько 500 м. Користувачу 
потрібен лише мобільний телефон з корпоративним номером та комп’ютер з 
доступом в Інтернет, все інше зробить телеком-оператор. Саме тому системи на базі 
технологій LBS зазвичай коштують дешевше, тож є оптимальним рішенням для 
місцевих перевезень [3].

Втім використання лише навігаційних технологій не гарантує оперативну роботу 
перевізника. Важливим моментом є застосування сучасних ІТ-рішень під час 
повсякденної роботи в офісі компанії. Наприклад «Нова Пошта» користується новою 
корпоративною мережею із сотнею каналів передачі даних для оперативної взаємодії 
відділень, десятьма широкосмуговими доступу в Інтернет, а також близько тисячною 
лінією IP-телефонії. Все це в рамках співпраці з одним телеком-оператором [3].

Усі ці технології сприяють підвищенню оперативності логістичних компаній для 
кінцевих споживачів, що гарантує швидку та надійну доставку товару з одного 
пункту А в інший.

Висновки: Посилення інноваційного потенціалу підприємства передбачає 
застосування комплексного підходу. До можливих сфер інноваційних рішень на 
підприємстві належить і логістика. Г оловним завданням в даній ситуації є здійснення 
ґрунтовного моніторингу внутрішнього середовища діяльності підприємства та 
залучення зовнішніх ідей.
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10. Проблеми інноваційного розвитку економіки України

Людмила Шевченко, Ольга Пєтухова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: Важливим для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
економіки є перехід України на інноваційний розвиток. Національна інноваційна 
система повинна забезпечувати об’єднання зусиль державних органів управління всіх 
рівнів, підприємницького сектора економіки, установ і організацій науково-технічної 
сфери, як партнерів освітніх закладів, на користь реалізації стратегічних 
національних інтересів країни.

Матеріали та методи: При дослідженні теоретичних засад інноваційного 
розвитку, конкурентоспроможності економіки, підвищення ефективності діяльності 
використаний метод теоретичного узагальнення; для оцінки рівня фінансування 
інноваційної діяльності використано метод статистичного аналізу. Матеріалами
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дослідження виступали: інформаційно-аналітичні огляди, дані статистичної звітності, 
економічна література з досліджуваних питань.

Результати: Важливою ланкою реалізації інноваційного розвитку підприємств 
України є підтримка держави через різноманітні вектори впливу: здійснення 
інституційної модернізації економіки України; підтримку та підвищення 
спроможності підприємств розвивати і впроваджувати технологічні інновації; 
забезпечення функціонування складних науково-технічних систем. Повинна 
функціонувати взаємоузгоджена система бюджетного і позабюджетного 
фінансування інноваційних проектів. Слід створити десятки інноваційно- 
технологічних центрів, технопарків, що мають стати своєрідним облаштованим 
«коридором» просування наукових досліджень на наукоємний ринок.

Головна мета інноваційного типу розвитку полягає в отриманні максимального 
економічного ефекту від кожної одиниці впровадженого і перетвореного на товар 
винаходу та ідеї. Разом з тим інтелект і знання є одним з головних резервів країни, 
причому єдиним відновлюваним ресурсом. Для його застосування у країни є головне 
— це освічені кадри та наука, але, на жаль, вони практично не використовуються, 
тому що відчувається брак внутрішнього попиту на інтелект і нове знання, немає 
інфраструктури, яка цей попит забезпечить.

Одне із центральних місць у стратегії інноваційного розвитку має займати 
підприємництво, яке формує попит, перетворює знання в інноваційний капітал. 
Україна має створити індустрію венчурного фінансування — складову, яка 
забезпечить прорив вітчизняних технологій на світові ринки.

Особливу роль необхідно відвести такому напряму технологічного прориву як 
альтернативні джерела енергії. За прогнозами до 2020 р. в найбільш розвинутих 
країнах частка альтернативних видів енергії досягне 30 % всіх енергоносіїв, причому 
найбільш інтенсивно зростатиме сегмент біотехнологій, які даватимуть 20 % ВВП 
розвинутих країн світу до 2025 року [1].

Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю науковців визначається як 
кризовий і такий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у 
промислово-розвинених країнах та потребам інноваційного розвитку. Стабільне 
скорочення реальних обсягів фінансування науково-технічного комплексу та 
відсутність дієвої державної науково- технічної політики не дають підстав для 
висновку про наявність реального підґрунтя для переходу до інноваційної моделі 
розвитку.

Нормативно-правова база регулювання інноваційної діяльності в Україні є 
фрагментарною, суперечливою і тому недосконалою. Однак є визначеними підходи і 
кількісні орієнтири щодо здійснення структурних змін в Стратегії розвитку України 
на період до 2020 року, де основною метою є підвищення впливу інновацій на 
економічне зростання України [2]. Все це свідчить, що структура і принципи 
управління інноваційним розвитком в Україні потребують докорінних змін. Ці зміни 
повинні бути спрямовані на вирішення основних проблем інноваційного розвитку 
економіки.

Для того, щоб адекватно реагувати на нові виклики сучасності, кожна галузь 
економіки повинна сформувати критичну чисельність інноваторів, які б понесли 
найрізноманітніші інноваційні ідеї у відповідні сфери національної економіки.
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Висновки: Перехід до дієвої державної політики інноваційного розвитку 
України є одним із першочергових завдань державного управління. Стратегія 
втілення цієї політики має здійснюватися на системній і послідовній основі. Всі 
учасники інноваційного процесу мають бути зацікавлені в поєднанні їх інтересів і 
зусиль у створенні і застосуванні нових знань та технологій з метою виходу на 
внутрішній і зовнішні ринки з високотехнологічною продукцією.
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11. Роль інвестицій в економічному зростанні України

Яндюк Олексій, Лілія Минко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: Інвестиції для підприємства — це, насамперед, основне джерело 
одержання прибутку, що є основою реалізації стратегічних цілей економічного 
розвитку підприємства, забезпечують просте й розширене відтворення основних 
фондів підприємства, дають можливість вирішувати завдання соціального й 
екологічного плану [1].

Матеріали та методи: Для написання даної роботи було використано сучасну 
наукову літературу, електронні ресурси та тематичні журнали. При дослідженні 
застосовувався метод теоретично узагальнення основних даних про інвестиції та їх 
аналіз і актуальність застосування в Україні.

Результати: На загальнодержавному рівні характер економічного розвитку 
відображає динаміку показника чистих інвестицій. Якщо сума чистих інвестицій за 
певний період становить негативну величину, це свідчить про те, що виробничий 
потенціал держави падає, знижується обсяг випуску продукції в державі. Якщо сума 
чистих інвестицій нульова, виходить, що виробничий потенціал держави залишається 
незмінним. Позитивна величина чистих інвестицій означає, що економіка перебуває в 
стадії розвитку, тому що забезпечується розширене відтворення її виробничого 
потенціалу.

Взаємозв'язок інвестицій та економічних процесів на макроекономічному рівні 
(державному і регіональному) має двосторонній характер. З одного боку, формування 
інвестиційних ресурсів відбувається залежно від показників економічної активності в 
країні, а з іншого — розподіл інвестицій забезпечує зміни в стані економіки країни, а 
також у розвитку екологічних і соціальних процесів.

Слід зазначити, що інвестиції є категорією непостійної, на обсяг приваблюваних 
інвестицій впливають різні фактори внутрішнього й зовнішнього характеру.

На сучасному етапі розвитку інвестиційні процеси в Україні характеризуються 
значним відставанням інвестиційних вкладень від інвестиційних потреб, різким 
скороченням обсягу інвестицій, погіршенням їх технологічної й відтворювальної
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структури, обмеженими можливостями фінансування інвестицій з різних джерел, що 
негативно впливає, насамперед на відтворювальні процеси.

Основні причини, які стримують приплив інвестицій в Україну та в окремі 
промислові регіони в сучасних умовах розвитку, можна згрупувати, так.

1. Економічні причини:
1. низькі темпи реформування економічної системи;
2. відсутність проробленої амортизаційної політики;
3. обмежені можливості використання інструментів фондового ринку;
4. недостатній розвиток малого й середнього бізнесу;
5. високий рівень тіньової економіки, корупції й економічній злочинності.
2. Політико-правові причини:
6. наявність протиріч між виконавчими й законодавчими галузями влади, 

деструктивні дії політичних сил, що підривають ринкові перетворення;
7. недосконалість правової бази, відсутність логічно завершеного системного 

законодавчого забезпечення економічних процесів, зокрема інвестиційній діяльності;
8. нестабільність законодавства, внесення невмотивованих змін і доповнень у 

правові акти;
9. недостатня правова база захисту інвестицій.
3. Організаційні причини:
10. відсутність сучасної системи організації державного управління 

економічними процесами з використанням нових стилів і методів управління;
11. нерозвиненість ринкової інфраструктури.
4. Соціально-психологічні причини:
12. корупція й бюрократія при вирішенні питань здійснення інвестиційної 

діяльності;
13. низька підприємницька активність населення [2].
У сукупності усі ці причини ведуть до становлення несприятливих умов 

здійснення інвестиційної діяльності в Україні. За даними журналу «Euromoney» за 
2013 рік , у рейтингу країн, привабливих для інвестицій, Україна займає місце в 
останній чверті із 169 країн світу, а в підготовленому дослідницькою групою 
«Business risk international» списку «небезпечних для інвестування» країн перебуває в 
першій третині.

Висновок: Необхідно розробити ефективну системи управління інвестиційною 
діяльністю підприємства, спрямовану на максимізацію ефективності інвестиційної 
діяльності й мінімізацію ризиків, що супроводжують інвестування.
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12. Системний підхід до вибору форм оновлення основних 
засобів підприємств

Сергій Гмиря, Ольга Пєтухова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: Вирішення проблеми оновлення основних засобів підприємств потребує 
розв‘язання низки взаємопов‘язаних завдань, зокрема: визначення оптимальних 
термінів експлуатації основних засобів та раціональної тривалості міжремонтних 
циклів, вибір найкращої форми оновлення основних засобів, визначення раціональної 
послідовності заходів щодо технічного переозброєння та реконструкції виробництва, 
розробка стратегії фінансового забезпечення процесу оновлення основних 
виробничих засобів тощо. Враховуючи, що усі ці завдання вимагають пошуку 
найкращого рішення з декількох альтернативних їх варіантів важливе значення 
набуває питання обґрунтування раціональних критеріїв їх прийняття.

Методи досліджень: У процесі роботи застосовувалися такі методи: метод 
структурно-логічного й семантичного аналізу (в процесі уточнення й упорядкування 
термінології у понятійному апараті механізму оновлення); абстрагування (для 
виділення суттєвих факторів, що мають найбільший вплив на проведення оновлення 
основних засобів); систематизації (уточнення класифікацій форм і методів 
оновлення, визначенні системи критеріїв для формування механізму оновлення); 
моделювання (в процесі формування економічного механізму оновлення основних 
засобів).

Результати: У процесі господарської діяльності кругообіг основних засобів 
проходить три стадії: на першій стадії відбувається продуктивне використання 
основних засобів; на другій -  перетворення зношеної частини основних засобів (що 
проявляється в сумі амортизації, закладеної в собівартості продукції, що 
реалізується) на грошові кошти в результаті реалізації готової продукції, робіт, 
послуг; на третій стадії відбувається оновлення спожитої вартості основних засобів 
за рахунок сум, що отримуються як надходження від реалізації [1].

Формування та реалізація підходів по відновленню основних засобів передбачає 
декілька етапів. На першому етапі оцінюється стан та потреби у використанні 
основних засобів підприємством, розробляються нормативи та норми потреби в 
обладнанні, його використання та ремонту [2]. На даному етапі виявляються причини 
неефективного функціонування необоротних засобів виробництва та розглядаються 
можливі шляхи ліквідації чинників, що знижують ефективність їх використання, не 
застосовуючи механізм оновлення основних засобів.

На другому етапі відбувається визначення виробничої потреби підприємства в 
оновленні основних засобів. За результатами економічного, технологічного та 
фінансового аналізу, що проводиться на попередньому етапі, визначається перелік 
основних засобів, які потребують ремонту, заміни, реконструкції, тощо, а також 
визначається система пріоритетів в оновленні конкретних одиниць основних засобів.

Наступним кроком є оцінка можливих результатів оновлення основних засобів, 
визначення переваг та недоліків відтворення, а також майбутнього підвищення 
ефективності використання основних засобів, обирається форма відтворення 
основних засобів (просте чи розширене відтворення); здійснюється техніко- 
економічне обґрунтування оновлення, де ефективність розглядається як потенційно 
корисна віддача від заходів, спрямованих на оновлення основних засобів.
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Четвертий етап передбачає визначення джерел фінансування відтворення 
основних засобів та проведення аналізу структури фінансових ресурсів. Фінансове 
забезпечення відтворювального процесу пкредбачає покриття витрат за рахунок 
фінансових ресурсів, які акумулюються суб’єктами господарювання і державою.

На п’ятому етапі здійснюється оцінка запропонованих альтернативних варіантів. 
Критеріями оцінки можуть виступати: плата за залучення фінансових ресурсів, умови 
повернення, термін залучення тощо. На підставі оцінки альтернативних варіантів 
оновлення здійснюється вибір оптимального варіанту відтворення основних засобів 
та джерел їх фінансування [3].

Висновки: Запропоновані критерії системності оптимального вибору форми 
відтворення основних засобів підприємств передбачає вибір такого варіанту цього 
відтворення, за якого досягається максимум ефективності від оновлення даних 
основних засобів.
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13. Features of organizing an innovative process by domestic
enterprises

Lesia Strunina
N ation a l U niversity o f  F o o d  Technologies

Introduction: Changes, which enterprise introduces during the innovative process, 
are usually directed on getting a positive effect, increasing its competitiveness, 
improvement its condition and development perspectives. So, it is advisable to research an 
influence on the enterprise’s competitiveness of different ways of organizing the innovative 
process.

Materials and methods: In research the ways of organizing the innovative process 
are used methods of analysis and synthesis. There are marked separate steps of innovative 
process and options for enterprise participation in it under which it is defined the role of 
each level of involvement in ensuring the enterprise’s competitiveness.

Results: Numbers of restrictive factors make it difficult or even cause the domestic 
enterprises’ refusal from an innovative activity. The most significant factors, which hinder 
the implementation of innovative changes in enterprises’ economic activity, are: lack of 
information about markets and available technologies, lack of qualified personnel, small 
demand, difficulties in finding partners, market competition, high costs of innovative 
activity, lack of own funds and external financing [1].

We can notice the interconnectedness of named factors. Market research that allows 
you to identify and minimize the possible negative impact of external factors on the 
effectiveness of innovation is capital-intensive. As the result of exorbitant for the enterprise 
funding this type of work it can be reducing the profitability or increasing the payback 
period of innovative project. When funding provides by external source it can cause
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difficulties in finding investors that will be oriented on more profitable projects. At the 
same time, ignoring the necessity of studying the consumer response on innovation can be a 
reason of low demand on it. The lack of information about market competition and existing 
technologies can cause low competitiveness of innovation in the target market. Similarly, 
we can notice the interconnectedness in low qualification of personnel and difficulties in 
getting the information about market condition and existing innovations.

The result of these negative factors impact is the appearance of different degrees of 
company’s permeation in the innovative process. Each company can participate in the 
preparatory stages for implementation or use finished developments. So, there are variants 
of realization of innovative process stages:

1. by the enterprises that are not related to each other and works together on the 
stage of actual implementation of innovation;

2. by a group of organizations that operate by the contract for implementation of 
the idea;

3. by the enterprise or association that provides the full cycle of development and 
implementation of innovation [2; 3].

According to the situation in which an enterprise operates and its internal capabilities it 
chooses the variant of the accomplishment tasks provided by innovative process. So, there 
are defined different levels of enterprise’s involvement in the innovative process, which 
affect the efficiency of the development for it:

1. Buying an innovation. Companies are included in the innovative process at the 
final stage of introduction the innovation. It can secure them the support of existing 
competitive position.

2. The contract with a research institution. It is a higher level of involvement that 
takes into account the previous agreement on the implementation of innovative idea, which 
is needed for company not to concede or surpass existing competitors.

3. Modification of finished innovations. Company are oriented on modification the 
innovation, on improvement some of its characteristics for qualitative satisfaction of market 
needs and achieving additional competitive advantages.

4. Development and implementation of innovation on their own. Such enterprise is 
a leader in the development and familiarization of innovation and has the highest 
competitive positions on target market.

Enterprise’s involving into the realization of whole complex of measures, from the 
searching, scientific and research and experimental works up to preparation the company to 
the innovative changes, allows getting additional competitive advantages, which ensure the 
increasing of effectiveness of its activity in the long term.

Conclusions: The fullness of the realization by enterprise the innovative process is 
the basis of ensuring its competitiveness. Company’s affiliation to higher levels of 
innovative activeness indicates the selection of an effective development strategy.
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14. Resource innovations in market conditions

Victor Strunin
N ation a l U niversity o f  F o o d  Technologies

Annotation: Nowadays resource innovations are the one of powerful instruments to 
reach leadership and positions of success at local market and at branch at all. This forces 
enterprises to find a proper way at business strategy and involves different managerial 
actions to create a base point to start innovation process at this path.

Materials and methods: Analysis method was used in researching of dynamic 
processes at innovation sphere in different branches. To identify new approaches and views 
of scientists the synthesis method was used.

Results: Great level of competition between different market participants forms a 
situation of oversupplying of goods which are close to be similar. But variable consumers’ 
needs and level of their abilities help to overcome such oversupplying. In the other case 
such situation leads to exhausting of available resources. That is why we should pay 
attention to providing resource innovations.

Looking through the scientific works of economists [1, 2] we can presume that all of 
production factors as they are could be represented as one of resource type (fig. 1). Thus, 
we can understand that any changes or modifications at production factors we can classify 
as change and modification at resource base.

In this case, significant role in this way belongs to ability of each factor to periodic 
changes and it’s important to predict a factor’s potency to innovative changes. Taking into 
account numerous resource components managers should choose appropriate managerial 
decisions in manufacture planning and innovation changes on enterprise at all.

Also, resource innovations in actual market conditions should provide food safety at 
every stage of firm’s activity. That is why each innovation must be qualified by ecological 
parameters to be sure that final product will satisfy such conditions.

Besides, it needs to set priorities in providing resource innovations. This aspect forms 
under certain market conditions and it can vary due to research and monitoring work of 
company’s managers in different time periods.

One of important way of resource innovations is innovations at energy providing 
sphere. Such innovations should guarantee uninterrupted and timely supplies of proper 
resource in directly defined sections to support production that had been planned and to 
perform properly all the commitments.

In this way it advisable to say about forming reserve of power that might be an 
additional source for enterprise’s aims in case of force major situations, financial weakness 
or reducing firm’s effectuality.

Therefore, the right way of resource innovations should be oriented on 
nonconventional renewable power resources using and up-to-date technic invents.

Conclusions: Resource innovations today become an important component of 
enterprises’ strategy as an instrument to guarantee variable consumer needs, stable 
functioning of all parts and departments and enterprise’s effectuality at all. According to 
actual market conditions a significant role belongs to innovations in energy sphere. The key 
innovations in this sphere are represents by renewable power sources.
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Fig. 1. Key vectors of resources’ flows in providing effective enterprise’s
activity
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15. Проблеми інноваційного розвитку підприємств України та 
шляхи їх подолання

Юлія Бондаренко, Лілія Минко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: На сучасному етапі розвитку економіки, ефективна інноваційна 
діяльність є одним і з найважливіших факторів, що впливають на розвиток 
підприємств.

Матеріали та методи: Проблеми інноваційного розвитку українських 
підприємств та шляхи їх подолання активно досліджується в працях як вітчизняних 
так і зарубіжних вчених: І.Т. Балабанова, В.Г. Мединського, Г.І. Пашигорева, В.В. 
Попкова, В.Є. Сапелкіна, В.П. Соловйова, Ю.В. Шленова, Р.А. Фатхутдінова, Й.
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Чіма, М. Маряша, Ш. Славіка, Й. Шумпетера та інших. Однак слід зазначити, що 
дослідження науковців у галузі інноваційної діяльності потребують подальшого 
розвитку.

Результати: Аналіз економічної літератури показав, що головною причиною 
гальмування інноваційного розвитку в Україні є дефіцит фінансових ресурсів. Але 
при цьому існують інші проблеми серед яких: спад платоспроможного попиту на 
науково-технічну продукцію з боку держави та підприємницького сектору, 
погіршення якісних характеристик наукових кадрів і матеріально-технічної бази 
досліджень, недостатня кількість спеціалістів у цій сфері діяльності та 
некомпетентність наявних кадрів тощо. В той же час, Україна має високий 
інноваційний потенціал, однак він слабо використовується. Стан інноваційної 
діяльності в Україні більшість експертів науковців визначають як кризовий. Так, 
останні статистичні дані свідчать про поступове зниження інноваційної активності 
підприємств у галузі промисловості, яка займає одне з головних місць у національній 
економіці [1].

Проаналізувавши показники Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України ми бачимо, що кількість промислових підприємств, що займаються 
інноваційною діяльністю з кожним роком зростає, так у 2013 році ця цифра 
становила 1738 підприємств (17,1 % обстежених промислових підприємств), 
порівнюючи з 2011 роком цей показник становив 1679 підприємств (16,2 % 
обстежених промислових підприємств). Обсяг реалізованої цими підприємствами 
інноваційної продукції становив 33157,7 млн.грн., 315 підприємства реалізовували 
свою інноваційну продукцію за межі України, 19,2% якої надходило до країн СНД, а 
майже кожне четверте підприємство реалізовувало продукцію, що була новою для 
ринку. Обсяг такої продукції склав 13,6 млрд.грн., більш ніж половину якої (51,7 %) 
98 підприємств поставили на експорт. При цьому, більшість підприємств (87,3 %) у 
звітному періоді реалізували продукцію, яка була новою виключно для підприємства. 
Її обсяг склав 19,3 млрд. грн., 23,1 % якої 246 підприємств реалізували за межі 
України.

Незважаючи на такі чималі числа, основним джерелом фінансування 
інноваційної діяльності були власні кошти підприємств -  67,8 % загального обсягу 
витрат (порівнюючи з 2011р -  52,9 %). Кредити склали 21,0% (38,3%), фінансова 
підтримка держави -  1,2 % (3,7 %), кошти вітчизняних інвесторів -  1,3 % (0,3 %), 
іноземних інвесторів -  8,7 % (0,4 %) [2].

Проаналізувавши все вище зазначене робимо висновок, що для розвитку 
інноваційної діяльності в Україні необхідно здійснити комплекс організаційно- 
економічних заходів, а саме:

- розробка заходів щодо стимулювання залучення коштів фінансових установ;
- здійснення ефективної державної інноваційної політики;
- розвиток уже існуючі інноваційні структури і сприяти виникненню нових;
- створення ефективної системи інноваційного кредитування та інвестування;
- вдосконалення механізму захисту прав інтелектуальної власності та процедур 

патентного захисту інновацій;
- покращення системи інформаційного забезпечення інноваційної діяльності, 

сертифікації і впровадження розробок, підготовки і перепідготовки кадрів;
- розширення міждержавного співробітництва в галузі наукових розробок та 

інноваційної діяльності [3].
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Висновки: Отже, для того щоб наша країна зробила прорив в області інновацій, 
потрібна належна підтримка державних органів влади, створення сприятливого 
інвестиційного клімату, нові наукові здобутки та високотехнологічні рішення.
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3. Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в 
Україні» Інноваційна політика: європейський досвід і рекомендації для України (том 
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16. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку
України

Вікторія Гербич, Віктор Струнін
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: Результати дослідження показали, що інноваційний розвиток України 
знаходиться на низькому рівні і постійно регресує. Про це може свідчити те, що 
питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП в україні у 
2000-2013 рр. постійно скорочується. Таким чином, перед вітчизняними науковцями 
та практиками постає завдання пошуку джерел фінансових ресурсів та підвищення 
ефективності використання фінансових важелів.

Матеріали та методи: У якості інформаційної бази було обрано статистичні 
дані, які були піддані ретроспективному аналізу. Синтезовано думки вчених- 
економістів за узагальнено теоретичні підходи до вирішення проблеми фінансового 
забезпечення інноваційного розвитку.

Результати :Питома вага українських підприємств, що впроваджували 
інновації у 2000-2013 рр. є відносно стабільною та не демонструє значного зростання, 
коливаючись на рівні 8,2-14,8 %. Однак порівняно з 2000 роком у 2013 році даний 
показник скоротився на 20 пунктів до величини12,8 %. Обсяг реалізазованої 
інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції також 
постійно скорочується. Так, якщо у 2001 році її частка становила 6,8 %, то у 2013 
році -  лише 3,8 %.

Однією з причин такого незадовільного стану інноваційного розвитку можна 
назвати неналежне фінансове забезпечення, оскільки динамічне зростання витрат на 
інноваційні технології забезпечує нарощування і утримування ними 
конкурентоздатного потенціалу [1]. Так, близько 16,3 % підприємств вказують на 
нестачу коштів як основний чинник який перешкоджає здійсненню інноваційної 
діяльності.

Це істотно гальмує інноваційний розвиток економіки країни. При цьому 
недостатньо ефективна державна інноваційна політика ускладнює отримання 
економічної віддачі у вигляді завершених інноваційних пропозицій та їх реалізації у 
сферах економіки.
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Сучасні досягнення України у міжнародному вимірі конкурентноздатності 
економіки, рівня розвитку і особливо ефективності функціонування національної 
інноваційної системи є недостатніми для забезпечення сталого розвитку економіки, 
гарантованої національної безпеки і виходу в найближчій перспективі за рахунок 
економічного зростання на європейські стандарти життя громадян країни.

Отже, можна констатувати не просто брак коштів для забезпечення науково- 
технологічного розвитку виробничого потенціалу економіки України, а руйнування 
фінансових основ функціонування наукового сектору, що дедалі помітніше 
призводить до посилення технологічної залежності національного господарства [2].

Можливість отримати відповідь на питання, які джерела і яким чином доцільно 
використати для підтримки інноваційних процесів з метою їх активізації та 
результативності, з’являється через розблокування незадіяних в інноваційних 
процесах фінансових резервів і напрямів їх використання.

Висновки :Ефективне управління фінансовим забезпеченням інноваційного 
розвитку передбачає здійснення певної фінансової політики, важливою складовою 
якої є пошук достатніх обсягів фінансових ресурсів. Принциповим є те, що у 
відповідь на існування феномену інновацій ринковим середовищем створено цілу 
низку різнорідних форм їх фінансового забезпечення на різних етапах використання. 
Тому стан сфери фінансового забезпечення відображається не лише результуючим 
показником, а й структурними, кожен з яких також має кількісну і якісну 
характеристики. В результаті це безпосередньо впливає на процеси формування 
фінансових ресурсів для фінансового забезпечення інноваційного розвитку.
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17. Формування бренду на основі споживчих цінностей як один 
із факторів успішної маркетингової політики

Наталія Малишева, Віктор Струнін
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ :Реалізація ефективної маркетингової політики розглядається як 
інструмент для успішного функціонування підприємств. На сьогоднішній день 
досить чітко постає питання впровадження інновацій у маркетингову політику 
підприємства. Необхідність підтримувати вже існуючий бренд існує щодня, але 
складніше створити новий бренд, який зацікавить та спонукатиме споживача до 
придбання того чи іншого товару. Саме створення бренду на основі споживчих 
цінностей може бути основою для ефективної комунікаційної політики підприємства.

Матеріали та методи :Використані методи теоретичного узагальнення, 
аналізу та синтезу наукових публікацій вітчизняних і закордонних вчених- 
маркетологів щодо формування маркетингової політики підприємств.
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Результати :В ході дослідження був проведений аналіз основних 
характеристик споживчих цінностей та їх важливість при виборі споживачем 
продукту чи обрання послуги. Споживчі цінності відображаються у конкретному 
споживчому виборі товару чи послуги.

До їх основних характеристик варто віднести те, що вони безумовні і не 
потребують обґрунтування, формують мотивацію, майже не піддаються змінам, 
виражаються у всіх сферах життєдіяльності людини, формують особистість. Тобто їх 
наявність визначає напрям розвитку, як визначальний фактор. В цьому сенсі 
споживчі цінності дуже близькі зі споживчими трендами (типові схеми поведінки, які 
стали масовими). Відмінність полягає в тому, що цінність лежить в основі тренду [1].

Побудова бренду, що ґрунтується на цінностях, є одним з напрямів ефективної 
рекламної кампанії. Бренд, в основі якого закладена реальна цінність, буде 
переважати над тим брендом, де така характеристика відсутня [2].

Формування бренду має свою послідовність. При цьому, варто обирати цінність, 
яка в подальшому стане основою створення бренду. При цьому варто враховувати як 
об’єктивну інформацію, так і особисті пріоритети бренд-менеджера. Важливим є 
орієнтир на потенційних покупців та споживачів продукції. Наприклад, якщо йдеться 
про продукцію харчової промисловості, то, звісно перш за все виникає питання 
якості та екологічності продукції. Дослідивши ринок, варто зазначити про існування 
тенденції популяризації здорового способу життя та вживання екологічно чистої 
продукції, що може слугувати цінністю для формування ефективного бренду.

Досить важливою складовою процесу формування бренду є пошук 
найоптимальнішого шляху донесення цінності продукту до споживача. Саме 
множина можливих проявів цінностей в сучасному середовищі і формує потенційне 
поле використання майбутнього бренду. В реальних же умовах господарювання 
обмеження визначається не лише на основі цінностей, а й на основі виробничих 
потужностей чи інших можливостей, якими володіє підприємство. Результатом є 
чітко обраний сегмент, як платформа для реалізації та представлення бренду [3].

Для зручності адаптації бренду на основі цінності доцільно розглядати деякі 
правила поведінки споживачів. Перш за все,це ціннісне наповнення частки ринку,на 
якій позиціонує себе майбутній бренд. Також варто взяти до уваги пріоритети і 
очікування споживачів. При цьому, слід звісно дотримуватися рівноваги, 
розставляючи пріоритети в дотриманні цінності бренду та відповідності бренду 
сектору ринку,на якому він діє.

Висновки :Таким чином, можемо констатувати той факт, що в сучасних умовах 
господарювання глибинна розробка і поширення бренду є основою успішної 
реалізації маркетингової політики. В ході розробки бренду варто приділяти увагу 
належній деталізації та відповідності поставленим цілям на кожному етапі. 
Ключовим залишається питання врахування споживчих цінностей, що слугує 
базисом для реалізації успішної товарної та комунікаційної політик підприємства.
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22.1. Підсекція обліку, аудиту та аналізу на підприємствах

Голова підсекції -  проф. Л.М. Чернелевський 
Секретар підсекції -  ст. викл. Т.Ю. Редзюк

Ауд. В-613

1. Актуальність питання обліку та аналізу розрахункових 
відносин з покупцями та замовниками

Наталія Малашенко, Світлана Ніколаєнко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Облік розрахунків з покупцями та замовниками є однією з 
найважливіших та найбільш досліджуваних ділянок бухгалтерської роботи, оскільки 
на цьому етапі формується основна частина доходів та грошових надходжень 
підприємств. Відвантажуючи виготовлену продукцію, виробник не отримує гроші 
негайно, кредитуючи покупців. Тому важливим завданням є ефективне управління 
розрахунками з покупцями і замовниками, спрямоване на оптимізацію загального їх 
розміру та забезпечення своєчасної оплати боргу.

Матеріали та методи. В процесі дослідження проблем розрахунків з 
покупцями та замовниками використовувався метод теоретичного узагальнення, а 
саме синтезування теоретичного матеріалу наукових публікацій вітчизняних вчених з 
даної проблематики бухгалтерського обліку.

Результати. Сучасний стан розрахункових відносин з покупцями та 
замовниками окреслює низку актуальних питань, пов’язаних з обліком та аналізом 
дебіторської заборгованості. Серед них неможливість отримання інформації про 
дебіторську заборгованість в обсязі і вигляді, достатньому для проведення 
тематичного аналізу розрахунків з дебіторами, недоцільність застосування 
закордонної методики аналізу дебіторської заборгованості через відсутність 
необхідного обсягу достовірної і доступної інформації щодо розрахунків з 
дебіторами.

Зазначені проблеми вказують на необхідність пошуку специфічних засобів 
аналізу дебіторської заборгованості, спрямованих на отримання інформації 
комплексного характеру, достатньої для прийняття рішень щодо глибини кризи 
неплатежів аналізованого суб’єкту.
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До пріоритетних напрямів управління дебіторською заборгованістю вітчизняних 
підприємств відносять:

— постійний моніторинг дебіторської заборгованості;
— аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості підприємства в 

попередніх періодах, оптимізація структури поточної дебіторської заборгованості;
— визначення кола потенційних дебіторів та суворе планування дебіторської 

заборгованості підприємства на майбутні періоди;
— застосування кредитної політики щодо окремих покупців продукції;
— прискорення процесу погашення дебіторської заборгованості за допомогою 

сучасних форм її рефінансування;
— здійснення ефективного контролю за формуванням та погашенням 

дебіторської заборгованості підприємства та розрахунок розміру резерву сумнівних 
боргів [1].

У країнах з більш розвинутою економікою важливу роль у врегулюванні 
відносин між постачальником та покупцем забезпечують банки, які виступають 
посередниками. Це посередництво дає змогу підприємствам скорочувати період 
обертання дебіторської заборгованості, що в свою чергу вивільнює грошові кошти 
для розвитку та ефективності роботи підприємств. Для ефективного управління 
заборгованістю дебіторів прийнято використовувати факторинг, зокрема по 
операціях за товарною (операційною) дебіторською заборгованістю.

Для удосконалення обліку безнадійної заборгованості варто резерв сумнівних 
боргів визначати на підставі платоспроможності окремих дебіторів, що дозволятиме 
відновлювати заборгованість з коригуванням цього резерву; передбачити можливість 
проводити відрахування до резерву на підставі середніх статистичних даних, що 
дозволить спростити процедуру відрахувань до резерву сумнівних боргів [2].

Для здійснення обліку й контролю, обчислення дебіторської заборгованості 
виникає потреба у групуванні дебіторської заборгованості за галузевим 
призначенням підприємства. На відміну від групування дебіторської заборгованості 
за економічним змістом, групування за галузевим призначенням дає змогу 
класифікувати дебіторську заборгованість за документальним підтвердженням, у 
вигляді рахунків до отримання, які враховують рівень фінансової забезпеченості 
підприємства-покупця [3] .

Висновки. Основні напрями управління дебіторською заборгованістю 
передбачають можливість отримання своєчасної та детальної інформації щодо 
розрахункових відносин з покупцями та замовниками. Дотримуючись цих 
пріоритетів підприємство зможе працювати більш ефективно.
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2. Вдосконалення обліку і контролю розрахунків з 
постачальниками

Марія Вітюк, Ольга Михайленко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Добре спланований і налагоджений облік розрахункових операцій в 
сучасний період розвитку України, а також своєчасний оборот грошових коштів має 
великий вплив на результати роботи підприємства. Сьогодні для кожної організації 
гостро постає питання своєчасності здійснення розрахунків з постачальниками за 
товарно-матеріальні цінності. Від правильної організації розрахунків з ними значною 
мірою залежить організація матеріального забезпечення і постачання відповідно до 
договірних зобов’язань і комерційних угод.

Матеріали і методи. Облік розрахунків з постачальниками регламентуються 
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та 
П(С)БО 11 «Зобов’язання», а технологія обробки облікової інформації залежить від 
обраної на підприємстві форми бухгалтерського обліку.

Товарно-матеріальні цінності надходять на підприємство на підставі договорів 
(угод) з постачальниками, в яких передбачаються умови поставки.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -  це заборгованість 
постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи й отримані 
послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями) [1,2].

Результати. В процесі управління кредиторською заборгованістю стає 
важливим створення і застосування внутрішніх документів у відповідності до потреб 
організації. При здійсненні оплати постачальникам часто виникають проблеми 
контролю за заборгованістю через те, що оплата здійснюється повністю або частково. 
Для вдосконалення обліку і аналізу розрахунків з постачальниками, доцільно 
створення таблиці, де буде відображено заборгованість перед постачальниками за 
договорами, дату їх виникнення, термін оплати заборгованості і період прострочення. 
Це допоможе оптимізувати процес контролю за станом кредиторської 
заборгованості. Так, наприклад, Звіт по розрахунках з постачальниками, буде 
відображати своєчасність погашення кредиторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги відповідно до умов договорів [3].

Вихідною інформацією для заповнення Звіту по рахункам з постачальниками є 
дані бухгалтерського обліку про заборгованість конкретних контрагентів. Важливо 
одержувати інформацію не тільки про суму заборгованості, а й про терміни її 
виникнення. Для розрахунку періоду прострочення заборгованості, слід 
проаналізувати договори із контрагентами.

Цей звіт необхідно заповнювати щотижня або щомісяця. Це дасть змогу 
визначити за кожною операцією, дотримання термінів постачання товарно- 
матеріальних цінностей і своєчасність здійснення розрахунків. Г осподарські операції 
повинні відображаються тільки на підставі своєчасно та правильно оформлених 
документів із заповненням усіх реквізитів підприємства.

Форми внутрішньогосподарських документів з обліку і контролю господарських 
операцій по розрахункам з постачальниками мають бути розроблені фінансовим 
менеджером або бухгалтером та можуть змінюватися в оперативному режимі у 
залежності від потреб користувачів цієї інформації [4].
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Висновки. Для здійснення ефективного управління господарською діяльністю 
необхідне удосконалення існуючої на підприємствах України системи обліку 
поточних зобов’язань та насичення її елементами аналізу і контролю. Повністю 
розкрити облікову інформацію можливо лише шляхом впровадження у практику 
теоретичних досліджень, щодо документування розрахунків з постачальниками, які 
враховують потреби управління і особливості ведення обліку.
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3. Взаємодія податкового та фінансового обліку ПДВ

Руслана Пономаренко , Людмила Духновська
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Одним із важливих непрямих податків у системі оподаткування будь- 
якої країни є податок на додану вартість (далі -  ПДВ ). В нелегкі часи для України 
виникло багато питань та суперечностей щодо правильності трактування та 
застосування податкових норм, визнання в обліку сум податкового зобов’язання та 
податкового кредиту, порядку їх відображення в реєстрах та звітності. На даний час 
актуальною є взаємодія даних фінансового та податкового обліку. Як наслідок, 
з’явилася можливість зробити методику обліку ПДВ більш раціональною та 
ефективною.

Матеріали і методи. Методологічною основою дослідження є діалектичний 
метод пізнання. Теоретико-методологічну базу становить система наукових методів, 
таких як пізнання та логіка, аналіз і синтез, індукція й дедукція. Гнесеологічний 
метод застосовано для уточнення та поглиблення змісту понять й категорій щодо 
взаємодії фінансового та податкового обліку ПДВ. Інформаційною базою є публікації 
вітчизняних авторів, законодавчі та нормативно-правові акти, електронні ресурси 
світової мережі Internet.

Результати. Дослідження проведене за такими напрямками методичного 
забезпечення облікового процесу: аналіз характерних рис податкового обліку ПДВ, 
застосування податкових накладних, у тому числі, обов'язкових реквізитів цього 
документа, особливості ведення реєстрів аналітичного обліку, порівняння 
аналітичних позицій в різних видах обліку, удосконалення форми реєстру накладних, 
проблемні методичні аспекти бухгалтерського фінансового обліку ПДВ, проблемні 
аспекти обліку імпортного ПДВ [1].

Характерними рисами податкового обліку ПДВ на сучасному етапі відповідно до 
норм податкового законодавства виступають застосування окремих від
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бухгалтерського обліку правил відображення податкового зобов'язання та 
податкового кредиту (за правилом першої події або касовим методом), окремого 
первинного документа (податкова накладна, розрахунок коригувань), окремих 
аналітичних регістрів, правил коригування сум зобов'язань і кредиту. Проте 
законодавчо такий статус його не так і не закріплений.

Різниця у підходах до оформлення показників податкової накладної та 
документів бухгалтерського обліку є доволі суттєвою. Значну частину специфічних 
податкових операцій податкового обліку з ПДВ в бухгалтерському обліку не 
оформлюють документально і не відображують на рахунках. Такі операції доцільно 
кваліфікувати як "податкової різниці з ПДВ". За характером вони є постійним.

Недоцільно використовувати для складання податкової декларації з податку на 
додану вартість даних субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний 
рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість". Декларація з ПДВ складається 
лише за нормами розділу V Податкового кодексу України, тобто даних податкового 
обліку.

З метою уникнення дублювання пропонується в бухгалтерському регістрі ПДВ 
(картка рахунку, журнал-ордер по субрахунку 641/ПДВ) обмежитися лише 
фіксуванням підсумкових місячних даних податкового обліку (реєстру податкових 
накладних) щодо сум податкового зобов'язання та податкового кредиту. Такий 
варіант "вбудованої" системи податкового обліку зменшує витрати на його ведення 
за рахунок ліквідації дублювання одних і тих самих даних в різних системах обліку. 
Цей підхід не протирічить концептуальної основі фінансового обліку, на підставі 
даних якого складається баланс. Дані про ПДВ в останньому відображуються у 
вигляді сальдо рахунку.

Причинами розбіжності даних податкової декларації та оборотів по субрахунку 
641/ПДВ в практиці є такі: не відображаються придбання, по яких відсутні належно 
оформлені податкові накладні постачальників; невчасно проводяться накладні, акти 
виконаних робіт в бухгалтерському або податкового обліку; притримуються суми 
зобов'язань (кредиту) з метою оптимізації ПДВ у звітному періоді; проводиться суми 
оплати ПДВ до бюджету тощо.

При оформленні податкового векселя сума сплаченого "імпортного" ПДВ за 
чинним законодавством не підлягає включенню до первісної вартості імпортованих 
товарів. Водночас при безвексельному варіанті розрахунків суму податку слід 
включати до вартості імпортованих товарів.

Схема руху інформації з ПДВ в практиці не підтверджує норму п.2 ст.3 Закону 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" про те, що податкова 
звітність ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Навпаки, з податку на додану 
вартість діє зворотна схема руху інформації [2].

Висновки. Проаналізувавши, як відображується ПДВ у фінансовому та 
податковому обліку, можна зазначити, що існують проблеми, які виникають в 
результаті невідповідності нормативно-правових актів, які регулюють фінансовий та 
податковий облік.

Література
1. Моделі зв'язку інформації фінансової та податкової звітності з ПДВ. Малишкін 
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2. Малишкін О.І. ПДВ в системах податкового і фінансового обліку: аспекти 
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4. Вплив корпоратизації на вітчизняний облік

Олександр Куксов, Тетяна Редзюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. У 2013 році вітчизняні розробники Положень стандартів бухгалтерського 
обліку (П(с)БО) вирішили створити Національні положення стандарти 
бухгалтерського обліку (НП(с)БО. Так з'явився новий стандарт, якого ще не було у 
вітчизняній практиці Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 
"Консолідована фінансова звітність". Чому цей стандарт виник саме зараз? Бажання 
бути зрозумілим для іноземних інвесторів (НП(с)БО аналогічний до МСФЗ 10), чи 
легалізація та вихід вітчизняного бізнесу на міжнародних ринках?

Матеріали та методи. У дослідженні були використані методи аналізу, 
абстракції, синтезу та порівняння. Використовувалися НП(с)БО 2 "Консолідована 
фінансова звітність", МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність"[1].

Результати. Порівнюючи вітчизняний із міжнародним стандартом, варто 
визначити дуже суттєву відмінність між ними, а саме: НП(с)БО набагато менший за 
свого «міжнародного брата», а отже й менш деталізований в описі звітності. 
Прочитавши їх, можна зазначити ключові різниці, наші спеціалісти при створенні 
документу були зацікавлені лише у відображенні порядку складання консолідованої 
фінансової звітності та розкритті інформації у фінансовій звітності. У міжнародних 
же стандартах, деталізовано висвітлені права інвестора та права захисту інвесторів, 
питання контрольного пакету акцій об'єкта володіння, права голосів інвестора та 
потенційне право голосу, та багато інших положень, що конкретно стосуються участі 
управління підприємством та захисту своїх інвестицій як при контрольному пакеті 
акцій, так і при міноритарному. Підсумовуючи відмінності зазначимо, що українське 
Положення лише описує звітність підприємства перед державними органами, у той 
час як МСФЗ дає чіткі вказівки при господарському процесі та захисті інтересів 
інвесторів при цьому меншу увагу звертаючи до звітності [2].

Україна пережила період приватизації державного майна, однак державний 
сектор займає досить великий обсяг у вітчизняній економіці. В Україні сформувалися 
фінансово-промислові групи підконтрольні лише кільком власникам, що володіють 
величезною кількістю активів. Вітчизняний облік жодним чином на це не реагував 
впродовж майже двох десятиліть. Положення законодавчо визнає в обліку існування 
цих груп. Фінансова звітність материнського підприємства та його дочірніх 
підприємств, що використовується при складанні консолідованої фінансової 
звітності, складається за той самий звітний період і на ту саму дату балансу. 
Консолідовану фінансову звітність складають з фінансової звітності групи 
підприємств з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та 
інших подій за схожих обставин. Якщо при складанні консолідованої фінансової 
звітності неможливо застосувати єдину облікову політику, то про це повідомляється 
у примітках до консолідованої фінансової звітності. Отож, фінансово-промислові 
групи мають відображати все в одному звіті, однак існують великі сумніви, щодо 
добросовісного відношення та виконання до цього питання враховуючи особливості 
бізнесу в Україні.

Введення у Національних положеннях стандарту про консолідовану фінансову 
звітність є вимогою змін у вітчизняній економіці. Найяскравішим прикладом 
виступають компанії агропромислового сектору, які провели IPO на різних
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міжнародних біржах (Лондонська, Варшавська) та вимушені вести власний облік за 
двома формами, міжнародними для інвесторів, та вітчизняними для податкової.

Висновки. Створення Національних положень про консолідовану фінансову 
звітність є безумовно позитивним зрушенням для вітчизняного обліку за будь-яких 
обставин. Варто зазначити, що створене положення має бути законодавчо 
доопрацьоване в сфері захисту прав інвесторів для якісного використання суб'єктами 
господарської діяльності в Україні. Вітчизняні фінансово-промислові групи мають 
подавати єдину звітність, що дозволить простіше контролювати їх діяльність, але й 
може нести ще більші загрози у приховуванні доходів цих груп, враховуючи 
українські реалії. Варто зазначити, що іноземні інвестори зачекалися змін в 
українському законодавстві, які б захищали права інвесторів. Як правило, вони 
розглядають інвестиції в Україну дуже ризиковими, маючи при цьому бажання 
якнайбільше тут заробити, тому всі методи мають бути використані задля підняття 
інтересу збоку інвесторів, а особливо в сфері обліку та оподаткування. Отже, 
легалізація активів фінансово-промислових груп та намагання подальшого 
приведення українського законодавства є найімовірнішими наслідками введення в 
дію Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована 
фінансова звітність".

Література
1. Міжнародний стандарт фінансової звітності 10 "Консолідована фінансова 

звітність";
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована 

фінансова звітність".

5. Економічна ефективність використання виробничих запасів

Ганна Говорунова, Леонід Чернелевський
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. На сучасному етапі розвитку України досить гостро постає питання 
обмеженої наявності та забезпеченості вітчизняних підприємств власними 
виробничими ресурсами, що суттєво впливають на фінансовий результат 
господарської діяльності, оскільки саме виробничі запаси займають найбільшу 
питому вагу у собівартості витрат підприємства. Ми можемо спостерігати такі 
стрімкі економічні перетворення як політична невизначеність, жорстка конкуренція, 
обмеженість фінансових, матеріальних, трудових ресурсів, що створює необхідність 
пошуку нових підходів до управління виробничими запасами.

Матеріали та методи. Проведення комплексного аналізу виробничих ресурсів 
можлива у трьох напрямках:

Перший напрямок -  це аналіз впливу факторних показників спочатку на обсяг 
виробництва та реалізації, а потім у вигляді визначення такого впливу на прибуток.

Другий напрямок полягає у виявленні впливу більш деталізованих факторних 
показників на прибуток на основі попереднього проведення відповідних 
математичних перетворень.

316



Третій напрямок -  це економічний аналіз впливу техніко-економічних факторів 
на використання виробничих ресурсів та прибуток підприємств, тобто техніко- 
економічний аналіз [1].

При дослідженнях ефективності використання виробничих запасів доцільно 
використовувати евристичний метод та метод техніко-економічних розрахунків. А 
саме:

- евристичний метод у даному дослідженні припускає використання досвіду 
фахівців, які вивчають звітність за попередній період, аналізують ринок і ухвалюють 
рішення щодо мінімально необхідних запасів.

- метод техніко-економічних розрахунків полягає у поділі сукупного запасу 
залежно від цільового призначення на окремі групи, наприклад, номенклатурні або 
асортиментні позиції. Метод техніко-економічних розрахунків дозволяє досить точно 
визначати необхідний розмір запасів [2,3].

Результати. Аналізуючи структуру і склад запасів, обов'язково потрібно 
враховувати те, що вони повинні бути оптимальними. Щоб досягнути цієї 
оптимальності, треба зробити розрахунки потреб у запасах, налагодити стабільні 
договірні зв'язки з партнерами, належно забезпечити організацію виробничого 
процесу.

Основні шляхи скорочення витрат на виробничі запаси зводяться до їх 
раціонального використання; ліквідації наднормативних запасів матеріалів; 
удосконалення нормування; поліпшення організації постачання, у тому числі шляхом 
встановлення чітких договірних умов постачань і забезпечення їх виконання, 
оптимального вибору постачальників, налагодженої роботи транспорту. Важлива 
роль належить поліпшенню організації складського господарства.

Можливими шляхами подальшого поліпшення використання матеріалів є 
рівномірне завезення товарно-матеріальних цінностей; формування запасів у межах 
можливого мінімуму для постійного забезпечення безперервності процесу 
виробництва; недопущення придбання непотрібних і реалізація надлишкових 
матеріалів.

Основним завданням підприємств є найбільш повне забезпечення виробничими 
запасами для майбутнього виробництва продукції. Темпи росту обсягу виробництва 
продукції, покращення її якості безпосередньо впливають на обсяг витрат і прибуток 
підприємства. Тому дуже важливо приділяти велику увагу обліку виробничих 
запасів, їх зберіганню, реалізації та фінансових результатів на підприємстві, так як це 
основний ланцюжок кожного виробничого підприємства[3].

Сьогодні підприємства потребують суттєвого реформування структури 
управління господарською діяльністю. При цьому велике значення має визначення 
мінімальної величини виробничих запасів на підприємствах, оскільки матеріальні 
витрати займають найбільш питому вагу.

Висновки. На закінчення треба помітити, який би метод управління запасами 
не обрало підприємство, існують мінімальні вимоги, щоб дана система могла б 
забезпечити можливість реалізувати різні методи планування запасів. Ці вимоги 
стосуються налагодження необхідної логістики операцій, а також постановки 
управлінського обліку.

Література
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6. Методика проведення електронних перевірок суб’єктів 
господарювання

Ірина Шкапко, Людмила Духновська
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Згідно Закону України № 5503-VI від 20.11.2012 р. в українському 
податковому законодавстві з’явилося зовсім нове поняття - електронна перевірка. 
Документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою вважається 
перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з 
незначним ступенем ризику до контролюючого органу, в якому він перебуває на 
податковому обліку. Розглянемо методику проведення електронних перевірок 
суб’єктів господарювання.

Матеріали і методи. У процесі дослідження використано такі загальнонаукові 
методи пізнання: спостереження, порівняння, абстракції, індукції і дедукції, 
вимірювання взаємозв’язків, поєднання аналізу та синтезу, логічного підходу, 
узагальнення.

Результати. З 1 січня 2014 року набрала чинності норма Податкового кодексу 
України, якою запроваджується проведення електронних перевірок платників 
податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Електронну перевірку ініціює сам платник податків, подаючи відповідну заяву 
до відповідного територіального органу Міндоходів, в якому він стоїть на 
податковому обліку. Право подати заяву про проведення електронної перевірки має 
тільки платник податків з незначним ступенем ризику.

До переліку податків, які будуть перевірені під час проведення електронної 
перевірки, ймовірніше, потраплять єдиний податок, податок на прибуток 
підприємств, ПДВ, податок на доходи фізичних осіб, щодо інших - лише за наявності 
технічної можливості їх перевірки органом Міндоходів. Електронна перевірка може 
бути проведена за визначені платником податків податкові періоди, за які не 
проводились документальні планові або позапланові перевірки (з відповідних питань, 
які платник податків має намір перевірити), та у разі надання до територіального 
органу Міндоходів відповідних декларацій (розрахунків). Такий податковий період 
не може становити менше одного базового податкового (звітного) періоду з 
відповідного податку (збору).

Для проведення електронної перевірки платником будуть надаватися не пізніше 
ніж за 10 календарних днів до очікуваного початку її проведення документи: Журнал 
господарських операцій; Книга обліку доходів (для платників єдиного податку - 
неплатників ПДВ); Книга обліку доходів та витрат (для платників єдиного податку - 
платників ПДВ)[1].
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Для проведення електронної перевірки платник податків забезпечує подання до 
органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови 
щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до 
ПКУ пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи 
створюються таким платником податків в електронній формі та зберігаються на 
машинних носіях інформації). Загальний формат та порядок подання такої інформації 
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної фінансової політики [1].

Статтю 86 ПКУ також доповнено пунктом 86.11, згідно з яким за результатами 
електронної перевірки складається довідка у двох примірниках (яка підписується 
посадовими особами органу ДПС, що проводили перевірку) та офіційно реєструється 
протягом 3-х робочих днів з дня завершення установленого для проведення 
перевірки строку. Для платників, які мають філії та/або перебувають на 
консолідованій сплаті, - протягом 5-ти робочих днів[1].

Після реєстрації довідка про електронну перевірку вручається особисто платнику 
податків або його законному представнику для ознайомлення і підписання протягом 
5-ти робочих днів з дня вручення.

Висновки. Документальна позапланова невиїзна електронна перевірка -  це 
право платника податків. За результатами електронної перевірки складається довідка, 
але у ній можуть бути описані порушення законодавства платником податків. За 
результатами електронної перевірки не може бути винесене податкове повідомлення 
-  рішення. У разі виявлення порушень, платник податків має подати уточнюючий 
розрахунок та збільшити/зменшити свої податкові зобов’язання. У разі неподання 
такого уточнюючого розрахунку, податкова служба має право ініціювати 
позапланову перевірку. У разі виявлення електронною перевіркою порушень, буде 
складатися протокол про адміністративне правопорушення. Переваги проведення 
електронних перевірок в наступному: дистанційне обслуговування платників
податків; мінімізація впливу людського фактора; підвищення якості проведення 
перевірки; зменшення терміну проведення перевірки; впевненість у правильності та 
повноті оподаткування здійснених фінансово-господарських операцій; зниження 
адміністративного навантаження на платника.

Література
1. Електронні перевірки. Що це таке? [Електронний ресурс] . - Режим доступу: 
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7. Модель ABC в системі обліку витрат

Олександра Головко , Ганна Осадча
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Метод обліку і калькулювання витрат за функціями (Activity-Based 
Costing, скорочено АВС) виник у США і поширився з кінця 1980-х років завдяки 
роботам Г. Бере, Р. Купера, Т. Джонсона, Р. Каплана. Цей метод використовують 
близько 10% великих компаній, у тому числі в США, Великобританії, 
континентальної Європі, Австралії. Універсальність методу дозволяє його 
використовувати на виробничих підприємствах, в організаціях оптової та роздрібної 
торгівлі, сфери послуг.

З обліку витрат за видами діяльності виділилося напрям управління за видами 
діяльності (АВМ) і бюджетування за видами діяльності (АВВ) [1, с. 112-117].

Матеріали і методи. Дослідження проведені з використанням, навчальної 
літератури та наукових публікацій. Використані загальнонаукові методи досліджень.

Результати. П.Т. Саблук говорить, що метод АВС передбачає проведення 
досліджень діяльності підприємства за окремими або за операціями та здійснення 
контролю за ними, що сприятиме досягненню запланованої якості продукції та 
дотримання режиму економії. АВС-мет Сприятиме підвищенню якості облікової 
інформації [1, с.107].

Базовим принципом розрахунку собівартості є розподіл витрат на прямі і 
накладні і віднесення обох видів витрат на продукцію (об'єкт витрат).

АВС -  система, як говорять Костирко Р.О., Шевчук В.О., розглядає більшість 
витрат як прямі [2, с. 119].

Особливістю методу АВС є те, що в кожному конкретному випадку для 
розподілу накладних витрат використовуються інші показники (бази розподілу), 
відмінні від обсягу виробництва. АВС-підхід визначає види діяльності (процеси, 
операції), які спричиняють виникнення витрат, і досліджує основні носії витрат для 
цих видів діяльності.

Коли види діяльності та носії витрат визначені, то ця інформація 
використовується для розподілу накладних витрат на об'єкти витрат

Відзначимо, застосування системи АВС виправдане при наступних умовах: - 
якщо виробничі накладні витрати досить високі в порівнянні з прямими витратами, 
особливо з витратами на прямий працю; - якщо існує велика різноманітність 
вироблених продуктів; якщо існує значна різноманітність накладних ресурсів 
(непрямий працю, непрямі матеріали, ін.), які використовуються при виробництві 
продукції; - якщо споживання накладних ресурсів прямо не залежить від обсягу 
виробництва.

Можна виділити наступні переваги методу АВС : - дослідження розподілу 
непрямих витрат за функціями, а також виявлення найбільш важливих функцій з 
точки зору їх пріоритетного вдосконалення, визначення, за якими функціональними 
напрямками слід здійснювати діяльність самостійно, а за якими - користуватися 
послугами, проведення вартісного моделювання бізнес-процесів, визначення їх 
оптимальної вартості .

Висновки. Таким чином, складність щодо імплементації даного методу в 
харчову промисловість диктується наступним недоліком: при використанні методу
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АВС превалює платіжний, а не вартісний аспект. Використання цього методу 
сприятиме підвищенню ефективності діяльності організації.

Література
1. Саблук П.Т. Облік і контроль діяльності цукропереробних підприємств / П.Т. 

Саблук //Облік і фінанси АПК. - 2009. - №3. -  с.105-107.
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резервів ефективності діяльності підприємства. / Р.О. Костирко, В.О.Шевчук // Науковий 
вісник Ужгородського університету, Серія Економіка. -  2010. - №29(частина 1) -  с.118- 
123.

8. Нововведення у методику проведення судової експертизи

Ірина Г айшук, Людмила Духновська
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Судово-бухгалтерська експертиза у своєму розвитку є економічним 
дослідженням конфліктних ситуацій у господарській діяльності, що стали об’єктами 
розслідування правоохоронними органами, з метою їх усунення і запобігання в 
майбутньому. Найбільша частка правопорушень у сфері економіки припадає на 
порушення податкового законодавства. Виявлення і розкриття правопорушень 
потребує не тільки юридичних знань, а й спеціального досвіду в різних сферах 
економіки. В Україні податкове регулювання прибутків юридичних осіб і громадян 
перебуває на стадії становлення. Велика кількість податків, складний механізм їх 
обчислення і сплати в бюджет, часта зміна податкового законодавства ускладнюють 
як теоретичне сприйняття окремих податків, так і практичне їх обчислення. 
Постановою «Про внесення змін до Порядку атестації та державної реєстрації 
методик проведення судових експертиз» від 7 листопада 2013 року визначено 
порядок внесення змін до методик проведення судових експертиз, які пройшли 
атестацію на державну реєстрацію, а також процедури припинення застосування 
окремих методик через втрату ними своєї актуальності.

Матеріали і методики. У процесі дослідження для обґрунтування практичних 
рекомендацій використовувався метод логічного підходу до пізнання економічних 
явищ, наукової абстракції, аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення.

Результати. Згідно Порядку атестації та державної реєстрації методик 
проведення судових експертиз під методикою проведення судової експертизи слід 
розуміти результат наукової роботи, що містить систему методів дослідження, які 
застосовуються в процесі послідовних дій експерта з метою виконання певного 
експертного завдання. Методики розробляються державними спеціалізованими 
установами, визначеними статтею 7 Закону України "Про судову експертизу". У 
разі потреби до розроблення методик залучаються провідні фахівці з певних 
галузей знань за їх згодою.

Суб’єктом злочинів можуть бути як кредитори (банки, фонди, асоціації), так і 
позичальники (юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності). Способи 
злочинів у кредитно-фінансових відносинах класифікують за суб’єктами, що діють 
самостійно або у змові [1].

Для того, щоб повно та об’єктивно дати характеристику кредитно- 
фінансовим операціям, експерту-бухгалтеру необхідно дослідити нормативно- 
правову базу та фактографічну інформацію, використовуючи розрахунково-
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аналітичні, документальні прийоми та прийоми узагальнення і реалізації результатів 
експертизи.

До методичних прийомів експертизи кредитно-фінансових операцій належать 
розрахунково-аналітичні, документальні, органолептичні, узагальнення та 
оцінювання результатів, а саме:

1. інвентаризація, вибіркове і суцільне спостереження;
2. службове розслідування;
3. економічний, логічний і прогнозний аналізи;
4. дослідження облікової інформації за суттю і змістом;
5. зустрічна перевірка;
6. порівняння документів з обліковими реєстрами;
7. взаємний контроль операцій [2].
Експертне дослідження здійснюється за певними етапами, які мають відповісти 

на всі питання та завдання, які ставляться перед початком судово-бухгалтерської 
експертизи кредитно-фінансових операцій.

Таким чином, ефективність боротьби з корисливими правопорушеннями, у тому 
числі з правопорушеннями, пов’язаними з кредитно-фінансовими операціями, 
залежить від професіоналізму кадрів правоохоронних органів, а також експертів- 
бухгалтерів, від опанування ними бухгалтерського обліку, контролю, економічного 
аналізу, фінансового та господарського права, зокрема тактичних і методичних 
аспектів використання документів під час виявлення та розслідування таких 
злочинів.

Висновки. Методикою проведення судової експертизи -  це результат наукової 
роботи, що містить систему методів дослідження, які застосовуються в процесі 
послідовних дій експерта з метою виконання певного експертного завдання. 
Методики розробляються державними спеціалізованими установами. Як відомо, 
методики включаються до Реєстру методик проведення судових експертиз, який 
ведеться Міністерством юстиції і на даний час містить 1155 методик. 
Методики, включені до Реєстру, використовуються науково-дослідними установами 
судових експертиз Міністерства юстиції України, експертними службами МВС та 
СБУ, приватними експертами.

Література
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9. Основні принципи ефективного управління дебіторською 
заборгованістю підприємства

Наталья Остапенко , Валентина Небильцова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Сьогодні в період глобальних змін в різних сферах діяльності 
суспільства питання дебіторської заборгованості є досить актуальним, адже 
фінансовий стан підприємства значною мірою залежить саме від своєчасного
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погашення дебіторської заборгованості, а тому виникає потреба в ефективності її 
управління.

Матеріали та методи. При дослідженнях основних принципів управління 
дебіторською заборгованістю використовувались аналітичні методи. Була 
проаналізована наявна інформація щодо основних принципів та проблем управління 
дебіторською заборгованістю.

Результати. Згідно з П(С)БО-10 дебіторська заборгованість -  сума 
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату[1, 2] .

Типовими проблемами, з якими стикається підприємство при управлінні та 
обліку дебіторської заборгованості:

1. не проводиться оцінка кредитоспроможності покупців і ефективності 
комерційного кредитування;

2. недостатній професіоналізм фінансових менеджерів;
3. низька платоспроможність покупців;
4. не регламентована робота з простроченою дебіторською заборгованістю;
5. немає достовірної інформації про терміни погашення зобов'язань 

компаніями-дебіторами;
6. відсутні дані про зростання витрат, пов'язаних зі збільшенням розміру 

дебіторської заборгованості і часу її оборотності;
Для вирішення цих проблем, незалежно від того скоригований резерв сумнівних 

боргів чи ні, та покращення фінансового стану суб’єкта господарювання необхідно 
чітко сформулювати та дотримуватися політики управління дебіторською 
заборгованістю. Процес її розроблення складається з семи етапів.

Першим етапом є аналіз дебіторської заборгованості в минулому періоді. 
Основними параметрами, що характеризують стан дебіторської заборгованості, є її 
середньорічний розмір, середній термін погашення та частка в структурі доходу від 
операційної діяльності. Слід проаналізувати кількісний та якісний склад 
заборгованостей, коефіцієнти оборотності, співвідношення заборгованостей по 
сумах та строках оплати, їх вплив на фінансові результати підприємства.

Другим етапом є формування принципів кредитної політики по відношенню до 
покупців. Підприємство повинно розробити збалансовану кредитну політику щодо 
своїх покупців.

На третьому етапі формуються відповідні параметри, згідно з обраним типом 
кредитної політики: рівень кредитного ліміту як гранична межа рівня дебіторської 
заборгованості; ліміт строку інкасації дебіторської заборгованості; шкала 
нормативної рентабельності для формування договірної ціни за товари та послуги; 
шкала знижок для розрахунків із замовниками на умовах попередньої оплати та у 
випадку скорочення строку інкасації дебіторської заборгованості.

Четвертий етап - формування стандартів оцінки покупців і диференціація умов 
надання кредиту. Цей процес базується на вивченні кредитоспроможності покупців.

П ятий етап - формування процедури інкасації дебіторської заборгованості, 
який передбачає розробку ряду заходів щодо погашення дебіторської 
заборгованості, терміни сплати якої прострочені. Це процедури взаємодії з 
покупцями у випадку порушення умов оплати, системи покарання контрагентів, які 
допустили прострочення платежів, та ін.

Шостий етап - забезпечення використання на підприємстві сучасних форм 
рефінансування дебіторської заборгованості, які прискорюють її переведення в 
грошову форму оборотних активів. При цьому можуть застосовуватися різні форми
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рефінансування: факторинг, облік векселів, виданих покупцями продукції;
форфейтинг.

Сьомий етап - побудова ефективної системи контролю за рухом і своєчасною 
інкасацією дебіторської заборгованості - необхідний для того, щоб забезпечити 
надходження інформації не тільки про те, що відбулося, але й про відхилення, які 
можуть бути [3].

Висновки. Виникнення дебіторської заборгованості в умовах ринку є 
неминучим. І хоча збитки від дебіторської заборгованості також неминучі, проте 
правильний фінансовий менеджмент дасть змогу звести ризики до мінімуму та в 
оптимальний термін з максимально можливою ефективністю ліквідувати 
дебіторську заборгованість.

Література
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська 

заборгованість" // Офіц. вісн. України. -1999. -№ 43. - С. 118. - (Код акта 12269/1999)
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", 

№31 від 31.12.99р.
3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000; за ред. С.Ф. Голова, 

пер. з англ. - К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. - 
1272 с.

10. Особливості відображення в обліку надзвичайних доходів та
витрат

Алла Степанюк , Валентина Небильцова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Основною метою діяльності будь-якого підприємства є отримання 
прибутку. Існує ряд об'єктивних і суб'єктивних факторів, які впливають на величину 
отриманого прибутку. Одним з них є надзвичайні події.

Матеріали та методи. При дослідженнях Плану рахунків та Інструкції про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 
господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом Мінфіну 
від 30.11.1999 р. №291 використовувались аналітичні методи. Проаналізовано наявну 
інформацію щодо обліку надзвичайних доходів та витрат.

Результати. Згідно П (С)БО № 3 "Звіт про фінансові результати", надзвичайна 
подія -  це подія або операція, яка чітко відрізняється від звичайної діяльності 
підприємства та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в 
кожному наступному звітному періоді. [2]

Для обліку надзвичайних доходів та витрат використовувались рахунки 75 
«Надзвичайні доходи» та 99 «Надзвичайні витрати». Однак згідно з наказом Мінфіну 
від 27.06.2013 р.№672 ці рахунки вилучено. Рахунок 74 «Інші доходи» тепер 
застосовується для обліку будь-яких доходів, що виникають у процесі діяльності 
підприємства, але не пов’язані з його операційною та фінансовою діяльністю. До цих 
доходів тепер належать і надзвичайні доходи.
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Аналогічні зміни відбулися із обліком надзвичайних витрат, які можна 
відобразити на рахунку 97 «Інші витрати» на субрахунку 977 «Інші витрати 
діяльності».

Сальдо рахунків 74 “Інші доходи” і 97 “Інші витрати” списуються в кінці року 
на субрахунок 793 “Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності”. В такий 
спосіб визначається фінансовий результат від іншої звичайної діяльності.

Із запровадженням НПСБО 1 зі структури доходів і витрат нових форм звітності 
видалено показники надзвичайних доходів і витрат, згадки про ці показники 
виключено з усіх стандартів бухгалтерського обліку. Через це також скасовано 
розподіл податку на прибуток на два субрахунки — 981 та 982.

Із цією ж зміною пов’язане й зникнення із системи П(С)БО згадок про 
«звичайну» діяльність. Адже зникнення «надзвичайних» показників із системи 
звітування означає, що діяльність підприємства більше не розділяється на звичайну 
та надзвичайну. Отже, усі теперішні показники фінзвітності є фактично звичайними.

Приклади відображення в обліку доходів та витрат від надзвичайних ситуацій :
Приклад
ТОВ «Колос» через підтоплення сільгоспугідь утратило урожай, собівартість 

вирощення якого становила 90000 грн..
Таблиця

№ Зміст господарської операції Дт Кт Сума
1. Списано витрати від втрати врожаю 977 23 90 000
Якщо врожай було застраховано, сума отриманого страхового відшкодування 

страховою компанією(згідно з умовами договору 80 000 грн.)відображається 
наступними проведеннями:

Таблиця
№ Зміст господарської операції Дт Кт Сума
1 Отримано суму страхового відшкодування 311 377 80 000
2 Визнано дохід від отриманого 

відшкодування
377 746 80 000

Висновки. Ефективний розвиток та економічне зростання підприємств України 
значною мірою пов’язані з вдосконаленням форм і методів бухгалтерського обліку.

Новоприйнятий НП(С)БО 1 уже не визначає, що в діяльності підприємств 
можуть бути надзвичайні події, які тягнуть за собою цей особливий вид доходів та 
витрат. Тут виділено лише операційну, фінансову та інвестиційну види діяльностей. 
Та й новий Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма М 2) та 
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2- 
к) зовсім не містить згадок про надзвичайні доходи ти витрати.

Між іншим, ці зміни зроблено виходячи із п.87 МСБО І «Подання фінансової 
звітності». В останньому вказано, що суб'єкт господарювання не повинен подавати 
будь-які статті доходу або витрат у вигляді надзвичайних статей у звіті про сукупні 
доходи чи в окремому звіті про прибутки та збитки (якщо його подають) або в 
примітках. [1]

Тож відтепер національний бухгалтерський облік став ще трохи ближчим до 
міжнародного.

Література
■S Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2001: зміни та доповнення/ 

Переклад з англійської за редакцією С. Ф. Голова. - К: Федерація професійних
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бухгалтерів і аудиторів України, 2008.
S  П(С)БО № 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 зі змінами і 
доповненнями.

11. Особливості обліку електронних грошей в Україні

Надія Дьякова , Валентина Небильцова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Стрімкий розвиток інформаційних технологій та всесвітньої мережі 
Інтернет, збільшення частки інтернет-торгівлі та бажання скоротити час на 
проведення розрахунків спонукали виникнення нових засобів платежу, таких як 
електронні гроші.

Матеріали та методи. При дослідженні особливостей розрахунків за 
допомогою електронних грошей були використані аналітичні методи. Було здійснено 
аналіз та узагальнення основних положень Закону України «Про платіжні системи та 
переказ коштів в Україні», а також Положення про електронні гроші в Україні №481 
(далі Положення №481)

Результати. Згідно Положення №481, електронні гроші -  це одиниці вартості, 
які зберігаються на електронному пристрої (гаманці), приймаються як засіб платежу 
іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобов’язанням емітента, що виконується 
в готівковій або безготівковій формі [1].

Слід звернути увагу на те, що випуск електронних грошей можуть здійснювати 
лише банки, і безпосередньо в національній валюті, а також сума коштів на 
електронному пристрої є певним чином обмеженою:
1. на пристрої, який не можна поповнити - не повинна перевищувати 2000,00 грн.;
2. на пристрої, який можна поповнити -  8000,00 грн.

Існують й інші обмеження: по-перше, отримані електронні гроші від продажу 
товарів, робіт чи послуг суб’єкти господарювання не мають права перераховувати 
іншим особам, вони мають бути використані для обміну на безготівкові кошти; по
друге, у рамках чинного законодавства, працюють лише дві системи електронних 
грошей - "Максі" (ПАТ "АЛЬФА-БАНК") та MoneXy" (ПУАТ "ФІДОБАНК").

Слід зазначити, що в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України дали 
роз’яснення, що не всі суб’єкти господарювання можуть використовувати електронні 
гроші в своїй діяльності. Так, фізична особа -  «єдинник» повинна розраховуватися 
виключно в готівковій чи безготівковій формах, в іншому випадку, він повинен 
сплатити єдиний податок за ставкою 15% до доходу, отриманого при застосуванні 
такого способу розрахунків [2].

Згідно з наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 627 для обліку електронних грошей 
в складі рахунку 33 «Інші кошти» передбачено окремий субрахунок 335 «Електронні 
гроші, номіновані в національній валюті». Наведемо типову кореспонденцію обліку 
розрахунків за допомогою електронних грошей (див. таблиця 1).
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Облік електронних грошей
Таблиця 1

№ Зміст господарської операції Дебет Кредит

1 Перераховано кошти для зарахування їх на електронний 
гаманець 333 311

2 Зараховано кошти на електронний гаманець 335 333
3 Здійснено передоплату за товар електронними грошима 371 335
4 Отримано товар від постачальника 281 631
5 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631
6 Здійснено взаємозалік розрахунків 631 371
7 Отримано передоплату від покупця за товар (електронні гроші) 335 681
8 Реалізовано товар 361 702
9 Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ 702 641
10 Віднесено на витрати собівартість товару 902 282
11 Відображено взаємозалік заборгованості 681 361
12 Подано заяву до банку на конвертацію електронних грошей 333 335
13 Нараховано комісію банку за послуги з конвертації 92 333
14 Зараховано кошти на поточний рахунок 311 333

Висновки. Електронні гроші, як і будь-який засіб платежу, має свої переваги та 
недоліки. До переваг належать: висока швидкість оплати, скорочення затрат часу на 
розрахунки, а також зручність. Недоліком є недосконале чинне законодавство, яке 
насамперед проявляється в наступному: здійснювати розрахунки може обмежена 
кількість суб’єктів господарювання; сума грошей на електронному гаманці є 
лімітованою.

Ми вважаємо, що електронні гроші, в найближчому майбутньому, мають бути 
прирівняні до національної валюти; також доцільним буде введення в обіг 
електронних грошей в іноземній валюті та відкриття окремого для них субрахунку 
336 «Електронні гроші, в іноземній валюті».

Література
1. Положення про електронні гроші в Україні, затверджене постановою 
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12. Особливості реалізації готової продукції та розрахунків з 
покупцями за умови надання знижок

Аліна Хилидизюк, Світлана Скоморохова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Важливою передумовою ефективного функціонування підприємств є 
створення належним чином організованої системи інформаційного забезпечення при 
організації облікової роботи. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних 
аспектів порядку ведення бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та 
замовниками при реалізації продукції та послуг зі знижкою, а також розробка 
відповідних пропозицій щодо удосконалення ведення даного напряму обліку.

Матеріали та методи. Для окреслення основних проблем обліку 
розрахункових відносин з покупцями та замовниками застосовувався метод 
теоретичного логічного узагальнення наукової літератури з метою формування 
напрямів вдосконалення обліку.

Результати. Дебіторська заборгованість на підприємстві має двояку природу: з 
одного боку її існування є абсолютно природним та об’єктивним економічним 
явищем та свідчить про активну співпрацю суб’єктів господарювання з 
різноманітними контрагентами, з іншого -  сповільнює оборот грошових коштів (за 
умови прострочення термінів платежу та неповернення сум дебіторської 
заборгованості) [1].

Дослідження проблем бухгалтерського обліку з реалізації продукції з покупцями 
і замовниками зосереджується на змінах у законодавстві щодо наближення 
національних стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних. Проблемними 
залишаються питання особливостей обліку розрахунків з покупцями і замовниками, 
що виникають в практиці вітчизняних підприємств, коли використання загальних 
правил обліку з покупцями та замовниками недостатньо, зокрема облік знижок.

Рівень дебіторської заборгованості визначається багатьма чинниками, зокрема: 
видом продукції, рівнем конкуренції між виробниками та покупцями, умовами 
договору, прийнятою на підприємстві системою розрахунків з покупцями.

Основні причини погіршення розрахунків з покупцями та замовниками 
наступні:

• неефективність заходів зі стягнення дебіторської заборгованості, які 
вживаються підприємствами при великих обсягах реалізації продукції,

• недостатня увага питанням аналізу дебіторської заборгованості та 
використання його результатів [2].

До проблем обліку дебіторської заборгованості варто віднести недосконале 
законодавче регулювання обліку знижок у продавця і покупця. Саме тому для 
вирішення вищезазначених проблемних питань потрібна розробка дієвого алгоритму 
щодо управління дебіторською заборгованістю.

Для вирішення даного питання доцільно відображати в обліку зниження ціни по 
реалізованій продукції (товарів, послуг) наступним чином.

Знижки у продавця - при наданні знижки до реалізації товарів знижка в обліку не 
відображається; при наданні знижки після реалізації товарів слід додавати виписку з 
документів, що підтверджують факт надання знижки, а суму знижки відображати 
господарськими проведеннями; наданні знижки відображаються як безоплатна 
передача товарів покупцю (на суму знижки в рахунок зменшення дебіторської
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заборгованості).
Облік знижок у покупця - при отриманні знижки до відображення вартості 

придбаних товарів в бухгалтерському обліку не відображається; при отриманні 
знижки після відображення операцій з придбання зменшується заборгованість перед 
постачальником та собівартість товарів (кредиторська заборгованість та 
збільшуються неопераційні доходи).

Дохід, отриманий від надання знижки, розглядається як різновид доходу від 
реалізації товарів. Доцільним є виділення окремого субрахунку «Торгова знижка» із 
застосуванням розрахунку середньої торгової знижки з використанням методу 
середньозваженої собівартості оцінки товарів. При наданні знижок обов’язковим є 
надання уточнюючих документів, що підтверджують факт отримання знижки з 
подальшим корегуванням податкового кредиту та зобов’язання у покупця та 
продавця. Така процедура дозволяє при наданні знижок в подальшому ефективно 
аналізувати заборгованість покупців та замовників[3].

Висновки. Створення ефективної моделі обліку знижок при виникненні 
дебіторської заборгованості покупців та замовників дозволить уникнути ризиків 
неплатоспроможності і зниження показників ліквідності внаслідок отримання 
об’єктивної та своєчасної інформації для прийняття оптимальних управлінських 
рішень.
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13. Ототожнення оборотних активів із подібними за змістом
термінами

Мар’яна Яриновська , Ольга Михайленко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Будь-яке виробниче підприємство на сьогоднішній день має потребу в 
оборотних виробничих фондах і у фондах обігу. Хоча сучасний етап функціонування 
економіки України супроводжується кризовими явищами і мають місце високі 
показники інфляції, проте і в цих умовах підприємства країни розвиваються та 
удосконалюються, підлаштовуючись до різних умов ринку. Однією із головних 
проблем в організації роботи підприємства є механізм формування та ефективного 
використання оборотних активів. Значення оборотних активів в управлінні 
промисловістю стає набагато суттєвішим і приймає важливу роль в інформаційному 
забезпеченні процесу управління, який в свою чергу є підґрунтям для прийняття 
управлінських рішень.
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Матеріали і методи. Серед відомих науковців, які в своїх працях детально 
розглядали питання аналізу оборотних активів слід відзначити таких зарубіжних 
вчених як Дж. Сигел, Дж. Шим, Хендріксен Е. С., а також вітчизняних Ф. Ф. 
Бутинець, Н. М. Грабова, Ю. К. Гришкунайте, Н. В. Дубенко, А.Г. Загородній, А. Ш. 
Маргуліс та інших. Фінансовий аспект формування та використання оборотних 
активів висвітлені в працях І. А. Бланка, О. Д. Василика, проф. Н. В. Колчина, Д. 
С. Молякова та ін.

Результати. З теоретичної й практичної точок зору, проблеми управління 
оборотними активами вітчизняних підприємств є досить актуальними і потребують 
попереднього розуміння економічної сутності поняття «оборотні активи». У сучасній 
фінансово-господарській практиці та економічній літературі існує багато різних 
підходів до трактування економічної сутності оборотних активів та зустрічаються 
різні поняття, пов'язані з ними. Так, поняття «оборотні активи» та «оборотній 
капітал» помилково використовуються як синоніми та ототожнюються в деяких 
випадках. Але таке ототожнення є неправильним, оскільки капітал у ринковій 
економіці, до якої ми наполегливо прямуємо, необхідно розглядати з точки зору 
інвестування, тоді частина загального капіталу, вкладена в різноманітні види 
оборотних активів, і називається оборотним капіталом. Капітал, спрямований в 
оборотні активи, приймає їх натурально-речову форму і повертається в тій же формі 
тільки по закінченню операційного циклу, в якому будуть використані ці оборотні 
активи. Однак оборотний капітал на відміну від активів не споживається і не 
витрачається, а інвестується з подальшим його збільшенням, для того щоб після 
закінчення кожного свого обороту повернутися в тій же формі для наступного 
інвестування. Отже, оборотні активи й оборотний капітал є двома категоріями, які 
характеризують одні й ті ж об'єкти: грошові кошти, короткострокові фінансові 
інвестиції, запаси, дебіторську заборгованість, але є поняттями нетотожними.

У економічній літературі також зустрічається поняття «оборотні засоби» [1], під 
яким розуміють те ж, що під оборотними коштами, визнають інші автори. Однак, на 
мою думку, таке твердження є некоректним перекладом з російської мови поняття 
«оборотные средства».

Потрібно також відрізняти від поняття «оборотні кошти» поняття «ресурси», 
оскільки оборотні кошти є лише однією зі складових ресурсів, які об’єднують кошти, 
запаси, можливості, джерела засобів [1,2].

Однією з основних частин підприємницької діяльності є наявність 
функціонуючого капіталу для забезпечення безперервного процесу відтворення, 
найбільш ефективного його використання, що забезпечує зростання прибутку та 
створення необхідних ресурсів для подальшого розширення виробництва, 
підвищення конкурентоспроможності продукції та підкорення нових ринків збуту. 
Основною метою аналізу оборотних активів є оцінка ефективності їх використання 
та оптимізація структури, тобто встановлення оптимальних пропорцій між їх 
складовими.

Потреба в оборотних активах визначається шляхом їх нормування, що 
передбачає встановлення оптимальної величини оборотних активів, необхідних для 
організації і здійснення нормальної господарської діяльності підприємства. В основу 
визначення потреби в оборотних активах для основної діяльності покладені планові 
показники виробництва продукції. Таким чином, прискорення оборотності оборотних 
активів у формуванні операційного прибутку є дуже важливим аспектом і пояснює 
необхідність управління цим процесом. Фінансово стійким є такий суб’єкт 
господарювання, який за рахунок власних коштів формує обґрунтовану величину
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оборотних активів, не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської 
заборгованостей, своєчасно розраховується за своїми зобов’язаннями. Основою 
фінансової стійкості є виважена, раціональна організація й ефективне використання 
оборотних активів [2].

Проаналізувавши поняття «оборотні активи» в різних літературних джерелах, 
можна виділити чотири підходи економістів до трактування сутності даного поняття:

1. сукупність оборотних фондів та фондів обігу;
2. оборотні засоби підприємств, що відображаються в активі їх 

бухгалтерського балансу;
3. активи, що використовують в одному операційному циклі, обороті або 

будуть перетворені на гроші протягом одного року;
4. гроші, запаси, борги третіх осіб, короткострокові фінансові вкладення.
Серед вчених найбільше прихильників першого та другого підходу.
Висновки. Отже, фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від

раціональності використання оборотних активів, оптимізації їх структури та руху у 
виробничо-фінансовій діяльності. Сучасні умови господарювання підвищують роль 
оборотних активів у фінансово-господарській діяльності підприємства, тому лише 
застосування ефективної системи управління оборотними активами дозволить 
підприємствам покращити своє фінансове становище та отримати заплановані 
прибутки. Крім того, розгляд впливу зміни окремих складових оборотних активів 
дозволяє стверджувати, що управління оборотними активами необхідно розглядати з 
позиції взаємозалежності їх структурних складових.
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14. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку у бюджетних 
установах на 2014-2015 роки
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Вступ. Інтеграція України в Світове Співтовариство відкрила перед 
національною економікою широкі можливості розвитку відносин із зарубіжними 
партнерами, з одного боку, та викликала необхідність реформування діючої системи 
бухгалтерського обліку в державному секторі, -  з іншого.

Матеріали і методи. Дослідження перспектив розвитку бухгалтерського 
обліку у бюджетних установ базується на нормативно-законодавчій базі України, 
згідно прийнятої Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в 
державному секторі на 2007-2015 роки

Результати. Проблемам розвитку бюджетного обліку присвячена значна 
кількість наукових праць відомих вітчизняних та зарубіжних економістів. Серед них: 
С.М. Альошин, П.Й. Атамас, О.Д. Василик, А.О. Грищенко, Р.Т. Джога, С.Я. 
Зубілевич, В.І. Лемішовський, Л.М. Кіндрацька, Ф.Ф. Бутинець, С.О. Левицька та ін..
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Основними напрямами реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського 
обліку в державному секторі є:

1. удосконалення системи бухгалтерського обліку;
2. удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання 

бюджетів;
3. створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи 

[1,3].
Перший напрям передбачав розроблення та запровадження національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку та плану рахунків бухгалтерського 
обліку в державному секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією [2].

Згідно з прийнятою Стратегією пропонувалося розробити та затвердити 24 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 
На даний момент розроблено і прийнято лише 19 Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку для державного сектору. Введення цих 
стандартів було заплановано на 2013 рік, проте згідно із прийнятими законодавчими 
актами, введення в дію цих стандартів перенесено на 2015 рік.

Новий план рахунків прийнятий у 2013 році та запроваджений в дію.
Другий напрям передбачав розроблення та запровадження нових форм 

фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів. Цей захід передбачав 
впровадження в 2013 році, проте він також перенесений на 2015 рік.

Цей напрям передбачав модернізацію фінансово-бухгалтерських служб та 
створення інституту бухгалтерів для бюджетних установ. Малося на увазі, 
організацію навчання фахівців органів Державної Казначейської Служби, 
Міністерства фінансів України Національним положенням (стандартам) 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності у державному секторі, проведення 
семінарів, конференцій для працівників фінансово-бухгалтерських служб бюджетних 
установ і працівників фондів загальнообов’язкового державного соціального і 
пенсійного страхування та підвищення їх кваліфікації. Цей напрямок був 
запланований на 2011-2015 роки. Проте терміни виконання зносу перенесені на 2013
2015 роки.

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що сформована Стратегія модернізації 
системи бухгалтерського обліку в державному секторі має низку недоліків. У такому 
викладі цей документ не сприймається як узагальнена модель дій з досягнення мети, 
його можна сприйняти лише як документ, що декларує рішення про необхідність 
модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі і потребу у формуванні 
ефективної облікової системи, яка б відповідала сучасним реаліям фінансових 
відносин.

У тексті Стратегії не враховано потреби усіх зацікавлених сторін у модернізації 
бухгалтерського обліку в державному секторі. Проблеми у цій сфері представлено 
здебільшого крізь призму інтересів та діяльності Держказначейства. У документі не 
згадується про інтереси платників податків в інформації про ефективність 
витрачання бюджетних коштів розпорядниками та інформації про фінансування 
бюджетних програм, запровадження системи управлінського обліку та звітності 
(формування так званої спеціальної звітності),тощо.
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2. Левицька, С.О. Окремі питання реформування бюджетного обліку: стратегія 
модернізації системи бухгалтерського обліку в держаному секторі //Бухгалтерський 
облік і аудит. - 2008.- № 6.

3. Литвиненко Л. Модернізація системи бухгалтерського обліку в державному 
секторі як складова програми економічних реформ // Казна України - 2011. - №3.

15. Повернення податку на додану вартість підприємцю за 
реалізовану продукцію (роботи, послуги)

Віталій Василюк , Валентина Небильцова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Як правило, для підприємства досить складно отримати з бюджету суму 
надміру сплаченого податку на додану вартість. Головною перешкодою в цьому є 
власне податкові органи, які захищають кошти, зібрані державою.

Матеріали і методи. Суттєвою перевагою в боротьбі за бюджетні гроші з 
фіскальними органами є наявність знань. Відповідно до законодавства, бюджетне 
відшкодування ПДВ - це сума, що підлягає поверненню з бюджету платнику податку 
у зв'язку з надмірною сплатою податку, тобто компенсації понесених витрат. Проте 
представники держави, на жаль, часто досить своєрідно підходять до самих підстав 
виникнення права на таке відшкодування.

Результати. Державна податкова служба, згідно із законом контролює 
правильність нарахування податкових зобов'язань і податкового кредиту, а при 
проведенні перевірки часто показує як можна уникнути повернення коштів 
підприємцю, відмовляючи платнику податку в підтвердженні відшкодування суми 
ПДВ.

Бюджетному відшкодуванню підлягає різниця між сплаченим податком на 
додану вартість при купівлі товарів і сировини підприємцем, і нарахованим податком 
при виготовленні товарів чи надані послуг. Платник податку, який бажає отримати 
бюджетне відшкодування , подає відповідному податковому органу заяву про 
повернення повної суми бюджетного відшкодування та податкову декларацію із 
зазначенням цієї суми[1].

У п'ятиденний термін після подання декларації до державної податкової служби 
платник повинен подати до ДКУ копію декларації з відміткою податкового органу 
про її прийняття. Враховуючи, що подання звітності в даний момент здійснюється і в 
електронному вигляді, є випадки, коли ДКУ відмовляється приймати «електронні» 
декларації, бажаючи отримати паперове відображення. У затвердженому 
законодавством порядку ДКУ використовуючи акти перевірки податкової інспекції, в 
обов'язковому порядку перераховує платнику зазначену суму в п'ятиденний термін, 
проте за не виконання цього порядку не має ніякого покарання. Також у вас можуть 
з'явитися і інші проблеми. При імпорті товарів одержувач сплачує грошові кошти у 
вигляді митних зборів та інших платежів безпосередньо до бюджету, митним 
органам, а вони не належать до постачальників товарів (послуг)[2].

Неврегульованим на законодавчому рівні залишається питання бюджетного 
відшкодування ПДВ з імпорту послуг, при отриманні яких нараховується податкове 
зобов'язання в одному періоді та податковий кредит в іншому. Залишок накопиченої 
суми від'ємного значення податкового кредиту попереднього періоду збільшується
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на отриманий поточний податковий кредит з імпорту послуг. Через це виникає 
проблема з таким бюджетним відшкодуванням. Проте відшкодування можливе 
тільки при умові, що Україна підписала договір з тією державою з якою відбувається 
імпорт.

Що вже говорити про проблему відшкодування ПДВ для новостворених його 
платників? оскільки вони мають право на бюджетне відшкодування тільки після 
закінчення 1 року, з дня реєстрація як платників ПДВ і вони можуть розраховувати 
лише на відмову.

Якщо компанія має велику суму податкового кредиту з ПДВ, але вона 
неправильно задекларована ,що, в принципі, не позбавляє організацію цього 
кредиту), необхідно бути дуже уважними. На практиці податкова інспекція законним 
шляхом при перевірці виявляє заниження показника рядка 25.1 і переносить в рядок 
25.2 Тобто відмова від відшкодування на поточний рахунок. Для підприємця це 
означає забути про відшкодування.

В ідеалі, це не принципово, якщо вона здійснює оподатковувані операції з ПДВ і 
нараховує зараз або в майбутньому ПДВ до сплати в бюджет. Але проблема виникає 
в організацій, які не здійснюють оподатковувані операції або залишаються 
збитковими, або в експортерів, у яких податкові зобов'язання не будуть більше 
податкового кредиту і відповідно не будуть перераховані суми ПДВ до бюджету. А 
це збиток для компанії та втрата грошових коштів. Підказкою для платник податків 
може бути правильне відображення рядка.

Висновок. Таким чином, необхідно діяти згідно обставин, що склалися, і 
розраховувати тільки на власні сили або ж довіритися тому, хто знає і має 
практичний досвід відшкодування.

Література
1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : від 19.12.2013 № 713-

VII,// Верховна Рада Україна: офіційний веб-портал.- Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. -  Назва з екрану.

2. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 
«Фінансові витрати» [Електронний ресурс] :наказ Мінфін України від 09.12.2011 № 
1591 // Верховна Рада Україна: офіційний веб-портал.- Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06. -  Назва з екрану.

16. Податок з доходів фізичних осіб в різних країнах світу

Ольга Сукненко, Людмила Духновська
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Податки мають досить високу питому вагу в дохідній частині бюджету 
будь-якої держави, тому що вони є основним джерелом його наповнення. В усіх 
країнах світу витрати держави плануються виходячи з дохідної частини, тобто з 
кількості зібраних податків. Кожна країна іде різними економічними шляхами, має 
свої особливості у розвитку економіки, в динаміці розвитку економічних процесів, 
що впливає і на розвиток окремих складових загальної економічної системи, а також 
на податкову систему держави, яка належить до фінансової і повинна постійно 
пристосовуватись до змін у суспільстві. У розвинених країнах світу податкові збори 
становлять від 25 до 50% загального валового внутрішнього продукту країни [1].
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Одним з найвагоміших податків, який виконує важливу соціальну функцію, є 
податок з доходів фізичних осіб (ПДФО), який стягується з платників податків в 
багатьох країнах та має певні особливості утримання. Механізм справляння цього 
податку регулюється розділом IV Податкового кодексу України. Базою 
оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом 
зменшення загального оподатковуваного доходу на суми податкової знижки звітного 
року.

Матеріали і методи. Теоретичним підґрунтям дослідження стали наукові 
праці вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчі та нормативні акти України.

Результати. Було проаналізовано ставки податку з доходів фізичних осіб в 
різних країнах світу, які наглядно наведені в таблиці 1 [2].

Таблиця 1.
Ставки оподаткування доходу фізичних осіб в різних країнах

Країна Ставка
Україна 15% (якщо дохід не перевищує десятикратний розмір мінімальної 

заробітної плати - 12180 грн.), до суми перевищення 
застосовується ставка в 17%

Росія ставка податку на доходи резидентів становить 13 %, нерезидентів 
- 30%.

Білорусь 12%
Болгарія 10%
Швеція 31%(якщо скупний прибуток фізичної особи не перевищує 170 

тис. крон (близько 8400 дол. США), при перевищенні ставка може 
зростати до 50%)

Великобританія 0, 20, 40, 50%
Німеччина податок прогресивний, 0-45%
Франція 0-40%
Японія використовується прогресивна шкала, що має шість ставок - 5, 10, 

20, 30, 40 і 50%
Чехія 15%
США 10 - 35%
Основні тенденції розвитку податкової системи України відповідають 

тенденціям розвитку податкових систем інших європейських країн, про що свідчить 
зниження, починаючи з 1995 р., ставок основних податків. Однак податкові ставки, за 
якими справляється податок з доходів фізичних осіб, на сьогодні в Україні значно 
нижчі, ніж у країнах - членах ЄС [2]. Зарубіжний досвід прибуткового оподаткування 
свідчить, що в більшості країн світу шкала ставок податку з доходів фізичних осіб 
прогресивна і максимальний їх розмір сягає значних величин. Безперечно це країни з 
високим рівнем життя та з суттєвим рівнем доходів на душу населення. Україна ж 
створила систему прибуткового оподаткування зі значним податковим 
навантаженням на малозабезпечених громадян, що не є справедливим, адже 
громадяни в яких місячний доход більший 10 мінімальних заробітних плат 
сплачують податок ставкою 17 %, що несуттєво відрізняється від ставки ПДФО для 
громадян з порівняно низькими доходами, в результаті чого в нашій країні значну 
частину прибуткового податку за громадян України, що отримують відносно високі 
доходи фактично сплачують українці з низькими доходами.

Це можливо змінити, якщо використовувати зарубіжний досвід оподаткування, 
наприклад, в багатьох країнах світу громадяни з невисокими заробітними платами
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звільняються від ПДФО. Натомість основний тягар наповнення бюджету лягає на 
заможні верстви населення, для яких встановлена прогресивна шкала оподаткування. 
Також, беручи до уваги низький рівень доходів більшості громадян та враховуючи 
рівень безробіття в нашій країні, при оподаткуванні доходів фізичних осіб доцільно 
використовувати сукупний дохід усієї родини. Такий порядок можна запровадити як 
обов’язковий для всіх платників податку, а також як альтернативу до загальної 
системи оподаткування.

Висновки. З урахуванням вище викладеного, очевидним є те, що податок з 
доходів фізичних осіб в Україні не виконує своїх основних функцій. Його 
можливості ефективного впливу на економічний цикл та обсяги масового 
споживання обмежені. Крім того, цей податок не справляється із своїм стратегічним 
завданням перерозподілу доходів між прошарками населення. Потрібно 
удосконалювати Податковий кодекс, але це неможливо без вивчення особливостей 
податкових систем інших країн та їх ретельного аналізу. Постає необхідність 
побудови ефективної податкової системи, для чого потрібно врахувати усі позитивні 
ознаки податкових систем інших країн світу та пристосовувати їх до наших умов.

Література
1. Я. В. Литвинков, І. Д. Якушик «Податкові системи зарубіжних країн» 

[Електронний ресурс] . - Режим доступа: http:// www.ukrse.kiev.ua.
2. Моделі зв'язку інформації фінансової та податкової звітності з ПДВ. 

Малишкін О.І. [Електронний ресурс] -  Режим доступу: 
http://pidruchniki.ws/1048030454329/
buhgalterskiy_oblik_ta_audit/visnovki_rozdilu_oblik_audit_podatkiv_ukrayini

17. Обґрунтування підходів щодо покращення ефективності 
здійснення розрахунків з покупцями

Юлія Дядюра, Тетяна Редзюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Вирішення питання обліку розрахунків з покупцями завжди являється 
актуальним, адже фінансовий стан підприємства значною мірою залежить саме від 
наявності та ефективного управління цим видом заборгованості. На сьогоднішній 
день, в умовах приведення національної економіки України у відповідності з 
вимогами ринкової економіки і міжнародними стандартами, виникає проблема 
удосконалення розрахунків з покупцями. Від успішного роз’яснення цієї проблеми 
значною мірою залежить ефективність функціонування економіки в цілому і кожного 
окремого підприємства.

Матеріали і методи. Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», національні стандарти бухгалтерського обліку не 
повинні суперечити міжнародним, але не зважаючи на це існують певні відмінності. 
У сучасній економічній практиці методологічні основи відображення у вітчизняному 
бухгалтерському обліку і звітності дебіторської заборгованості наведені в П(С)БО 10 
«Дебіторська заборгованість».У міжнародному обліку дані питання регулюються 
декількома міжнародними стандартами, серед них МСБО 1 «Подання фінансових
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звітів», МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття і подання», МСБО 39 
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка»[1,2].

Виникнення на підприємстві дебіторської заборгованості здійснюється 
відповідно до принципу нарахування. За цим принципом відвантаження товарів 
покупцю за умовами договору купівлі-продажу вважається подією, згідно з якою у 
продавця виникають валовий дохід та поточна дебіторська заборгованість у разі 
відсутності негайної сплати[3].

Організація синтетичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками 
передбачає ведення обліку на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». 
По дебету рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» відображається 
продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг, 
яка включає податок на додану вартість, акцизи і інші податки, збори (обов'язкові 
платежі), що підлягають переліку до бюджетів і позабюджетних фондів і включених 
у вартість реалізацій, по кредиту -  сума платежів, які поступили на рахунки 
підприємства в банківських установах, в касу, і інші види розрахунків[1].

Результати. В процесі фінансово-господарської діяльності підприємство 
здійснює розрахунки зі своїми контрагентами, бюджетом, податковими органами. 
Відповідно, дослідження проблем бухгалтерського обліку з покупцями, 
зосереджується на змінах у законодавстві, підвищення рівня автоматизації та 
комп’ютеризації бухгалтерського обліку. А також проблемними залишаються 
питання особливостей обліку розрахунків з покупцями і замовниками, що виникають 
в практиці вітчизняних підприємств, коли використання загальних правил обліку з 
покупцями та замовниками недостатньо.

На підприємствах України для удосконалення обліку розрахунків з покупцями 
потрібно удосконалити не тільки теоретичні розробки в системи обліку, а й 
практичні впровадження. Доцільно розробити схему документування розрахунків 
між покупцями та постачальниками залежно від терміну та форм оплати, схему 
документообігу розрахунків з покупцями на підприємстві. Це дозволить повністю 
розкрити облікову інформацію для ефективного управління господарською 
діяльністю підприємств.

Для здійснення обліку і контролю дебіторської заборгованості доцільно знати, з 
якими контрагентами та за яких умов укладені угоди. Тобто виникає потреба у 
групуванні дебіторської заборгованості за галузевим призначенням підприємства. На 
відміну від групування дебіторської заборгованості за економічним змістом, яке 
визначає, коли і в якому обсязі підприємству мають бути повернені кошти, 
групування за галузевим призначенням дає змогу класифікувати дебіторську 
заборгованість за документальним підтвердженням, у вигляді рахунків до 
отримання, які враховують рівень фінансової забезпеченості підприємства -  покупця 
[2, 3]. Ефективне управління дебіторською заборгованістю на рівні підприємств 
цілком залежить від процедури планування та контролю за рухом грошових потоків.

Висновки. Виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан підприємств 
багато в чому залежить від надходження платежів за товари, роботи та послуги від 
покупців. Створення ефективної моделі обліку дебіторської заборгованості дозволить 
уникнути ризиків неплатоспроможності і зниження показників ліквідності внаслідок 
скорочення терміну погашення дебіторської заборгованості за допомогою суворого 
планування заборгованості, оформлення угоди з покупцями з одержанням певного 
відсотка за відстрочення платежу та відвантаження товарів покупцям на умовах 
передоплати.

Література

337



1. Сливка Я.В. Актуальні питання щодо обліку розрахунків з покупцями та 
замовниками: систематизація підходів/Я.В.Сливка // Вісник ЖДТУ. -  2012. -  №2(52). 
-  С.178-182.

2. Нашкерська Г. Особливості визнання та оцінки поточної дебіторської 
заборгованості за продукцію, роботи і послуги / Г.Нашкерська // Бухгалтерський 
облік і аудит. -  2010. -  № 11. -  С. 31-37.

3. Settlem ent. An Introduction to Trading in the Financial Markets, 2011, Pages 
323-329 R. “Tee” Williams.

18. Проблеми ідентифікації нематеріальних активів на 
прикладі програмного забезпечення

Аліна Г реценко , Леонід Чернелевський
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Незважаючи на позитивний вплив нематеріальних активів на 
конкурентоспроможність суб’єктів господарювання, на багатьох підприємствах 
України цей вид активів майже не обліковується. Близько 90% нематеріальних 
активів не відображені у фінансовій звітності вітчизняних підприємств. Таким чином 
не проводиться капіталізація витрат на створення чи придбання нематеріальних 
активів. Отже, маємо низький рівень інвестиційної привабливості вітчизняних 
підприємств. Все це зумовлює необхідність дослідження сутності нематеріальних 
активів та коригування відповідних понять.

Матеріали і методи. В процесі дослідження питання визнання нематеріальних 
активів використано теоретичні загально-наукові методичні прийоми, зокрема 
методи систематизації, порівняння, конкретизації. Методи використані під час 
аналізу робіт Р. Антоні, Г. Беккера, А. Афанасьєвої, Дж. Блейка, Г. Гернона, І. 
Тарасової, М. Дороніна та ін. Дослідження проблеми ідентифікації нематеріальних 
активів проведено на прикладі програмного забезпечення.

Результати. Нематеріальні активи -  це багатоаспектне поняття. Саме у 
законодавчій невизначеності їх складу криється проблема ідентифікації всіх 
нематеріальних активів підприємства. Розглянемо це поняття з різних точок зору на 
прикладі програмного забезпечення.

Комп’ютерні програми та бази даних, на яке підприємство отримало невиключне 
право користування (офісне програмне забезпечення, інформаційні системи, бази 
даних, комп’ютерні програми, наприклад, «1С») та від використання якого 
підприємство очікує майбутні економічні вигоди у вигляді підвищення 
ефективності бізнес-процесів та мінімізації операційних витрат діяльності 
визнається нематеріальним активом.

Проте, програмне забезпечення може обліковуватися не тільки як 
нематеріальний актив, але як об’єкт основних засобів чи навіть роялті. За умови якщо 
програмне забезпечення купується разом з комп’ютером як невід’ємна його частина, 
за одним договором, то таке програмне забезпечення відноситься до складу основних 
засобів.

Придбання програмного забезпечення на речовому носії не означає, що 
придбавається річ, адже речовий носій не має самостійного значення та й коштує 
такий носій зазвичай небагато. Тому, економічно обґрунтовано розглядати програмне
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забезпечення, придбане на матеріальному носії, як один об’єкт обліку -  
нематеріальний актив. Отже, бухгалтеру слід визнавати такий актив на основі оцінки 
того, який елемент, матеріальний чи нематеріальний, є суттєвішим.

Придбання програмного забезпечення може виступати як роялті. У разі передачі 
копії програмного забезпечення у володіння передається не об’єкт права власності, а 
лише примірник цього об’єкта. Ця ситуація зустрічається найчастіше. В такому 
випадку доцільно понесені витрати розглядати в складі валових витрат, і бухгалтеру 
потрібно пам’ятати про необхідність амортизації витрат на придбання і створення 
нематеріальних активів.

Проблема визнання чи невизнання нематеріальних активів при зарахуванні на 
баланс зумовлена різними локальними цілями підприємства. Бажання показати 
більшу величину прибутку зумовлює необхідність капіталізації всієї суми витрат, 
пов'язаних зі створенням або придбанням нематеріальних активів. З метою 
зменшення суми прибутку у фінансовій звітності такі витрати відносять до складу 
роялті, поточних витрат діяльності підприємства [1].

Отже, програмне забезпечення є специфічним, нематеріальним по своїй суті. 
Проблема віднесення його до матеріальних чи нематеріальних активів виникає у 
зв’язку з певними особливостями придбання програмних продуктів. Як бухгалтерові 
вийти з такої ситуації?

Під час придбання програмного забезпечення слід враховувати умови договору 
на придбання програмних продуктів. В договорі повинно бути зазначено правовий 
режим: покупець набуває виключні майнові або невиключні права на комп'ютерне 
програмне забезпечення [2]. Важливим є вказати, чи поширюється зазначений 
правовий режим на примірники копій. Питання, в кого залишиться оригінал 
програмного забезпечення також повинно обумовлюватися в договорі. Це полегшить 
роботу бухгалтера і знизить ризик невідповідного віднесення програмних продуктів 
до складу балансу підприємства.

Висновки. Ведення обліку програмного забезпечення викликає певні труднощі, 
тому дослідження можливих варіантів зарахування програмних продуктів на баланс 
підприємства дозволить бухгалтеру обрати найбільш підходящий спосіб до потреб 
підприємства, та уникнути ризиків, пов’язаних з питанням ідентифікації 
нематеріальних активів.
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19. Проблеми формування облікових даних про доходи 
інвестиційної діяльності підприємств

Вікторія Мельниченко, Ольга Щербина
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Найважливіший показник роботи підприємства - розмір і характер 
прибутку (збитку) за кожен період його діяльності. Тому правильне визначення 
доходу за кожним видом діяльності (операційна, інвестиційна, фінансова) та 
своєчасне відображення його в бухгалтерському обліку зумовлює актуальність 
обраного напряму дослідження.

Матеріали та методи. Теоретичною основою вивчення даної проблеми є 
системний підхід і діалектичний метод пізнання щодо дослідження економічних та 
облікових явищ, чинне законодавство України, наукові праці дослідників із проблем 
формування та обліку доходів інвестиційної діяльності. Використано абстрактно- 
логічний метод дослідження (теоретичні узагальнення та формулювання висновків 
при з’ясуванні проблеми і напрямків удосконалення обліку і аудиту доходів від 
інвестиційної діяльності)

Результати. Фінансовий результат діяльності підприємства формується в 
основному за рахунок операційної діяльності. Проте певну частку в прибутку 
підприємства займають результати інвестиційної діяльності. В Плані рахунків немає 
чіткого розмежування рахунків від здійснення даного виду діяльності, що ускладнює 
порядок складання Звіту про фінансові результати та аналітичну роботу на 
підприємстві.

Планом рахунків для узагальнення інформації про доходи, які виникають у 
процесі звичайної діяльності, але не пов’язаної з операційною і фінансовою 
діяльністю підприємства, призначено рахунок 74 «Інші доходи», який і 
використовується для узагальнення доходів від інвестиційної діяльності. Дані цього 
рахунку забезпечують інформаційні потреби Звіту про фінансові результати, але є 
складними при формуванні інформації у Звіті про рух грошових коштів, оскільки 
доходи від інвестицій за Планом рахунків належать до фінансової діяльності, і 
відповідно структури Звіту про рух грошових коштів -  до інвестиційної̂ ].

Тому на методологічному рівні формування облікової роботи варто змінити 
назву рахунка 72 «Дохід від участі в капіталі» на «Дохід від інвестицій» і 
відображати за методом участі в капіталі та відкрити новий субрахунок 724 «Дохід 
від інвестицій у відмінні від асоційованих, спільні чи дочірні підприємства», а на 
рахунку 73 «Інші фінансові доходи» відображати доходи за фінансовими 
інвестиціями у боргові цінні папери, такі як облігації, векселі, депозитні сертифікати, 
доходи у відсотках за надані у фінансову оренду необоротні активи, нараховані 
банківські відсотки за суми на поточних рахунках і нараховані відсотки за даними 
довгостроковими та короткостроковими кредитами тощо. При цьому рахунок 73 
«Інші фінансові доходи» перейменувати на «Доходи фінансової діяльності» з 
відкриттям субрахунків показників, які відносяться до цієї діяльності[1].

Дивіденди та відсотки одержані (відображаються на субрахунках рахунку 73) 
перенести до рахунку 74 «Інші доходи» і перейменувати його на «Доходи 
інвестиційної діяльності» та відкрити нові субрахунки: 744 «Дохід від курсових 
різниць інвестиційної діяльності», 745 «Дивіденди одержані», 746 «Відсотки
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одержані», 747 «Інші доходи інвестиційної діяльності», оскільки за економічною 
сутністю дані доходи належать до інвестиційної діяльності.

В поточному бухгалтерському обліку та фінансовій звітності не виділено 
окремих рахунків для обліку витрат і доходів інвестиційної діяльності. Вона 
об’єднана з іншою звичайною діяльністю на одних рахунках, назви яких не 
конкретизують їх змісту і не асоціюються з певним видом діяльності: 74 «Інші 
доходи», 97 «Інші витрати». Більшість субрахунків, передбачених до цих рахунків, 
характеризують інвестиційну діяльність, але серед них є й субрахунки 746 «Інші 
доходи від звичайної діяльності» та 977 «Інші витрати звичайної діяльності». Зміст 
цих двох субрахунків напряму не пов'язано з інвестиційною діяльністю, але до певної 
міри він наближений до неї. Це підтверджує практика відображення таких витрат і 
доходів у звітності. Тому доцільним буде рахунок 74 назвати «Доходи інвестиційної 
та іншої звичайної діяльності», а рахунок 97 -  «Витрати інвестиційної та іншої 
звичайної діяльності».

Висновки. Запропоновані зміни до формування даних на відповідних рахунках 
доходів дозволяють встановити систему взаємозв’язків між відповідними фінансово- 
економічними показниками та бухгалтерськими рахунками. Це дозволяє чітко 
визначити результативні показники інвестиційної діяльності для проведення 
подальшої аналітичної роботи та прийняття відповідних управлінських рішень.
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20. Проблемні аспекти обліку, аналізу і контролю витрат 
майбутніх періодів

Людмила Юзковець, Світлана Ніколаєнко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Важливе значення для правильного формування основних показників 
діяльності підприємства, таких, як наприклад, собівартість продукції (робіт, послуг), 
фінансового результату, має достовірне визначення та розподіл витрат звітного 
періоду, зокрема правильного та своєчасного розподілу та списання витрат майбутніх 
періодів.

Сутність, склад, методику бухгалтерського обліку та контролю витрат майбутніх 
періодів досліджували в кандидатських дисертаціях Е.Г. Мельник (Україна, 2011 р.) 
та В.М. Саприкіна (Росія, 2008 р.)[1,2].

Методи досліджень. При дослідженні проблемних аспектів обліку, аналізу та 
контролю витрат майбутніх періодів використаний метод теоретичного 
узагальнення, а саме узагальнено нормативно-законодавчу базу, здобутки відомих 
вчених та кандидатські дисертації з даного питання.
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Результати. Сучасні умови господарювання вимагають підвищення 
ефективності управління витратами і доходами, які в майбутніх звітних періодах 
формуватимуть фінансові результати діяльності підприємств. Для здійснення 
управління на високому рівні постає питання методичного, організаційного й 
інформаційного забезпечення, що, як відомо, є прерогативою системи 
бухгалтерського обліку, аналізу та контролю.

У теорії і на практиці така специфічна категорія, як "витрати майбутніх періодів” 
часто викликає неоднозначне ставлення. Законодавчі норми є досить загальними, не 
охоплюють особливостей і специфіку діяльності окремих суб’єктів господарювання 
та не враховують всіх можливих варіантів щодо відображення в обліку операцій 
пов’язаних з витратами та доходами майбутніх періодів. Спірні і не вирішені аспекти 
сучасного обліку, аналізу та контролю витрат і доходів майбутніх періодів зводяться 
до наступного[1].

Досить дискусійним є питання щодо складу витрат майбутніх періодів. 
Враховуючи той факт, що чітких роз’яснень і рекомендацій на законодавчому рівні 
немає, підприємства, виходячи з економічної доцільності, можуть самостійно 
вирішувати, які витрати включати до складу витрат майбутніх періодів. Це 
залежатиме від виду економічної діяльності суб’єкта господарювання та доцільності 
виділення таких витрат.

На даному етапі не визначені терміни та методи розподілу (списання) витрат 
майбутніх періодів на витрати звітних періодів. За результатами проведеного 
дослідження встановлено, що підприємства або самостійно встановлюють терміни та 
способи списання витрат або їх взагалі не визначають в обліковій політиці. Щодо 
методів розподілу витрат майбутніх періодів, то застосовують прямолінійний і метод 
нормативних (кошторисних) ставок. Вчений В.М. Саприкін пропонує метод 
прискореного списання з використанням норми прискореної амортизації . Проте, 
витрати майбутніх періодів необхідно розподіляти по мірі одержаних доходів, а 
використання такого методу може призвести до завищення собівартості (витрат) 
звітного періоду та необгрунтованого фінансового результату діяльності 
підприємства[2].

На критичну оцінку заслуговує практика ведення обліку витрат майбутніх 
періодів, зокрема: відсутність досконалого документального оформлення операцій 
або використання документів, що не в достатній мірі відповідають вимогам, які 
висуваються до економічної інформації, а також єдиної системи облікових регістрів 
(фінансового й управлінського обліку); розосередженість витрат майбутніх періодів: 
частина витрат нівелюється з витратами на основне виробництво та на поточне 
забезпечення виробництва продукції, частина витрат обліковується у складі 
дебіторської заборгованості або інших витрат операційної діяльності. Це, у свою 
чергу, сприяє неправильному визначенню фінансового результату звітного періоду та 
прийняттю неефективних управлінських рішень. Побудова системи обліку як функції 
управління не відповідає сформованій організаційній структурі суб’єктів 
господарювання і не забезпечує покладених на неї завдань накопичення, 
відображення та списання витрат майбутніх періодів.

Висновки. На підставі проведеної критичної оцінки виявлено, що на даному 
етапі розвитку економічних відносин облік, аналіз та контроль витрат майбутніх 
періодів не враховують вимоги, котрі висуваються системою управління до них. 
Недосконалість організації та методики обліку, аналізу і контролю цих об’єктів 
спричиняє втрату частини інформації, змісту та призначення, викривлення суті, 
зниження достовірності, унеможливлення дослідження й управління. Тому, науково
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обґрунтовані рішення цих проблем є передумовою для покращення стану обліку, 
аналізу та контролю витрат і доходів майбутніх періодів, запровадження яких на 
підприємствах суттєво підвищить ефективність управління.
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21. Проблемні аспекти обліку, аналізу та аудиту доходів 
майбутніх періодів

Інна Висловух, Надія Беренда
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. В сучасних умовах господарювання існує потреба підвищення 
ефективності управління доходами, які в майбутніх звітних періодах формуватимуть 
фінансові результати діяльності підприємств. Тому, для здійснення управління на 
високому рівні постає питання методичного, організаційного й інформаційного 
забезпечення системи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

Матеріали і методи. На практиці та в теорії така категорія, як "доходи 
майбутніх періодів” часто викликає неоднозначне ставлення. Законодавчі норми 
є досить загальними, не охоплюють особливостей і специфіку діяльності окремих 
суб’єктів господарювання та не враховують всіх можливих варіантів щодо 
відображення в обліку операцій пов’язаних з доходами майбутніх періодів.

Результати. Виникло багато спірних і не вирішених аспектів сучасного обліку, 
аналізу та аудиту доходів майбутніх періодів зводяться до наступного.

Одне з них, це не визначені терміни та методи розподілу (списання) доходів 
майбутніх періодів на доходи звітних періодів. За результатами проведеного 
дослідження встановлено, що підприємства або самостійно встановлюють терміни та 
способи списання доходів майбутніх періодів або їх взагалі не визначають в 
обліковій політиці. При цьому, при розподілі доходів майбутніх періодів 
використовуються методи рівномірного списання. З метою правильного розподілу 
доходів майбутніх періодів необхідно формувати окремий документ, в якому 
вказувати обґрунтовані терміни та методи їх списання[1].

Також досить дискусійним є питання щодо складу доходів майбутніх періодів. 
Враховуючи той факт, що чітких роз’яснень на законодавчому рівні 
немає, підприємства можуть самостійно вирішувати, які доходи включати до складу 
доходів майбутніх періодів.

Враховуючи це, на критичну оцінку заслуговує практика ведення обліку доходів 
майбутніх періодів, зокрема: відсутність досконалого документального оформлення 
операцій або використання документів, що не в достатній мірі відповідають вимогам, 
які висуваються до економічної інформації, а також єдиної системи облікових 
регістрів . Це, у свою чергу, сприяє не правильному визначенню фінансового 
результату звітного періоду та прийняттю неефективних управлінських рішень[2].
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Доходи майбутніх періодів відображаються в балансі окремими розділами в 
складі однієї статті, тобто чинна нормативна база не передбачає розмежування таких 
доходів за ознакою часу їх списання на довгострокові та поточні, що, на мою думку, 
є не коректним. Адже, це негативно впливає на порядок їх відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку і, таким чином, створює передумови для викривлення 
інформації про майновий стан і структуру зобов’язань у фінансовій звітності 
підприємства.

Висновки. Отже, на підставі проведеної критичної оцінки виявлено, що на 
даному етапі розвитку економічних відносин облік, аналіз та аудит доходів 
майбутніх періодів не враховують вимоги, котрі висуваються системою управління 
до них. Недосконалість організації та методики обліку, аналізу і аудиту цих об’єктів 
спричиняє втрату частини інформації, змісту та призначення, викривлення суті, 
зниження достовірності, унеможливлення дослідження й управління. Тому, 
передумовою для покращення стану обліку, аналізу та аудиту доходів майбутніх 
періодів є науково обґрунтовані рішення цих проблем.
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22. Розвиток фрайчайзингу в Україні.

Катерина Порхун, Людмила Момот
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. В економіці України виникли та розвиваються такі явища здійснення 
підприємницької діяльності, які успішно практикуються і використовуються у 
розвинених країнах світу. Одним з таких явищ є франчайзинг (комерційна концесія).

Необхідність франчайзингу в Україні зумовлена втратою ринків збуту багатьма 
вітчизняними підприємствами в умовах загострення конкуренції на внутрішніх 
ринках, відсутністю достатніх фінансових можливостей для запровадження нових 
технологій у виробництво, неконкурентоспроможністю порівняно з іноземними 
фірмами

Матеріали і методи. Дослідження поняття “ франчайзингу” та визначення 
основних етапів його розвитку в Україні базується на теоретичних та прикладних 
наробках вітчизняних та зарубіжних науковців.

Результати. Термін “Франчайзинг” - слово англійського походження 
“Franchising” - переклад якого означає “ право, привілеї ”.

Сторона, що надає за договором фрайчайзингу та має комплекс виключних прав 
(франшизу) називається франчайзер -  переклад з англійської мови “Franchior”. а 
сторона, що отримує франшизу - франчайзі- “ Franchsisee”.
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Франчайзинг є однією з найкращих бізнес-моделей у світі, що надає можливість 
успішно розвивати малий та середній бізнес (МСБ). Ринок франчайзингу тільки 
зароджується в Україні [1] .

В 2009 році була створена Федерація Розвитку Франчайзингу України (далі 
ФРФУ). Ініціатором її створення була група компаній, яка зацікавлена в підтримці та 
розвитку малого та середнього бізнесу на Україні, інфраструктури та гостинності.

Беручи до уваги пріоритети України щодо інтеграції в Європейський Союз, 
головною метою діяльності ФРФУ є налагодження відносин співпраці міжнародного 
бізнесу з представниками влади в Україні, підприємцями та підприємствами в 
Україні. На сьогоднішній день ФРФУ є провідною організацією у галузі 
франчайзингу, гостинності та інфраструктури в Україні.

Федерація розвитку франчайзингу прогнозує у найближчі часи прихід на ринок 
України міжнародних операторів ринку нерухомості та найбільш відомих брендів 
ресторанного бізнесу.

Найбільш прибутковими залишаються компанії, що розвивають іноземні 
інвестиції. Найбільш динамічними з точки зору інвестицій є ринок готельного 
бізнесу.

Ринок ресторанного бізнесу займає найбільшу частку -  біля 55% від усіх брендів, 
які розвивають франчайзинг в Україні. Ринок роздрібної торгівлі займає біля 35% та 
10% припадає на всі інші види діяльності.

Серед українських компаній безумовним лідером є компанія “Система швидкого 
харчування” (FFS).

За даними експертів Федерації розвитку франчайзингу (FDF), спостерігається 
висока перспективність галузевого розвитку бізнесу, які, у перспективі, будуть 
працювати на умовах франчайзингу. Дослідження Федерації визнали, що біля 29 
галузей економіки України мають досить великі перспективи для власного розвитку 
та залучення іноземних франшиз. Серед них, найбільш перспективним є розвиток 
освіти, реклами та інших послуг[1].

Висновки. Франчайзинг має перелік переваг, які дозволяють знизити операційні 
витрати та підвищити ефективність виробничої діяльності, що особливо важливо для 
України в сучасних умовах. Однак, незважаючи на таку значну кількість переваг, 
ринок франчайзингу має ряд проблем, що потребують вирішення. До таких проблем 
відносяться:

1. Необізнаність українських підприємців щодо основних принципів ведення 
бізнесу за умов франчайзингу.

2. Невідповідність правового регулювання франчайзингу змісту та стану 
розвитку комерційних відносин.

3. Незахищеність франчайз (особливо українських) у франчайзингових 
договорах з іноземними франчайзерами [1].
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23. Системи організації та управління аудиторської діяльності
в країнах Європи

Марина Гуз, Надія Беренда
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. З метою захисту інтересів власників, інвесторів та кредиторів виникає 
необхідність удосконалення фінансово-економічного контролю взагалі і його 
складової аудиту зокрема. Незалежний аудит надає можливість переконатися у 
повноті та достовірності даних бухгалтерського обліку та показників фінансової 
звітності суб’єкта господарювання у всіх суттєвих аспектах.

Кожна країна запроваджує власну систему організації та управління 
аудиторської діяльності, але принципи ведення та професійного регулювання є 
майже однаковими у країнах з ринковою економікою.

Відмінність між ними полягає у ступені державного втручання, а також рівня 
контролю за функціонуванням суб’єктів аудиторської діяльності.

Матеріали і методи. Проблеми організації аудиторської діяльності розглядали 
такі автори як Ф.Ф. Бутинець, Н.І. Дорош, В.Д. Андрєєв, С.М. Бичкова, Б.Ф.Усач, 
М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, Петрик О.А. та інші.

Під організацією аудиторської діяльності розуміється вирішення таких завдань, 
як формування нормативної бази аудиту; призначення компетентних органів 
регулювання аудиторської діяльності; визначення статусу аудитора та аудиторських 
фірм у системі відносин між суб’єктами господарювання, кредитно-фінансовими 
установами та державою; визначення прав та обов’язків аудитора, а також порядок 
набуття професійної кваліфікації та права займатись діяльністю у галузі аудиту.

Результати. Кожна країна Європи має певні особливості в системі організації 
та управління аудиторської діяльності, які дають змогу пояснити сутність аудиту, 
його призначення, визначити стан правового регулювання аудиторської діяльності, 
ступінь регламентації, а також методичні прийоми організації аудиторської 
перевірки.

В країнах Європи в основному поширена державна концепція регулювання 
аудиторської діяльності, тобто аудит орієнтований, головним чином, на потреби 
державних органів як основних користувачів аудиторських висновків. В економічно 
розвинутих країнах аудиторська діяльність має високий рівень саморегулювання. [2]

У багатьох країнах Європи спостерігається високий рівень впливу держави при 
встановленні вимог щодо освіти та стажу роботи за спеціальністю, які визначають 
можливість допуску претендентів до кваліфікаційних іспитів з аудиту.

Базові принципи системи організації аудиторської діяльності залежать від рівня 
економічного розвитку, на якому знаходиться країна. Якщо оцінити ступінь 
державного втручання та контролю за функціонуванням суб’єктів аудиторської 
діяльності як високий, середній та низький, можна виділити відповідно три моделі 
організації та регулювання аудиторської діяльності: жорстку, змішану та м’яку.

Прикладом країн з м’якою моделлю регулювання є Республіка Болгарія, 
основним користувачем аудиторського висновку є треті особи -  інвестори, 
кредитори, банки, страхові компанії, біржі, з жорсткою моделлю -  Німеччина, 
Франція, Польща, де аудит орієнтований, головним чином, на потреби державних 
органів як основних користувачів аудиторських висновків, ну а до змішаної моделі
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можна віднести Україну, оскільки регулювання аудиторської діяльності здійснює як 
уряд країни, так і незалежні професійні організації. [1]

Цей поділ є доволі умовним, оскільки майже в кожній країні, аудиторську 
діяльність регулюють як професійні організації, так і державні органи.

Узагальнення результатів теоретичних і аналітичних досліджень в галузі аудиту 
дозволяє зробити висновок про необхідність комплексного підходу до організації 
аудиторської діяльності. Для цього необхідно використовувати узагальнену модель 
аудиту, яка розкриває його структуру і основні характеристики.

Висновки. Найбільш оптимальною моделлю можна вважати змішану, оскільки 
її ефективність ґрунтується на тому, що така система дозволяє одночасно 
враховувати та захищати інтереси держави, зовнішніх користувачів, а також 
суб’єктів аудиторської діяльності. Держава, з одного боку, встановлює порядок та 
правила здійснення аудиторської діяльності, забезпечуючи виконання своїх функцій 
перед суспільством. Незалежні професійні організації захищають права та інтереси 
своїх членів -  аудиторів, а також розробляють шляхи розвитку та покращання 
аудиторської діяльності відповідно до законодавства.
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24. Теоретичні підходи до визначення фінансових ресурсів та 
ефективність їх використання

Катерина Хачко , Ольга Михайленко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Багато вітчизняних та зарубіжних науковців досліджували сутність 
фінансових ресурсів, але на сьогодні в економічній літературі немає єдиної думки 
щодо їх визначення, складу, методів впливу на ефективність господарювання.

Матеріали і методи. Теоретичним підґрунтям даного дослідження стали 
наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, які базуються на нормативно- 
законодавчій базі України. законодавчі та нормативні акти України.

Результати. Фінансові ресурси -  це грошові фонди, які створюються в процесі 
розподілу, перерозподілу і використання ВВП, що створюється упродовж певного 
часу в державі. Але багато авторів вносять свої корективи до визначення цього 
поняття. Так Шеремет О.О. схиляється до думки, що «...фінансові ресурси -  
сукупність грошових коштів, які формуються з метою фінансування розвитку 
підприємництва майбутньому періоді [1]. Опарін В.М. вважає, що це сума коштів, 
спрямованих в основні та оборотні засоби підприємств, на основі яких формуються 
продуктивні доходи [1]. М.В. Грідчина стверджує, що під фінансовими ресурсами
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підприємства слід розуміти грошові доходи і надходження, які перебувають у 
розпорядженні суб’єкта господарювання і необхідні для виконання ним фінансових 
зобов’язань, здійснення витрат з розширеного відтворення і економічного 
стимулювання працівників [2]. Як бачимо, у деяких наведених визначеннях фінансові 
ресурси прирівнюються до коштів. Але кошти, які перебувають на поточному, 
валютному рахунках, у касі підприємства знеособлені й не мають цільового 
призначення. Отже, відбувається ототожнення фінансових ресурсів із грошовими, 
тоді як перші є специфічним явищем.

Меренкова Л.О., дослідивши праці більше 20 вчених, говорить, що: «Фінансові 
ресурси - це грошові доходи і надходження з власних та позикових джерел, які 
формуються в процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту і 
національного доходу, знаходяться в розпорядженні підприємства у фондовій і не 
фондовій формах, призначені для забезпечення безперервності розширеного 
відтворення і задоволення соціальних потреб та відбиваються в звітності 
підприємства як власний капітал і зобов'язання» [1, с. 345].

Якість використання фінансових ресурсів може бути оцінена через ефективність 
використання, при цьому ефективність забезпечується впливом багатьох внутрішніх і 
зовнішніх факторів: економічних, правових, соціальних та інших

Вовк В.М. під ефективністю використання фінансових ресурсів розуміє 
формування певної структури капіталу та стверджує про недоцільність обчислення 
усіх багатьох коефіцієнтів, оскільки більшість з них близькі або однотипні за 
економічним змістом. Для визначення структури капіталу окремого підприємства 
достатньо обчислити коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт концентрації 
позикового капіталу та коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу 
[2].

Комаринець С.О. вважає, що для оцінки фінансової гнучкості, яку можна 
інтерпретувати як ефективний процес формування, розподілу і використання 
фінансових ресурсів в умовах невизначеності середовища та дефіциту часу для 
прийняття рішень, запропоновано використати метод фінансових коефіцієнтів, який 
дає змогу порівняти фінансовий потенціал і результати діяльності підприємств, 
різних за обсягами використовуваних ресурсів та іншими показниками. З цією метою 
необхідно обчислити п'ять груп показників:

• показники майнового стану: частка оборотних виробничих фондів в обігових 
коштах, частка основних засобів в активах, частка довгострокових фінансових 
інвестицій в активах, коефіцієнт мобільності активів;

• ділової активності: оборотність активів, оборотність власного капіталу;
• рентабельності: рентабельність активів за чистим прибутком, коефіцієнт 

стійкості економічного зростання;
• фінансової стійкості: маневреність власних обігових коштів, коефіцієнт 

фінансової незалежності, коефіцієнт фінансової стабільності, коефіцієнт фінансового 
левериджу;

• ліквідності: коефіцієнт поточної та абсолютної ліквідності [3, с. 188].
Висновки. Отже, дослідження економічної сутності фінансових ресурсів у

поєднанні із ефективною методологією, при врахуванні різноманітних специфічних 
особливостей галузей, підприємств дозволить більш оптимально та об’єктивно 
досліджувати фінансові ресурси суб’єкту господарювання.
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25. Удосконалення обліку як провідного інформаційного 
ресурсу управління виробничим підприємством в сучасних умовах

Вікторія Савченко, Юлія Темчишина
Національний університет харчових технологій

Вступ. Реалії сьогодення, що тісно пов’язані з соціально-економічними 
глобалізаційними процесами, постійно вимагають прийняття виважених 
управлінських рішень: впровадження інноваційних технологій, організації випуску 
нової конкурентоспроможної продукції, виходу на нові міждержавні та міжнародний 
ринки, забезпечення належної якості продукції, тощо.

Для цього керівництво повинно мати в своєму розпорядженні інформацію про 
фактори внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, давати їх 
кількісну/ якісну оцінку та вміти визначати їх спільний вплив на основні процеси 
операційної, фінансової та інвестиційно-інноваційної діяльності[1].

Тому актуальною для наукового та практичного рішення є проблема 
удосконалення інформаційного ресурсу управління підприємством, головною 
складовою якого є облікова інформація.

Матеріали і методи. Науково-практичні дискусійні матеріали щодо шляхів 
стабілізації економіки України та перспектив розвитку агропромислового комплексу 
в її системі, опубліковані в газетах, журналах та інтернет-ресурсах.

Погляди науковців, розкриті в монографіях та наукових статтях, щодо проблем 
обліково-аналітичного забезпечення управління та шляхів їх вирішення в умовах 
швидких змін у зовнішньому середовищі функціонування підприємства.

Основними методами дослідження є:
1. всебічний віртуальний опис особливостей середовища функціонування 

сучасного виробничого підприємства на основі матеріалів -  носіїв інформації з 
досліджуваної проблеми;

2. аналітичний відбір інформації, яка необхідна і достатня для ефективного 
управління підприємства, за допомогою методу нечіткої логіки;

3. логічний аналіз можливостей модернізації обліку, як головного об’єктивного 
інформаційного ресурсу управлінського процесу[2].

Результати. Потреба в новітній синергетичній парадигмі трансформації теорії 
та практики бухгалтерського обліку особливо посилилась в нинішніх умовах, коли 
активізувались економічні та соціальні глобалізаційні процеси.
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Аналіз сутності сучасного підприємства здатного ефективно функціонувати в 
умовах глобалізаційних процесів в економіці, в узагальнених поглядах науковців має 
такі найбільш характерні ознаки, а саме цілеорієнтованість, адаптивність, 
системність, гнучкість, динамічність, фінансова самоорганізація.

Дослідження дозволяють стверджувати, що в перспективі система управління 
виробничим підприємством повинна ситуаційно забезпечувати його швидку 
адаптацію до змін в середовищі функціонування. Саме тому, підприємствам 
необхідно активно розпочати процес формування системи облікового забезпечення, 
яке дозволить на основі володіння потрібною інформацією вчасно приймати 
обґрунтовані управлінські рішення[3].

На першій стадії розвитку облікової інформаційної системи в структурі 
менеджменту підприємства можна пропонувати до використання програму 
електронних таблиць MS Excel.

В подальшому розвитку доцільно прямувати шляхом використання системи 
бухгалтерського, фінансового і податкового обліку, що реалізована за допомогою 
програм 1С. Важливо також впроваджувати у стратегічний менеджмент логістичну 
систему управління товарними операціями «МІФ», «Парус» та інші програмні 
продукти, які набули практичного застосування на підприємствах різного масштабу 
та сфер діяльності.

Висновки. Отже, в умовах активізації процесів глобалізації економіки виникає 
потреба в розробці нової науково-теоретичної платформи розвитку бухгалтерського 
обліку. В основі такої стратегічної наукової платформи має бути парадигма 
бухгалтерського обліку, економіки сталого розвитку та інституціональна теорія 
сталого розвитку, які повинні забезпечити синергетичний ефект. Останнє сприятиме 
еволюційній гармонізації та зведенню в перспективі до нуля розбіжностей між 
ПСБО і МСФЗ, та, що більш важливо, сприятиме розвитку в Україні науки з 
бухгалтерського обліку.
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3. Лабунська С.В. Формування обліково-аналітичного забезпечення 
інноваційного розвитку підприємства: монографія / С.В. Лабунська, Н.В.Курган. -  
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25. Характеристика малоцінних необоротних матеріальних 
активівв системі обліку та контролю

Олександра Горбачова. Світлана Ніколаєнко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. В сучасних умовах господарювання постійну увагу приділяють 
механізмам раціонального використання ресурсів. Функціонування систем обліку та 
контролю завдяки сучасним інформаційним технологіям виступають передумовою 
оптимізації обліку та контролю малоцінних необоротних матеріальних активів
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(МНМА). Актуальним питанням є розробка рекомендацій щодо вдосконалення 
методично-організаційних аспектів обліку та контролю даних активів для потреб 
ефективного управління ними.

Матеріали та методи. Інформаційною базою дослідження стали праці 
вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з питань обліку та контролю 
необоротних матеріальних активів, законодавчо-нормативні акти України, матеріали 
науково-практичних конференцій. В роботі використані загальнонаукові методи 
пізнання, окрема узагальнення для визначення теоретичних основ обліку та контролю 
малоцінних необоротних активів.

Результати. Розуміння сутнісного наповнення терміну «малоцінні необоротні 
матеріальні активи» визначається нормативно-законодавчою базою України з 
ведення обліку (Положеннями бухгалтерського обліку, Інструкцією по застосуванню 
плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій). Чинні на сьогодні норми передбачають розмежування 
активів у залежності від терміну експлуатації на малоцінні та швидкозношувані 
предмети (МШП) у складі оборотних активів та МНМА у складі необоротних. До 
складу перших потрапляють засоби праці, що багаторазово беруть участь у процесі 
господарської діяльності, проте фізично зношуються за короткий термін, як правило 
до одного року, або в межах операційного циклу, якщо він більше одного року. До 
другої групи активів належать предмети, які на підприємстві служитимуть довше, 
ніж один рік або операційний цикл, якщо він більше одного року, проте у зв’язку із 
незначною для підприємства вартістю не відносяться до складу основних засобів.

Алгоритм визнання та поділу активів на МШП та МНМА залежить від терміну їх 
використання та вартісного критерію. Поділ засобів праці на основні засоби та інші 
необоротні матеріальні активи розставляє певні пріоритети при веденні їх обліку. 
Якщо проаналізувати склад об’єктів, що обліковуються на рахунках 106 
«Інструменти, прилади та інвентар», 109 «Інші основні засоби» та 112 «Малоцінні 
необоротні матеріальні активи», то їх можна об’єднати за призначенням у декілька 
груп, наприклад: інструменти, прилади, меблі, офісне обладнання, побутова техніка 
тощо. Проте ці активи характеризуються значними коливаннями вартості. 
Встановлення вартісної межі дозволяє відділити номенклатуру незначної вартості з 
метою застосування спрощеного механізму обліку[1].

МНМА, передані в експлуатацію, підлягають кількісному обліку. В Інструкції із 
застосування плану рахунків запропоновано такий облік здійснювати за місцями 
використання, матеріально-відповідальними особами та групами. Проте на 
підприємствах частіше дотримуються тільки двох перших критеріїв, останні 
залишаються поза увагою. Тому узагальнення об’єктів МНМА в однорідні групи 
дозволяє оперативно реагувати на зміни у їх складі.

Слід зауважити, що певні статті узагальнюють інформацію про предмети, що 
використовуються на будь-якому підприємстві (комп’ютерна та оргтехніка, меблі). 
Проте є статті, що змінюються за пріоритетністю для підприємства або за змістовим 
наповненням. Так, для сфери послуг основними групами МНМА виступають посуд, 
столові прибори, столова білизна, постільні речі тощо, а у сфері виробництва основну 
увагу приділяють інструментам, пристроям, спецодягу, засобам індивідуального 
захисту[2]. Для торговельних підприємств до складу інструментів та пристосувань 
відносять специфічні предмети, такі як детектори валют, калькулятори тощо. 
Залежно від мети участі у господарському процесі розрізняють предмети 
загальновиробничого і безпосередньо виробничого призначення, а також ті, що
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використовуються у адміністративних чи збутових цілях. Такий поділ є підставою 
правильного перенесення вартості МНМА на витрати діяльності.

Висновки. Методико-організаційне забезпечення системи бухгалтерського 
обліку та внутрішнього контролю малоцінних необоротних активів, повинно 
враховувати їх функціональні характеристики, чітке групування їх за економічною 
суттю і призначенням, галузевою приналежністю та способами перенесення на 
витрати. Це дає змогу отримувати інформацію про фактичний і прогнозний стан 
активів за різними рівнями деталізації та створює передумови для підвищення 
ефективності управління досліджуваними активами на підприємствах.
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26. Щодо проблем кредитування переробної промисловості
України

Наталія Кудренко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Втуп. В сучасних умовах господарювання основною проблемою підприємств 
переробної промисловості, як і більшості галузей АПК, є недостатнє забезпечення 
оборотними коштами. Для безперебійного виробничого процесу виробництва 
підприємство повинне мати у своєму розпорядженні відповідні виробничі засоби та 
відповідний рівень технологій, адже продукція повинна бути 
конкурентоспроможною на ринку. Тому підприємства переробної промисловості 
потребують додаткового фінансування за рахунок інвестиційних надходжень та 
кредитних ресурсів. Так, за даними Незалежної асоціації банків України (далі — 
НАБУ) протягом 2012 року більшість нових кредитів корпоративним позичальникам 
видана торговим і переробним компаніям [4].

Матеріали і методи. Проведені дослідження та наліз кредитних правовідносин 
в переробній промисловості АПК свідчить, що вітчизняними та іноземними 
комерційними банками при прийнятті рішення про надання кредитних ресурсів, 
найчастіше не враховуються її специфіка та особливості. В переробній 
промисловості як і в інших галузях агропромислового комплексу як правило, 
надаються короткострокові кредитні ресурси, що штучно впливає на 
неплатоспроможність позичальників. Основною причиною відмови у кредитуванні 
підприємств переробної промисловості є відсутність можливої застави або взагалі 
збиткові показники виробничо-господарської діяльності. Не менш важливою 
проблемою залишається процедура отримання кредиту. Адже переважна більшість 
підприємств агропромислового комплексу, зокрема сільгоспвиробники та фермери, 
повинні подати велику кількість необхідних документів, що тривалий період 
розглядаються.
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Особливості та проблеми забезпечення кредитними ресурсами підприємств 
переробної промисловості АПК досліджували такі вчені як О. Василик, М. 
Дем’яненко, Ю. Коробов, С. Маслов, П. Саблук, В. Шелудько, Чарльз Дж. Вулфел, 
М. Чумаченко та інші.

Питання щодо дослідження особливостей кредитування підприємств переробної 
промисловості є актуальним та потребує подальших досліджень. Зокрема, пошук 
нових шляхів спрощення процедур кредитування та надання пільгових кредитних 
ресурсів дрібним та середнім виробникам, які не входять до агропромислових 
об’єднань. Адже основною проблемою більшості підприємств переробної 
промисловості залишається відсутність достатніх активів для покриття кредитних 
ресурсів.

Результати. Відповідно до даних, оприлюднених прес-службою НАБУ, 
вітчизняні комерційні банки при формуванні своїх кредитних стратегій проводять 
детальне дослідження тенденцій та перспектив розвитку галузей та з обережністю 
розглядають можливість кредитування реального сектора економіки. Тому що, 
результати виробничо-господарської діяльності більшості підприємств переробної 
промисловості є збитковими або свідчать про зниження обсягів виробництва.

Однак, відповідно до проведених досліджень НАБУ підприємства харчової 
промисловості продемонстрували приріст обсягів виробництва до 2%.

У 2012 році корпоративним позичальникам видано кредитних ресурсів 
вітчизняними комерційними банками на 1236,7 млрд. грн. Основна частина коштів 
надана торгівельним (47%) та переробним компаніям (31%). У структурі кредитного 
портфеля переробних підприємств станом на 01.01 2013 найбільшу частку (30%) 
складають кредити в харчову промисловість [5].

Відповідно до даних НАБУ у 2012 році банки зменшили обсяги довгострокових 
кредитів на 7,6% (або 32,3 млрд. грн. -  до 394,246 млрд. грн.), тоді як у 2011 році 
зростання зазначеного показника становило 1,5% (або 6,4 млрд. грн.).

Відповідно до даних Державної служби статистики України, спад промислового 
виробництва в січні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року склав 
3,2% [6].

Так, у 2012 році компанії агропромислового комплексу, до складу яких входять 
підприємства переробної промисловості, прокредитовано або розглядають 
можливість одержання кредиту:

1. KSG Agro взяв в кредит 11,53 млн. євро у німецького банку Landesbank 
Baden-Württemberg для фінансування закупівлі обладнання та 40 млн. грн. в ОТП 
Банку (Київ);

2. «Кернел Групп» кредит на $500 млн., який розподілений на 2 транша: 
короткостроковий - 222 млн. доларів та довгостроковий - 278 млн. доларів;

3. «Астарта» розглядає можливість отримання довгострокового кредиту для 
реалізації стратегії розвитку на 50 млн. доларів.

Висновки. Фінансування виробничо-господарської діяльності підприємств за 
рахунок кредитних ресурсів є важливим інструментом для удосконалення та 
подальшого їх розвитку, зростання ефективності виробничих процесів, хоча і має ряд 
переваг та недоліків. Так, серед основних причин, що стримують розвиток 
кредитування переробних підприємств є складна процедура оформлення, 
дороговизна кредитних ресурсів, недосконалість чинного законодавства, відсутність 
достатнього рівня застави та ін.

На нашу думку, підвищити інвестиційну привабливість підприємств переробної 
промисловості для банків та активізувати ринок кредитування можливо за умови
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державної підтримки, спрощення процедури кредитування та надання пільгових 
кредитів.
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22.2. Фінанси

Голова -  проф. Т.А. Говорушко 
Секретар -  доц. Г. І. Лановська

Ауд. В-603

1. Динаміка податкових платежів підприємств молочної 
промисловості до бюджету України

Михайло Арич
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Досліджуючи загальні тенденції наповнення державного бюджету 
України, доцільно зауважити, що підприємства молочної промисловості є досить 
великими суб’єктами наповнення казни держави. Такий аспект аналізу розміру та 
складу податкових надходжень до бюджету підприємствами молочної промисловості 
України ще раз підтверджує економічну, політичну та соціальну значимість даних 
суб’єктів господарювання в контексті як, наприклад, хронічного бюджетного 
дефіциту чи наповнення ринку товарами народного споживання, так і в цілому 
забезпечення розвитку держави.

Матеріали і методи. У процесі дослідження використовувалися дані 
Державної служби статистики України та Державної казначейської служби України, 
а також здобутки передових вітчизняних науковців. При цьому застосовано такі 
методи, як статистичне спостереження та аналіз.

Результати. Основними видами податкових надходжень, що сплачують 
виробничі підприємства в Україні загалом, а також суб’єкти-виробники молочної 
продукції, є податок на прибуток та податок на додану вартість. Ще є досить немало 
інших відрахувань в основному з економічного результату -  доходу, однак саме ці 
види надходжень до бюджету є одними з ключових у структурі всіх податкових 
джерел доходів головного фінансового плану держави. При цьому, потрібно 
зауважити, що один з них -  податок на додану вартість є непрямим та несе фінансове 
навантаження на кінцевих споживачів в даному випадку молочної продукції, а інший 
-  податок на прибуток сплачується підприємством виходячи з проміжного результату 
підприємств та безпосередньо визначає розмір кінцевого фінансового результату -
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чистого прибутку (збитку). Протягом досліджуваного періоду доходу державного 
бюджету практично постійно зростали, таким чином у 2012 році відносно 2008 року 
зростання становило 114331,1 млн. грн. (+49,3 %). При цьому дуже динамічно 
збільшувалися податкові надходження, темп приросту яких за 2008-2012 роки був 
рівним 63,6 %. У структурі даного джерела важливим для нашого дослідження є 
сплата податку на прибуток та податку на додану вартість, які у 2012 році відносно 
показників початку періоду дослідження зросли на 16,6 % та 50,8 % відповідно.

Дослідивши динаміку та склад податкових надходжень до державного бюджету, 
перейдемо до аналізу структури та питомої ваги податків сплачених підприємствами 
молочної промисловості. Питома вага податку на прибуток та податку на додану 
вартість підприємствами молочної промисловості у структурі даних податків, як 
джерела доходу державного бюджету в цілому по державі коливається в межах від 
4,0 % (2011 рік) до 6,3 % (2010 рік). Однак, така зміна є досить не значною, тому 
можна говорити про відносно стабільність частки даних податкових надходжень у 
структурі доходів країни. При цьому питома вага податку на прибуток та податку на 
додану вартість у структурі їх суми по молочній галузі України абсолютно різна. Так, 
частка першого з них знаходиться в діапазоні від 3,0 % до 5,6 %, а іншого відповідно 
94,4 -  97,0 %. Таким чином простежується досить велика роль підприємств- 
виробників молочної продукції у наповненні дохідної частини державного бюджету 
України. Отже, як в структурі всіх доходів державного бюджету України, так і в 
структурі конкретно податкових надходжень податок на прибуток та податок на 
додану вартість сплачені суб’єктами господарювання молочної промисловості 
займають питому частку на рівні 2-3 %, що, звичайно, для загальнодержавних 
значень є солідною сумою і тому є важливим складовим елементом у наповненні 
бюджету країни.

Висновки. Підводячи підсумки по аналізу тенденцій сплати податків 
підприємствами молочної промисловості України, можна констатувати, що в цілому 
простежувалася позитивна динаміка збільшення абсолютних показників їх виміру. 
Таким чином, виділяється хороша динаміка податкової активності підприємств 
молочної промисловості У цьому напрямі суб’єкти галузі мають досить стійкі позиції 
сплачуючи щороку до бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток в 
сумі 4,0 -  6,3 % від загального об’єму даних податків сплачених до бюджету в цілому 
по Україні.
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2. Оптимізація структури фінансових ресурсів підприємства

Вікторія Баранюк, Василь Мартиненко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Будь-яке підприємство повинно мати таку кількість фінансових ресурсів, 
які б створили передумови для забезпечення стабільного процесу виробництва, 
отримання прибутку, постійного зростання та розширення.

Склад та структура фінансових ресурсів, їхні обсяги залежать від виду та розміру 
підприємства, роду його діяльності. При цьому обсяг фінансових ресурсів тісно 
пов’язаний з обсягом виробництва, ефективною роботою підприємства. Тому 
питання вибору оптимальної структури фінансових ресурсів підприємства є досить 
актуальним.

Матеріали і методи. Дане питання досліджували в своїх працях такі науковці, 
як Близнюк О.П. та Горпинченко А.П. [1], Мартьянов О.І. та Макух Т.О. [2], Погожа 
Н.В. [3] та інші. При проведенні дослідження щодо оптимізації структури фінансових 
ресурсів підприємства застосовувались коефіцієнтний та табличний методи.

Результат. Кожному джерелу формування фінансових ресурсів притаманні 
певні як позитивні, так і негативні особливості, що обумовлює різний вплив власних і 
позикових коштів на діяльність підприємства.

Власні фінансові ресурси підприємства характеризуються забезпеченням 
фінансової стійкості розвитку підприємства, а отже, зниженням ризику банкрутства; 
збереженням повного управління і контролю з боку первинних засновників. 
Водночас обсяги залучення власних фінансових ресурсів є обмеженими, а 
збільшення їх розміру, на відміну від позикових, стримує зростання рентабельності 
власних коштів. Однак, як зазначають вітчизняні науковці [2], використання 
позикових фінансових ресурсів знижує фінансову стійкість підприємства і збільшує 
ризик його неплатоспроможності.Оптимальну структуру капіталу, тобто 
співвідношення між позиковими коштами івласним капіталом, можна визначити, 
користуючись ефектом фінансового важеля:

Він здійснює вплив на рівень прибутковості власного капіталу і рівень 
фінансового ризику, а отже, дозволяє цілеспрямовано управляти вартістю і 
структурою фінансових ресурсів підприємства [1]. Для з’ясування стану 
платоспроможності підприємствам необхідно розраховувати і такий показник, як

формує позитивний ефект фінансового левериджу. Чим більше позитивне значення 
диференціала фінансового левериджу, тим кращий буде його ефект [3]. Представимо 
розрахунок ефекту фінансового левериджу досліджуваного суб’єкта господарювання 
в табл.1.

с J X -  (і)к вк

диференціал фінансового левериджу який є головною умовою, що
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Таблиця 1
Розрахунок ефекту фінансового левериджу ПСК «Редакції газети «Вісті...»

Показник 2011 р. 2012р.
Сума власного капіталу, тис.грн. 14283 16165
Сума позикового капіталу, тис.грн. 4799 5297
Валова рентабельність активів, % 15,11 20,85
Ставка податку на прибуток,% 23 21
Середньозважена процентна ставка за кредитами, % 19,14 20,4
Ефект фінансового левериджу, % -1,04 0,12

Беручи до уваги даний розрахунок, позитивна тенденція виявляється у 2012 році 
— ефект фінансового левериджу є додатнім, а отже рентабельність власного капіталу 
збільшилась на 0,12%. Однак значення показника у 2011 році свідчить про те, що 
залучені підприємством кошти призвели до зменшення рентабельності власного 
капіталу. Дане явище на аналізованому підприємстві виникло у зв’язку з від’ємним 
значенням диференціала, причиною чого міг слугувати наступний фактор: 
погіршення кон’юнктури фінансового ринку спричинило зростання вартості 
позикових коштів до рівня, який перевищив рівень валового прибутку, що 
створюється активами підприємства.

Висновок.Таким чином, дослідження показало, що необхідно приділяти 
особливу увагу оптимізації структури капіталу шляхом управління величиною 
ефекту фінансового левериджу. Вчені зазначають, що найбільш оптимальним 
співвідношенням власного та позикового капіталу є 60:40, однак кожне підприємство 
має свої особливості [2]. Проведе дослідження показало, що за допомогою ефекту 
фінансового левериджу можна визначити оптимальну структуру для даного 
підприємства, що становить 75:25 і дозволить йому ефективно здійснювати свою 
діяльність.
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3. Формування фінансової стратегії підприємств харчової 
промисловості із застосуванням SWOT-аналізу

Світлана Бляшук, Наталія Климаш
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. В умовах сьогодення для підприємств харчової промисловості одним із 
актуальних завдань є формування та утримання стійких позицій як на вітчизняному, 
так і на міжнародних ринках. Для досягнення цієї мети необхідно проводити 
постійний моніторинг усіх можливих зовнішніх загроз, а також урахувати всі
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можливі вигоди від завоювання нових сегментів ринку. При цьому керівництву 
необхідно чітко знати внутрішні сильні та слабкі сторони функціонування 
підприємства. Стратегічне планування, як функція управління, полягає в прагненні 
завчасно врахувати внутрішні та зовнішні фактори, що забезпечують сприятливі 
умови для нормального функціонування та розвитку підприємств.

Матеріали і методи. Питання стратегічного аналізу діяльності підприємства 
досліджувалися вченими, серед яких: І. О. Александров, І. Ансофф, І. О. Бланк, Ю. В. 
Лукіна, С.І. Терещенко та інші.

Одним із основних інструментів стратегічного управління, що оцінюють у 
комплексі внутрішні та зовнішні чинники, які впливають на розвиток підприємства, є 
SWOT-аналіз. Він надає можливості оцінити переваги перед конкурентами, виявити 
слабкі сторони у розвитку підприємства, потенційні можливості та загрози для його 
діяльності.

Результати. При формуванні фінансової стратегії підприємства, у першу чергу, 
необхідно врахувати й оцінити його зовнішнє та внутрішнє середовище. 
Призначення ефективної стратегії полягає в такій організації діяльності 
підприємства, за якої напрям його розвитку найбільшою мірою відповідає 
тенденціям змін в його оточенні. З цією метою у практичній діяльності багатьох 
підприємств широко використовують метод SWOT-аналізу, що дає змогу здійснити 
комплексне аналітичне оцінювання зовнішнього і внутрішнього середовища суб’єкта 
господарювання.

SWOT-аналіз -  це процес встановлення зв’язків між найхарактернішими для 
підприємства можливостями, ризиками, сильними сторонами (перевагами), 
слабкостями, результати якого в подальшому можуть бути використані для 
формулювання і вибору стратегій підприємства [2, с. 28].

Даний вид аналізу може здійснюватися стосовно всього підприємства, його 
структурних підрозділів, а також у розрізі окремих видів продукції. На основі 
результатів аналізу ендогенного середовища розробляються рекомендації щодо: 
усунення наявних слабких місць, ефективного використання існуючого потенціалу 
(сильних сторін) [1, с. 60].

У результаті SWOT-аналізу екзогенного середовища виявляється позитивний і 
негативний вплив на підприємство ззовні. На основі цього виробляються пропозиції 
стосовно: нейтралізації можливих ризиків; використання додаткових шансів [1, с. 
60].

Методика проведення SWOT-аналізу передбачає здійснення декількох етапів:
1. Визначення сильних і слабких сторін підприємства.
2. Визначення ринкових можливостей і ризиків.
3. Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з можливостями і 

загрозами ринку.
Перевагами SWOT-аналізу є систематизація знань про внутрішні та зовнішні 

фактори, які впливають на процес стратегічного управління, визначення 
конкурентних переваг та формування стратегічних пріоритетів, періодична 
діагностика ринку та ресурсів підприємства. Ще однією безперечною позитивною 
перевагою цього інструмента є його простота і можливість залучення до обговорення 
досліджуваних проблем широкого кола керівників і спеціалістів.

SWOT-аналіз є досить швидким та дієвим методом оцінки зовнішнього і 
внутрішнього середовища, який дає змогу оцінити поточний стан підприємства і 
вчасно зорієнтуватися у ринковій ситуації.
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Висновки. Отже, SWOT-аналіз -  це найпопулярніший інструмент 
стратегічного управління, спрямований на формування фінансової стратегії 
підприємства з урахуванням впливу чинників зовнішнього та внутрішнього 
середовищ. Професійне застосування методик SWOT-аналізу дає змогу своєчасно 
отримувати відомості, придатні для використання у стратегічному й тактичному 
плануванні на основі оцінювання зовнішнього середовища й ділового клімату, 
результатів діяльності, позиціонування підприємства в конкурентному просторі. 
Правильно і вчасно прийняті рішення відіграють ключову роль в успішній діяльності 
підприємства. Саме вони роблять вирішальний вплив на формування фінансової 
стратегії підприємства.

Література.
1. Дармограй, Н. В. Сутність та необхідність здійснення аналізу сильних і 

слабких сторін підприємства / Н. В. Дармограй, О. А. Більцан // Тенденції фінансово- 
економічного розвитку України в умовах глобалізаційних викликів : І Всеукраїнська 
студентська науково-практична інтернет-конференція, 2013 р. -  Ч. : БДФЕУ, 2013. -  
С. 59-63.

2. Міхайліченко, Д. С. Формування фінансової стратегії підприємства 
кондитерської галузі за допомогою методу SWOT-аналізу / Д. С. Міхайліченко // 
Управління розвитком, 2013. -  № 18. -  С. 27-31.

4. Ризик-менеджмент банківської установи

Дмитро Бойко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. В умовах глобалізації фінансових ринків проблема ризиків та їх оцінка 
набуває особливої актуальності. Характер міжнародних фінансових відносин України 
з іншими країнами багато в чому залежить від чинника ризику тієї або іншої 
економіки. Чим краще буде функціонувати банківська система в Україні, тим вище 
буде рівень міжнародної довіри до нашої країни. Банківську діяльність неможливо 
представити без ризику, адже ризик особливо притаманний у сфері діяльності 
комерційних банків України.

Матеріали і методи. Управління ризик-менеджментом розглядається, як 
специфічний вид діяльності, що складається з послідовності певних етапів. Зокрема, 
даний процес можна розділити на п’ять етапів [3]:виявлення ризику; оцінка ризику; 
вибір прийомів управління ризиком; реалізація вибраних прийомів і методів; оцінка 
результатів застосування прийомів і методів управління ризиками.

Механізм прийняття рішень має не лише ідентифікувати ризик, а й дозволяти 
оцінити, які ризики і якою мірою може прийняти на себе банк, а також визначати, чи 
виправдає очікувана дохідність відповідний ризик.

Результати. У сучасних кризових умовах ведення банківського бізнесу 
посилюється увага до проблеми удосконалення організаційно-інформаційного 
забезпечення системи ризик-менеджменту в банківських установах. Система 
управління ризиками -  це науково-методичний комплекс заходів відносно 
управління банківською установою, націлених на виявлення та оцінку ризику, 
використання специфічних прийомів і методів з метою створення умов для стійкого 
функціонування банку, максимізації власного капіталу, виконання вимог клієнтів і 
партнерів банку та забезпечення прибуткової діяльності [3].
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Виходячи з цього визначення, можна сказати, що прибуткова діяльність та 
система управління ризиками є складовими забезпечення фінансової стійкості. Тому 
можна стверджувати, що банківський ризик-менеджмент виступає однією із 
складових в системі стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської 
системи, так як він передбачає систему, яка охоплює усі спектри діяльності банків та 
використовує комплекс методів управління ризиками (ідентифікація, оцінка, 
управлінський вплив та контролінг).

Система ризик-менеджменту повинна включати процес прийняття рішень, 
подальший моніторинг ризикових позицій, їх хеджування, порядок взаємодії 
суб’єктів, які сприяють забезпеченню фінансової стійкості банківської системи та 
контроль за прийнятими ризиками. При аналізі ефективності системи ризик- 
менеджменту доцільно використовувати як основний методологічний інструмент 
системний підхід -  він являє собою всебічний підхід, який фокусує увагу не тільки на 
банківській системі, а і на навколишньому середовищі [1].

Слід зазначити, що на сьогоднішній день все більш важливими для банку стають 
такі види ризику, які напряму не пов’язані з проведенням банківських операцій. До 
них слід віднести ризики, пов’язані з репутацією банку, з конкуренцією в банківській 
сфері, операційні і таке інше. Таким чином, при вирішенні проблем управління 
фінансовими ризиками доцільно взяти за основу розробку методики управління 
окремими видами ризику з метою виявлення, локалізації, вимірювання та контролю 
над ризиками та мінімізації їх впливу.

Ефективність формування та функціонування системи ризик-менеджменту в 
банку безпосередньо залежить від її організаційного забезпечення.

Мета управління ризиками -  сприяти підвищенню вартості власного капіталу 
банку, одночасно забезпечуючи досягнення цілей багатьох зацікавлених сторін, а 
саме: клієнтів та контрагентів; керівників; працівників; спостережної ради й 
акціонерів (власників); органів банківського нагляду; рейтингових агентств, 
інвесторів та кредиторів; інших сторін [2].

Висновки. Система управління ризиками, на наш погляд, повинна бути 
зорієнтована на вирішення наступних задач: диверсифікація забезпечення
оптимального співвідношення між дохідністю банківських операцій та їх 
ризиковістю; підтримка ліквідності банківських надходжень на достатньому рівні за 
умови оптимізації обсягу прибутку; забезпечення встановлених норм достатності 
капіталу.

Література
1. Дослідження Агентства фінансових ініціатив «Аналіз систем ризик- 

менеджменту в банках України» // http://www.afi.com.ua.
2. Управління ризиками банків [Текст] : монографія у 2 томах. Т. 2: Управління 

ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / [А. О. Єпіфанов, Т. А. 
Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і 
д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. -  Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. -  299 с.

3. Камінський А.Б., Кияк А Т. Ідентифікація, аналіз та управління 
операційними ризиками в українських банках (дослідження Агентства фінансових 
ініціатив) // http://www.afi.com.ua .
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5. Актуальні проблеми державного боргу України

Юлія Г айдукова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. В сучасних умовах однією із найважливіших проблем державних 
фінансів виступаєдержавний борг, який протягом останніх років невпинно зростає. 
Запозичення держави цікавлять чимало громадян, які переймаються фінансовими 
справами своєї країни. Процес отримання позик з одного боку дозволяє країні 
швидко вирішити гострі проблеми та фінансувати перспективні національні проекти, 
з іншого -  неефективне використання запозичень суттєво збільшує навантаження на 
державний бюджет майбутніх років.

Матеріали і методи. Метою проведення державних запозичень є покриття 
бюджетного дефіциту на державному і регіональному рівнях, цільового 
фінансування різноманітних програм, поповнення необхідних резервних активів, а 
також рефінансування раніше здійснених державних запозичень [1].

Структурно державний борг України складається з внутрішнього і зовнішнього, 
різниця між ними полягає у відношенні кредитора до України, внутрішній борг -  
заборгованість держави всім громадянам, які тримають внутрішні державні облігації, 
а зовнішній -  запозичення держави на зовнішньому ринку.

Протягом 9 місяців 2013 року обсяг валового зовнішнього боргу України зріс на 
2.7 млрд. дол. США і на кінець ІІІ кварталу 2013 року становив 137.7 млрд. дол. 
США. Відносно ВВП обсяг боргу зріс з 76.6% до 77.3%. Основним чинником такої 
динаміки було зростання обсягів зовнішніх зобов’язань реального сектору економіки, 
тоді як борг органів грошово-кредитного регулювання та банків продовжив 
скорочуватися -  зовнішні зобов’язання зменшилися на 2.3 млрд. дол. США -  до 29.9 
млрд. дол. США. Відносно ВВП борг державного сектору скоротився з18.3% до 
16.8% [3].

З одного боку внутрішні запозичення є менш небезпечними ніж зовнішні, адже 
вони не спонукають до вивезення матеріальних цінностей з країни, а 
перерозподіляють доходи в середині країни, з іншого -  вони стимулюють інфляцію 
та знижують інвестиційну активність. Вагомою складовою зростання внутрішнього 
боргу є заборгованість уряду в секторі господарських відносин з реальним 
(виробничим) сектором економіки.

Державнийборг України відносно ВВП не зазнає суттєвих змін, хоча внутрішня 
його частина постійно збільшується, а до 2016 року МВФ прогнозує його скорочення 
до 35%. Найбільший обсяг боргу відносно ВВП в Україні був зафіксований у 1999 
році -  61%, найменший у 2007 -  12.3%.

Результати. Основною причиною росту запозичень в Україні є неспроможність 
фінансування соціальних програм та постійний дефіцит платіжного балансу країни, а 
в розвинених країнах світу основна маса запозичень спрямовується на реалізацію 
масштабних національних проектів, розвитку інфраструктури та перспективних 
галузей економіки [2, с. 87].

Найкращим з існуючих методів скорочення державного боргу є зростання 
обсягів експорту товарів та послуг, які сприяють надходженням грошової маси в 
країну, як результат -  надходжень до бюджету. Проте, в порівнянні з січнем-серпнем 
2012 року за даними Держкомстату в Україні зафіксовано скорочення експорту 
товарів на рівні 9,1%, тому така перспектива для нашої країни є малоймовірною.
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Головний ризик зростання заборгованості полягає не в її розмірі, а в 
нерозумному витрачанні залучених коштів, проблема полягає в ефективності їх 
використання, адже борги або „проїдаються”, або використовуються на підйом 
виробництва. Для того щоб не перекласти цю проблему на нащадків, потрібно мати 
відповідну державну політику, яка у нас не сформульована.

Висновки. Для вдосконалення функціонування системи державної позики 
необхідно гарантувати довіру інвесторів, визначати обсяги залучень державою 
коштів виходячи із реальних можливостей їх повернення, запозичені кошти 
використовувати в інвестиційних цілях, дотримуватися тенденції збільшення строків 
обігу облігацій, та зменшення їх дохідності.

Література:
1. Вахтенко Т.П. Державний борг України та його економічні наслідки / Т.П. 

Вахтенко. -  К.: Альтепрес, 2008. -  196 с.
2. Козюк В. В. Проблема державного боргу в перехідній економіці України / В. 

В. Козюк // Фінанси України, 2009. -  № 5. -  С. 85 -  90.
3. Показники державного боргу України [Електронний ресурс] / Офіційний 

сайт Міністерства фінансів України. -  режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

6. Особливості оподаткування банківських установ

Анжела Г русевич
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Банківська система будь-якої країни - це унікальна система, що 
акумулюючи значні обсяги тимчасово вільних фінансових ресурсів держави, 
господарюючих суб'єктів і населення, перерозподіляє їх між тими суб'єктами 
фінансових відносин, які відчувають тимчасовий дефіцит коштів і забезпечує таким 
чином процес постійного відтворення виробництва. Це свідчить про те, що 
банківська діяльність постійно супроводжується ризиками і має свої специфічні 
особливості. Зважаючи на це, певні особливості має і механізм оподаткування 
фінансово-господарської діяльності банків, хоча податкове регулювання 
здійснюється відповідно до законодавства, єдиного для всіх суб'єктів господарської 
діяльності, незалежно від форми власності і сфери діяльності.

Матеріали і методи. Метою банківської діяльності, як і будь-яких інших 
комерційних підприємств є отримання прибутку, тому така діяльність підлягає 
оподаткуванню на загальних підставах згідно чинного законодавства. Однак існує 
суттєва відмінність у тому, що діяльність банківських установ постійно пов'язана зі 
значними ризиками, тому банківські операції оподатковуються як операції 
особливого виду.

Податковим кодексом України визначено сімнадцять загальнодержавних і п'ять 
місцевих податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджетів та позабюджетних 
фондів, але не всі вони трапляються у практичній діяльності банку.Щодо ролі 
банківських установ у податкових відносинах, необхідно зазначити, що з одного боку 
банк виступає платником податків, а з іншого - податковим агентом [2].

Результати. Податковий кодекс України, який набрав чинності у 2011 р., 
спростив роботу всіх учасників податкових відносин в Україні. Проте його адаптація 
на практиці засвідчила: є ще неврегульовані ділянки й вузькі місця в оподаткуванні
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банківського сектора, які потрібно усунути шляхом внесення змін до документа. 
Залишаються відкритими питання щодо податкового обліку страхових резервів, 
операцій з іноземною валютою, списання безнадійної заборгованості, виконання 
банками функцій податкових агентів щодо доходів фізичних осіб, звільнення від 
ПДВ окремих операцій [2].

Питання оподаткування банківської системи -  найважливіші питання економіки 
держави, оскільки саме банки здатні надавати ресурси для її стабільного підйому. Це 
вимагає чітко скоординованих дій щодо грошово-валютної та соціальної політики, а 
також тісної взаємодії між Нацбанком, Мінфіном і ДПС України. Йдеться, зокрема, 
про запровадження єдиного підходу до визначення доходів і витрат за кредитними, 
депозитними та валютними операціями як у бухгалтерському, так і у податковому 
обліку. Відчутним зрушенням є досягнення домовленостей щодо оподаткування 
результатів діяльності операцій з цінними паперами на основі бухгалтерського 
обліку. Позитивним стало вироблення спільних позицій щодо визначення бази та 
формування страхових резервів [1]

Проте необхідність в оптимізації кількості податків і спрощенні бази 
оподаткування, яка має бути зрозумілою і чіткою, все ще існує. За словами очільника 
Нацбанку України, сьогодні банки сплачують близько 15 податків, кожен з яких має 
свої об'єкти, базу оподаткування, складні методики розрахунку та звітність. Через це 
банки змушені вкладати додаткові кошти в інформаційні бази, технологічне 
забезпечення, підготовку персоналу, що, у свою чергу, позначається на вартості 
кредитування реального сектора економіки.

Підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що розвиток банківської системи 
України та вдосконалення системи оподаткування її діяльності - це два паралельних і 
взаємопов'язаних шляхи. Активізація стимулюючої функції державного регулювання 
оподаткування банківських установ дасть можливість досягти значних успіхів щодо 
зменшення фінансового дисбалансу та стабілізації економіки в цілому.

Висновки. Таким чином, потрібно пришвидшити роботу з визначення єдиного 
підходу до оподаткування операцій з цінними паперами на основі даних 
бухгалтерського обліку, переглянути підходи до визначення вартості основних 
засобів та їх амортизації, врегулювати норми щодо списання банками безнадійної 
заборгованості за активними операціями, застосування диференційованих ставок 
оподаткування: збільшення ставок для спекулятивних операцій та зниження для 
найбільш пріоритетних, таких як інвестування коштів у інноваційні підприємства та 
довгострокове інвестиційне кредитування реального сектору економіки.
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7. Підвищення фінансової стійкості підприємства на основі 
управління оборотними активами

Юлія Давиденко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. У сучасних умовах економіки суб’єкти господарювання самостійно 
планують та здійснюють фінансово-економічну діяльність. При цьому найбільше 
уваги приділяють забезпеченню стабільності та прогнозуванню можливостей 
економічного зростання, що є неможливим без визначення таких базових 
характеристик, як платоспроможність та фінансова стійкість.

Фінансова стійкість підприємства - це здатність суб'єкта господарювання 
функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в 
мінливому внутрішньому й зовнішньому середовищі, що гарантує його постійну 
платоспроможність і інвестиційну привабливість у межах допустимого рівня 
ризику. [1, c. 72]

Матеріали і методи. Управління фінансовою стійкістю є одним з 
основних елементів фінансового менеджменту на підприємстві, необхідною 
передумовою стабільного розвитку підприємства.

З огляду на те, що фінансово-економічний стан підприємства безпосередньо 
визначається розміром власного капіталу, стає зрозумілим, що міцний і 
фінансово стійкий розвиток товариства з обмеженою відповідальністю зумовлює 
його економічне зростання і, тим самим, визначає тенденції та можливості. Для 
збереження фінансової стійкості товариства з обмеженою відповідальністю 
необхідно знайти «золоту середину», тобто вибрати таку модель зростання, яка б 
забезпечувала можливість розвитку й одночасно давала змогу уникнути 
банкрутства. Темпи зростання орієнтовані на “золоту середину”, вважаються 
стійкими. При цьому економічне зростання можна розглядати як збалансовану в 
часі фінансову стійкість.

Результати. Однією з умов розвитку підприємства виступає збільшення 
власного капіталу. Саме зміна цього показника відбиває взаємозв’язок і вплив 
таких факторів зростання господарства, як динаміка прибутку, напрямки 
використання, прибутку, фінансова структура капіталу. Зростання власного 
капіталу за умов нестачі позикових коштів буде обмежуватися рентабельністю 
власних засобів.

Важливого значення для функціонування підприємств в умовах ринкової 
економіки набуває їх фінансова незалежність від зовнішніх позикових джерел. 
Запас джерел власних коштів означає запас фінансової стійкості підприємства за 
умови, що його власні кошти перевищують позикові.

Стійкість фінансового стану підприємства оцінюється щодо власних і 
позикових коштів, за темпами накопичення власних коштів у результаті поточної 
фінансової діяльності, достатнім забезпеченням матеріальних оборотних активів 
власними джерелами.

Висновки. Забезпечення достатнього рівня фінансової стійкості дає змогу 
підприємству активізувати діяльність, спрямовану на завоювання ним 
конкурентних переваг, розвиток свого потенціалу і забезпечення економічного 
зростання, яке можна розглядати як збалансовану в часі фінансову стійкість.
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8. Методичні основи корпоративного управління банківських
установ України

Інна Жарінова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Сталий розвиток банківської системи України значною мірою залежить 
від рівня корпоративного управління в банках. Структурне відновлення ринку 
банківських послуг вимагає наявності в банках цілісної системи корпоративного 
управління, послідовного визначення банками стратегічних цілей та завдань, 
врахування інтересів широкого кола зацікавлених в їх діяльності осіб. Формування та 
розвиток економічних відносин між керівництвом банку, власниками, клієнтами та 
трудовим колективом потребують визначення відповідних механізмів їх участі у 
стратегічному управлінні та контролі, які у сукупності і мають формувати відповідну 
систему корпоративного управління.

Матеріали і методи. Практика корпоративного управління в банках України 
свідчить про недосконалість системи економічних відносин між зацікавленими в 
діяльності банку особами. Існуючий організаційний механізм корпоративного 
управління надає права на участь в управлінні банком лише його керівництву та 
власникам [1]. Трудовий колектив та клієнти банку прав участі в корпоративному 
управлінні не мають, що досить часто негативно позначається на фінансовому стані, 
прискорює банкрутство банків у кризових умовах та свідчить про недосконалість 
організаційного механізму корпоративного управління. Мотиваційний механізм 
корпоративного управління, представлений процесами формування та розвитку 
індивідуальних мотивів учасників стратегічного управління та контролю в банку, не 
створює відповідних стимулів для керівних органів банку належним чином 
представляти інтереси зацікавлених осіб.

Результати. Існуючі теорії корпоративного управління не знаходять 
достатнього пояснення ролі вкладників у корпоративному управлінні в банку. 
Слабкий теоретичний фундамент у питанні місця і ролі вкладників у корпоративному 
управлінні в банківських установах дає привід для регуляторів ринку, а також 
учасників корпоративного управління навмисно ігнорувати права вкладників на 
участь у корпоративному управлінні в банку, провокуючі зростання асиметрії 
інформації та загострення агентського конфлікту. Регулятори ринку формують 
законодавчу базу, у якій не знаходиться місця для розв’язання зазначеної проблеми, а 
акціонери і менеджмент розробляють такі внутрішні положення банку, які не дають 
права вкладникам на участь у корпоративному управлінні.
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Значний інтерес науковців зосереджений на ролі Центрального банку країни, як 
регулятора корпоративного управління. Зокрема, ученими встановлена залежність 
між моделлю фінансової системи і роллю Центрального банку [2, с. 65].

Так, в американській моделі фінансового ринку з ключовою роллю фондового 
ринку роль регулятора корпоративного управління в банківському секторі країни 
виконує Державна комісія з цінних паперів і бірж, а Центральний банк відіграє 
вторинну роль. У континентальній моделі фінансового ринку роль регулятора є 
ключовою саме для Центрального банку країни, а Державна комісія з цінних паперів 
і бірж відіграє другорядну роль.

І ще одне не менш важливе питання корпоративного управління в банках, якому 
не вистачає теоретичного фундаменту -  забезпечення прозорості корпоративного 
управління в банках з урахуванням підвищеного значення конфіденційної 
інформації. Банки проводять складні технологічно непрозорі операції, при цьому 
виникає інформаційна асиметрія. Суть її полягає в наступному: причетні до 
банківських операцій менеджери (інсайдери) володіють більш повною, більш точною 
інформацією, що дозволяє менеджерам маніпулювати нею у своїх інтересах. 
Фактично створюються умови для легкого збагачення. Зазначена проблема бере свій 
початок у теорії транзакційних витрат, і називається управлінським опортунізмом. У 
зв'язку з цим серйозно зростає вимога до прозорості підзвітності і необхідність 
контролю за роботою менеджерів [2, с. 70].

Висновки. Таким чином, у процесі подальшого розвитку системи 
корпоративного управління в банках варто спиратися на пошук механізмів 
розв’язання наступних проблем: врахування унікальної ролі стейкхолдерів банку, 
зокрема вкладників, клієнтів, трудового колективу банку, професійних асоціацій в 
його діяльності; чіткого визначення ролі Центрального банку, як регулятора 
корпоративних відносин у банківському секторі, в організації корпоративного 
управління в банківських установах; врахування особливої ролі прозорості 
банківської діяльності, у тому числі в частині корпоративного управління.
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9. Фінансовий інжиніринг з використанням цінних паперів у 
діяльності банківської установи

Сергій Іванов
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Протягом останнього часу відбувався стрімкий розвиток світового 
фінансового ринку, що характеризувався появою великої кількості нових фінансових 
інструментів. Значно розширився перелік традиційних інструментів ринку цінних 
паперів, з'явилися похідні цінні папери, використання яких насамперед обумовлено
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необхідністю хеджування ризиків за операціями з цінними паперами, а також 
структуровані продукти.

Матеріали і методи. Для розуміння сутності продуктів фінансового 
інжинірингу, створених на основі боргових цінних паперів, та особливостей їх 
використання у фінансуванні необхідно розглянути основні методи фінансового 
інжинірингу. На основі узагальнення підходів до групування методів фінансового 
інжинірингу, доцільно виокремити чотири методи фінансового інжинірингу, які 
використовуються для створення нових фінансових продуктів на основі боргових 
цінних паперів. Отже, основні методи фінансового інжинірингу це модифікація, 
комбінування, декомпозиція та пакетний метод.

Результати. Основною причиною появи нових видів цінних паперів стало 
зростання вимог емітентів та інвесторів до забезпечення відповідного рівня 
ліквідності, дохідності та ризикованості корпоративних боргових цінних паперів, що, 
у свою чергу, обумовлює потребу у використанні інноваційних фінансових 
інструментів, створених на основі фінансового інжинірингу.

Одне з найбільш узагальнюючих визначень фінансового інжинірингу належить 
Дж. Фіннерті, який вважав, що фінансовий інжиніринг являє собою проектування, 
розробку та реалізацію інноваційних фінансових інструментів та процесів, а також 
творчий пошук нових підходів до розв’язання проблем в галузі фінансів [1, с. 459].

Використання фінансового інжинірингу на ринку боргових цінних паперів є 
безперервним процесом створення інноваційних фінансових продуктів на основі 
використання існуючих боргових інструментів або нових інструментів з метою 
задоволення специфічних потреб емітентів та інвесторів у забезпеченні відповідного 
рівня ліквідності, дохідності та ризикованості.

Отже, в сучасних умовах банки зацікавлені в зростанні операцій з цінними 
паперами, що зумовлено високою дохідністю операцій з цінними паперами, а також 
скороченням обсягів кредитної діяльності та зниженням її ефективності. Банки 
почали впроваджувати у свою діяльність нетрадиційні види послуг з цінними 
паперами, зокрема консалтинг (надання консультацій), пов’язаний з інвестуванням 
капіталу у фондові інструменти (допомога клієнтам щодо страхування інвестиційних 
ризиків, аналіз та оцінка їх вкладень у цінні папери, розробка для клієнтів алгоритму 
дій при інвестуванні)[2, с. 34]. Також, розвиток ринку корпоративних облігацій в 
Україні, учасником якого є банки, сприяє активізації інвестиційних процесів, 
збільшенню ліквідних фінансових інструментів, зменшенню монополії банків, 
поліпшенню кількісних і якісних параметрів фондового ринку, що, у свою чергу, 
позитивно впливає на розвиток економічної системи України.

Висновки. В Україні формується змішана модель ринку цінних паперів, поряд 
з небанківськими фінансовими інститутами банки можуть здійснювати емісійну, 
комерційну, комісійну, депозитарну діяльності, а також виступати в ролі інвесторів. 
Саме це сприяє становленню банківських установ як провідних учасників ринку 
цінних паперів, що контролюють великий обсяг фінансових потоків і яким доступні 
майже всі ланки рольової участі та ринки корпоративних цінних паперів у межах 
функціонуючої моделі ринку цінних паперів.

Використовуючи методи фінансового інжинірингу, кожна корпорація, залежно 
від особливостей діяльності, може змоделювати структурований продукт, який 
найбільшою мірою відповідатиме її потребам та можливостям за строками, обсягом, 
тривалістю підготовки та реєстрації, забезпеченням, характером базових активів 
тощо. З огляду на сучасну економічну ситуацію в Україні, а також недостатню довіру 
інвесторів до вкладень на фондовому ринку, нині потенційно привабливими для
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вітчизняних корпорацій можуть бути структуровані цінні папери з повним або 
частковим захистом основної суми вкладу, оскільки цінні папери з підвищеним 
рівнем ризику не користуватимуться попитом інвесторів.
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10. Фінансове стимулювання ефективного використання 
оборотного капіталу підприємством

Юлія Клєпікова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Проблема фінансового стимулювання ефективного використання 
оборотного капіталу в системі ефективної економічної політики, є актуальною, 
оскільки все гостріше встають проблеми пошуку джерел фінансування і організації 
управління наявними фінансовими ресурсами, які забезпечували б 
платоспроможність і стійкість роботи. Ключове місце тут займає проблема 
достатності оборотних активів, а також питання їх планування, поповнення і 
раціонального використання [1].

Фінансове стимулювання ефективного використання оборотного капіталу в 
системі управління оборотним капіталом є невід'ємною частиною загальної системи 
ефективної економічної політики. У цих рамках вирішуються питання, пов'язані з 
визначенням величини і оптимальної структури оборотних активів, джерел їх 
формування, організацією поточного і перспективного управління оборотним 
капіталом [4].

Матеріали і методи. Ефективне управління оборотними коштами передбачає 
вибір і здійснення певної фінансової політики. Суть такої політики складається в 
пошуку оптимальної величини й оптимальної структури оборотних коштів. Для 
фінансування своєї діяльності підприємство може використати три джерела коштів: 
результати власної фінансово-господарської діяльності; збільшення статутного 
капіталу; залучення коштів сторонніх фізичних й юридичних осіб.

Перше джерело є пріоритетним -  у цьому випадку весь зароблений прибуток 
належить дійсним власникам підприємства. У випадку залучення другого й третього 
джерел частиною прибутку доводиться жертвувати. До того ж додаткова емісія акцій 
-  дорогий і протяжний у часі процес, що може супроводжуватися спадом ринкової 
ціни акцій. Що стосується співвідношення між власними й залученими джерелами 
коштів, то воно визначається різними факторами: національними традиціями у 
фінансуванні підприємств, галузевою приналежністю, розмірами підприємств, що 
складається економічною ситуацією та ін [2].

Цілеспрямований вплив управління на процес формування собівартості 
продукції підприємств і всіх його структурних підрозділів здійснюється через пла
нування, облік, контроль, аналіз і регулювання.

369

http://www.rusipoteka.ru/files/artides/2009/


І хоча переходу від традиційних методів оцінки результатів господарської 
діяльності до комплексної оцінки результатів з урахуванням конкретної 
господарської ситуації багато в чому ще перешкоджають психологічні й 
організаційні бар'єри, процес цей невідворотний у такому ж ступені, в якому 
неминуче освоєння вітчизняною економікою світового ринкового досвіду і прийнят
тя його принципів і правил [1].

Результати. В основу системи управління оборотним капіталом підприємства 
покладено принципи комплексності, оперативності, ефективності і контролю. Поряд 
з цим ефективна система управління оборотним капіталом повинна базуватися на 
принципах адекватності (забезпечення виробництва оборотним капіталом у 
необхідних обсягах і структурі), результативності (досягнення прибутковості), 
гнучкості (можливості врахування впливу зовнішніх і внутрішніх факторів), 
керованості (можливості внесення тимчасових змін залежно від потреб виробництва)
[3].

Висновки. Доведено, що всі ці принципи повинні діяти одночасно, оскільки 
вони визначають умови рівноваги та ефективного функціонування системи 
управління оборотним капіталом, а рівень реалізації принципів може слугувати 
критерієм якості самої системи управління оборотним капіталом.
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11. Управління ліквідністю як складової фінансової стійкості 
комерційного банку

Тетяна Копійка, Тамара Говорушко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Банківська ліквідність відіграє життєво важливу роль як у діяльності 
окремого банку, так і у кредитній системі держави. Неліквідний банк не може 
виконувати свої функції і проводити операції з обслуговування клієнтів, його 
рейтинг знижується, що значно ускладнює запозичення коштів із зовнішніх джерел, 
банк втрачає потенційний прибуток. Надлишкова ліквідність є результатом 
негативного управління банком і говорить про неспроможність менеджменту банку 
ефективно розпоряджатися залученими ресурсами. Така ліквідність спричиняє 
зниження рентабельності банківської діяльності й навіть може привести до 
збитковості банку. Тому вирішення проблем ліквідності повинно мати найвищий 
пріоритет в роботі банку, а формування та використання адекватного інструментарію 
управління ліквідністю банку -  першочергове завдання.
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Матеріали і методи. Управління ліквідністю банку досліджували такі 
науковці, як О.І.Лаврушин, В.І.Міщенко, В.М.Шелудько, О.Д.Вовчак, Ю.С.Ребрик, 
Н.О.Хіміч, М.А.Поморина та ін. Незважаючи на суттєві наукові результати, отримані 
вищезазначеними вченими, слід зауважити, що питання формування методичних 
підходів до вдосконалення управління ліквідністю банків залишаться недостатньо 
розробленим як у теоретичному, так і у практичному аспектах, особливо у контексті 
фінансової стійкості банків.

Результати. На даний момент для економіки України особливо актуальною є 
проблема забезпечення фінансової стійкості банків. Питанням стійкості банківської 
системи в економічній літературі відведено значне місце. Фінансова стійкість банку -  
це динамічна характеристика банку, яка визначає його здатність витримувати вплив 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища та виконувати свої функції на 
протязі безперервного терміну дії. Фінансова стійкість банку є складовою фінансової 
стабільності, його надійності, показниками якої, в свою чергу, є капітальна стійкість, 
ліквідність, прибутковість і ризик комерційного банку.Таким чином, ліквідність 
надзвичайно важлива для банку, як складова фінансової стійкості. Кожен банк для 
забезпечення своєї стабільності має бути впевненим, що у будь-який момент зможе 
задовольнити потреби своїх кредиторів і позичальників. Для цього йому потрібно 
підтримувати відповідність між активними та пасивними статтями балансу, між 
строками повернення кредитів та строками закінчення депозитів. Усі ці процеси 
включає управління ліквідністю банку. Стабільне функціонування та подальший 
розвиток банків залежить від здатності банку організувати ефективне управління 
ліквідністю. Від управління ліквідністю залежить не лише спроможність банку 
розраховуватись за своїми зобов'язаннями, але і задовольняти існуючий попит на 
ресурси для здійснення активних операцій. Крім того, дотримання встановлених 
вимог ліквідності є основним свідченням надійності установи банку, а, отже, і ділової 
репутації [1].

Управління банківською ліквідністю варто розглядати як складний 
багатоетапний та безперервний процес, що є сукупністю підходів і методів, за 
допомогою яких здійснюють діагностику та планування ліквідності (через аналіз та 
коригування внутрішніх чинників) і тому досягається оптимальне співвідношення 
між активами та зобов'язаннями за обсягами, термінами та валютами, що дає змогу 
банкам обмежити рівень ризику незбалансованої ліквідності та досягти максимізації 
прибутковості за умов обов'язкового дотримання її нормативів [3].

При управлінні ліквідністю необхідно враховувати такі особливості:
- наявність різних підходів до визначення ліквідності, що призводить до 

виникнення значної кількості методів її оцінки;
- тісний взаємозв'язок між ліквідністю і доходністю[2].
Щоденна робота з підтримки достатнього рівня ліквідності є неодмінною 

умовою самозбереження і виживання банку та забезпечує його стійкість. Без якісного 
управління банк не зможе надавати послуги щодо обслуговування фізичних і 
юридичних осіб, здійснювати кредитну та інвестиційну діяльність, тому підтримка 
ліквідності повинна мати найвищий пріоритет у роботі менеджменту банку. 
Раціональне управління залученими коштами створює умови для підтримання 
відповідного рівня ліквідності банку та довіри клієнтів, а отже банк може бути 
впевненим у своїй фінансовій стійкості.

Висновки. Складовими фінансової стійкості є капітальна стійкість, ліквідність, 
прибутковість та ризик. Національний банк України, встановлюючи відповідні 
нормативи ліквідності, підтримує й стійкість банку. Це призводить до зменшення
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накопичення вільних коштів банків, тобто банківські ресурси «працюють» в 
збільшенні прибутковості банків, а отже, зменшують ризик недоотримання доходів. 
Ще одним виявленням впливу управління ліквідністю на фінансову стійкість є 
збалансованість між сумами активів та пасивів банку, що підтримує капітальну 
стійкість банку, яка також є невід'ємною частиною стійкості банку. З цього можемо 
зробити висновок, що управління ліквідністю банку забезпечує підтримання на 
належному рівні усіх складових фінансової стійкості, а отже, є її невід'ємною 
частиною.
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12. Ключові аспекти надання позичок на покриття тимчасових
касових розривів

Максим Казанский, Г алина Лановська
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Економічна криза негативно впливає на всі сторони економічного життя 
нашої країни і бюджетну сферу зокрема.Особливо це стосується місцевих бюджетів, 
так як виконання дохідної частини багатьох із них залежить від роботи 
підприємств,які розташовані на території громади.Фінансовий стан цих 
підприємств,їх спроможність в повному обсязі сплачувати податки і збори,що 
надходять до місцевих бюджетів, має прямий вплив на їх виконання, які зобов’язані 
забезпечити своєчасність соціальних виплат.В умовах податкової обмеженості питання 
покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів є вкрай необхідною фінансовою 
допомогою держави, тому оперативність її отримання та механізм погашення є досить 
актуальними для органів місцевого самоврядування.

Матеріали і методи. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів 
досліджуються багатьма економістами. Зокрема, В.Падалка, Н.Красноступ і 
В.Крапивка аналізують формування й оптимізацію структури видатків місцевого 
бюджету з допомогою економетричних методів. Такі вчені, як К. Павлюк, Ц.Огонь, 
М.Кульчицький вивчають питання вдосконалення організації виконання бюджетів за 
рахунок застосування програмно-цільового методу бюджетування. В.Зайчикова,
О.Кириленко, І.Луніна досліджують питання формування регіональної фінансової 
політики та доходів місцевих бюджетів.

Результати. Тимчасовий касовий розрив, який є безумовною умовою надання 
позики -  це недостатня спроможність місцевого бюджету на конкретну дату погасити 
за рахунок наявних та очікуваних грошових активів загального фонду (в тому числі 
залишків бюджетних коштів), крім цільових міжбюджетних трансфертів та коштів 
резервного фонду, бюджетні фінансові зобов’язання за захищеними видатками. Крім 
того, мають бути дотримані і інші вимоги, а саме: відсутність простроченої 
кредиторської заборгованості за позиками, отриманими у фінансових установах;
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відсутність заборгованості за коштами, що передаються до державного бюджету 
згідно з показниками його розпису на відповідний період та відсутність депозитних 
рахунків в банках.

Варто зазначити, що позики надаються траншами в межах граничного обсягу,що 
не перевищує однієї дванадцятої затвердженого на поточний бюджетний період 
обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету,без урахування обсягу цільових 
міжбюджетних трансфертів. Погашення позики здійснюється щодня в 
автоматизованому режимі протягом 60 днів від дня ліквідації тимчасового касового 
розриву за рахунок не менш як 80 % усіх надходжень загального фонду місцевого 
бюджету. Отримані кошти короткотермінової позички місцевий орган влади може 
направити лише на здійснення видатків за захищеними статями.

За інформацією Державної казначейської служби України протягом 2013 року з 
єдиного казначейського рахунку було надано 43106123,2 тис. грн.короткотермінових 
позичок на покриття тимчасових касових розривів. Безвідсотковою фінансовою 
допомогою держави скористалось 24 області України,м.Київ, м. Севастополь та АР 
Крим. Найбільші суми позичок отримали: м. Київ 20% від загальної суми, зведений 
бюджет Донецької області 7,3 % , Дніпропетровської області 6,4%, Луганської 
області 5,8%. Слід зазначити, що сільським та селищним бюджетам було надано 
найбільшу кількість позичок 16659, тоді як обласні бюджети отримали лише 59 
позичок. Станом на 3 лютого 2014 року дозвіл на оформлення короткотермінових 
позичок отримали 23 зведені обласні бюджети, м.Київ та АР Крим на загальну 
суму1480043,1 тис.грн. Лише місцеві бюджети Львівської області та міський бюджет 
м. Севастополя не залучали державні ресурси для здійснення касових видатків за 
захищеними статтями. Як і в минулому 2013 бюджетному році найбільша кількість 
позичок -352 була надана сільським та селищним бюджетам та 2 позички отримано 
обласним бюджетом м.Рівне.

Висновки. Отже,безкоштовні позики є рятівним фінансовим інструментом 
,який дозволяє уникнути утворення кредиторської,іноді й простроченої, 
заборгованості за соціальними виплатами. Окрім того, такі позики «захищають» 
керівників бюджетних установ від адміністративної чи кримінальної 
відповідальності,яка визначена чинним законодавством України за несвоєчасну 
оплату вищезазначених бюджетних зобов’язань. За підсумками розглянутого 
доцільно запропонувати наступні заходи :

-зменшення нормативу щоденних відрахувань на погашення позик до 60 
відсотків, що значно подовжить терміни погашення позик, а це в свою чергу 
позитивно вплине на виконання доходної частини місцевих бюджетів;

-розглянути питання по врахуванню в розрахунок граничного розміру позички 
обсягів міжбюджетних трансфертів, так як на сьогодні фактичне їх надходження на 
рахунки місцевих бюджетів не відповідає помісячному розпису.

Література:
• Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI.
• Закон України «Про Державний бюджет» на 2014 рік.
• Постанова КМУ від 15.12.2010 №1132 «Про затвердження Порядку 

перерахування міжбюджетних трансфертів».
• Постанова КМУ від 29.12.2010№1204 «Про затвердження Порядку 

покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів».
• Інформаційний ресурсДержавної казначейської служби України [сайт 

http://wwwtreasury.gov.ua].
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13. Методи забезпечення рентабельності страхових операцій

Дар’я Камська, Ганна Сілакова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Страхування є однією з трьох сфер фінансової системи країни і пов’язане 
з розподілом сукупного суспільного продукту і частини національного багатства. 
Разом із цим для страхування характерні економічні відносини тільки щодо 
перерозподілу доходів і нагромаджень, пов’язаних із відшкодуванням матеріальних і 
інших втрат. Таким чином, страхування пов’язане з рухом грошової форми власності.

Одним із основних завдань будь-якої страхової компанії є отримання прибутку. 
Величина прибутку як кінцевого фінансового результату діяльності страхової 
організації залежить від багатьох факторів. Їх вплив оцінюється в результаті аналізу 
фінансово-господарської діяльності. На прибуток страховика впливають також 
результати його інвестиційної діяльності. Прибуток від інвестицій може бути 
джерелом поповнення відсутніх страхових резервів для відшкодування збитків і 
слугує страховику в якості фінансового джерела збільшення власного капіталу та 
розвитку страхової справи.

Матеріали і методи.Дослідженням особливостей розвитку галузі страхування 
та проблем підвищення прибуткової діяльності страховика займаються такі вчені, як: 
В.В. Базилевич, Н.М. Внукова, О.О. Гаманкова, Р. Грачова, В.С. Лень, С.С. Осадець, 
В.С. Приходько, О.І. Черняк, О.Ф. Філонюк тощо. Разом із цим, низка проблем, 
пов’язаних із формуванням і порядком відображення прибутку страховика 
потребують додаткового розгляду і дослідження.

Результати.У науковій літературі сформувалися діаметрально протилежні 
погляди щодо сутності прибутку страховиків та джерел його формування. У 
страхуванні у силу непродуктивного характеру діяльності національний дохід не 
створюється, прибуток формується за рахунок перерозподілу коштів 
страхувальників. У ринкових умовах страхові компанії працюють на комерційних 
засадах і лише прибуток може гармонізувати власну вигоду підприємця-страховика із 
суспільними потребами у страховому захисті. Саме у одержані прибутку -  основний 
інтерес страховика.

Прибуток страховика складається з прибутку від страхової діяльності, прибутку 
від інвестиційної та фінансової діяльності, прибутку від іншої звичайної операційної 
діяльності та надзвичайних операцій. Найскладнішим є обчислення прибутку від 
страхової діяльності. Прибуток від страхової діяльності включає: 1) прибуток, який 
закладається при формуванні діяльності страховика, 2) прибуток за рахунок 
зниження собівартості страхової послуги (економія витрат на проведення 
страхування або зменшення виплат при зниженні збитковості страхових послуг [1].

Величина отриманого прибутку від страхової діяльності є абсолютним 
показником ефективності діяльності страхової компанії. Відносним показником 
виступає рентабельність страхових операцій, під якою доцільно розуміти рівень 
перевищення доходів над витратами за результатами проведення страхових операцій 
за розрахунковий період часу (наприклад, за рік) за певним видом страхування 
(групи видів) або самостійного страхового фонду [2].

Основною проблемою формування доходів від страхових операцій є 
недосконалість, економічна необґрунтованість методу «плаваючих кварталів», що 
використовується в Україні для формування резерву незароблених премій. Методика
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його формування не враховує особливостей кожного страхового продукту, тому не 
відбиває реальних зобов’язань страховика і не забезпечує достовірної оцінки доходів 
від страхових операцій, а, отже, і оподатковуваного прибутку за звітний період.

Разом із цим, виходячи з досвіду роботи страхових компаній можна зробити 
висновок, що показник рівня рентабельності страхових операцій не повинен бути 
високим. Це обумовлюється, перш за все, тим, що в цьому випадку ціна на страхові 
послуги завищується, а попит на неї з боку страхувальників зменшується. Якщо 
показники рентабельності будуть низькими, то це може призвести до зниження 
можливості самоокупності витрат на страхування у страховиків. Ситуацію можна 
урегулювати або зміною обсягів відповідальності по окремих видах страхування, або 
приведенням тарифів у відповідність до фактичного рівня збитковості страхової 
суми.

Висновки. Отже, з метою забезпечення зростання рентабельності страхових 
операцій страховій компанії доцільно нарощувати величину власного капіталу, що 
сприятиме розширенню інвестиційної активності компанії, оскільки це дасть 
можливість вкладати кошти у більш ризикові, але й значно дохідніші фінансові 
інструменти; прагнути до зниження собівартості страхових операцій; розширювати 
спектр послуг на ринку страхування; пропонувати нові програми страхування, що 
більш вигідні, ніж у конкурентів; розширювати інвестиційну діяльність; управляти 
фінансами компанії на основі бюджетування; впроваджувати автоматизовану 
систему управління тощо.

Література:
1. Островерха, Р. Е. Прибуток страхових компаній та порядок його формування / Р. 

Е. Островерха // Зб. наук. праць ун-ту держ. подат. служби України. 2011. N° 1.С. 385-393.
2. Юлдашев, Р. Т. Российское страхование : системный анализ понятий и 

методология финансового менеджмента : [учеб.пособ.] / Р. Т. Юлдашев, Ю. Н. Тронин. - 
М. : Анкил, 2009. -  448 с.

14. Прибуток банківської установи та його роль в управлінні
фінансами

Дмитро Кришень, Г алина Лановська
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. В умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення 
рентабельної діяльності є необхідним чинником існування банку. Прибуток 
характеризує стійкість банку він необхідний для створення адекватних резервних 
фондів, стимулювання персоналу і керівництва до розширення та вдосконалення 
операцій, скорочення витрат і підвищення якості послуг, що надаються, і, зрештою, 
для успішного проведення наступних емісій і відповідного збільшення капіталу, який 
дає змогу розширити обсяги і поліпшувати якість наданих послуг.

Матеріали та методи. Методичною основою дослідження є сукупність 
способів наукового пізнання та загальнонаукові принципи його проведення, 
фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних і 
зарубіжних учених у галузі управління прибутком, чинні законодавчі та нормативні 
документи, що регулюють формування та розподіл прибутку банків України.

Результати. Прибуток є основним внутрішнім джерелом формування капіталу 
банку, який забезпечує його розвиток. В системі джерел формування капіталу
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прибутку належить головна роль. Чим вищий рівень генерування прибутку банку в 
процесі його діяльності, тим менші потреби його в залученні фінансових коштів із 
зовнішніх джерел, а при інших рівних умовах - тим вищий рівень самофінансування 
його розвитку, забезпечення реалізації стратегічних цілей цього розвитку, 
підвищення конкурентної позиції банку на ринку. При цьому, на відміну від інших 
внутрішніх джерел формування капіталу банку, прибуток є постійно відтворюваним 
джерелом. Його відтворення в умовах успішного господарювання здійснюється на 
розширеній основі.

Важливо підкреслити, що прибуток є головним джерелом зростання ринкової 
вартості банку. Здатність вартості капіталу до самозростання забезпечується шляхом 
капіталізації частини отриманого банком прибутку, тобто його спрямуванням на 
приріст активів. Чим вищі сума та рівень капіталізації отриманого банком прибутку, 
тим більшою мірою зростає вартість його активів, а відповідно і ринкова вартість 
банку в цілому, яка визначається при його продажу, злитті, поглинанні та в інших 
випадках.

Обсяг прибутку в цілому по банківській системі забезпечує її надійність, 
гарантує безпеку вкладів і наявність джерел кредитування, від яких залежать 
споживачі банківських послуг. Системі управління прибутком банку притаманний 
високий динамізм, який враховує зміни факторів зовнішнього середовища, форм 
організації та управління банком, ресурсного потенціалу, фінансового стану та інших 
параметрів функціонування банку.

Висновки. Необхідність управління банківським прибутком є дуже важливим 
елементом банківської системи, оскільки прибуток банку створює базу для 
економічного розвитку держави в цілому. Враховуючи той факт, що всі управлінські 
рішення у сфері формування прибутку тісно взаємопов'язані і здійснюють прямий та 
опосередкований вплив на кінцеві результати управління прибутком, управління 
процесом формуванням прибутку в банку повинне розглядатися як система 
послідовних дій, що забезпечує розробку взаємозалежних управлінських рішень, 
кожне з яких вносить свій вклад у результативність формування прибутку банку в 
цілому.

Література.
1. Криклій О.А., Маслак Н.Г. Управління прибутком банку. Монографія /O.A. 

Криклій, H. Г. Маслак - Суми ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008 -С.136.
2. Сюркало Б. І. Особливості планування в системі управління фінансами 

банку//Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 235. В 5 
т. Том 2. -  Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. -  С. 542-547.

15. Іноземне інвестування в економіку України

Юлія Кульбач, Інна Дем’яненко
Н аціонального ун іверсит ет у харчових т ехнологій

Вступ. Зростаюча глобалізація світової економіки створює якісно нове 
середовище економічного зростання країн та визначає важливість дослідження 
вільних рухів іноземних капіталовкладень. Іноземні інвестиції відіграють важливу 
роль у розвитку будь-якої країни, оскільки полягають у залученні не лише 
необхідного обсягу капіталу, а й трансферті сучасних технологій, ноу-хау та методів 
управління.
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Матеріали і методи. Тлумачення цього терміна дається в Законі України “Про 
режим іноземного інвестування”: “іноземними інвестиціями є всі види майнових та 
інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти 
підприємницької та іншої інвестиційної діяльності з метою отримання прибутку чи 
досягнення соціального ефекту” [6].

Результати. Залучення іноземних інвестицій в економіку України є важливим 
стратегічним питанням національної економіки, вирішення якого позитивно вплине 
на динаміку соціально-економічного розвитку країни в умовах глобалізації. 
Проблема інвестиційного забезпечення -  одна з найскладніших для України і 
потребує подальшого вирішення та дослідження можливих напрямків створення 
комфортних умов та сприятливого інвестиційного клімату для іноземного 
інвестування. Це стосується як українських банків та інших фінансових організацій, 
так і усіх підприємств, що потребують залучення коштів для великих довгострокових 
інвестиційних проектів щодо їх реконструкції, переобладнання тощо [5].

Економічне середовище України одночасно і відштовхує, і приваблює іноземних 
інвесторів. Потенційно наша країна може бути одним із провідних реципієнтів 
Європи із залучення прямих і портфельних іноземних інвестицій. Цьому сприяє 
родючість українських ґрунтів, сприятливі кліматичні умови, порівняно низька 
вартість праці за високої кваліфікації робочої сили, велика місткість внутрішнього 
ринку, достатня забезпеченість економіки основними фондами, можливість оренди 
майна, та розвиток ринку нерухомого майна [3].

Іноземні інвестиції відіграють велику роль в економічному розвитку будь-якої 
держави незалежно від рівня її економічного розвитку - чи то промислово високо 
розвинута країна чи «бананова республіка».

На сьогоднішній деньсучасна політика України є інвестиційно орієнтованою. 
Урядом розроблена ціла низка програм і заходів, реалізація яких напрямлена на 
стимулювання залучення іноземного капіталу в економіку України.

Крім того за останні роки українська держава зробила значний крок на зустріч 
іноземному інвестору про що свідчать: підписання угоди про сприяння і взаємний 
захист інвестицій із понад 70 країнами світу, укладення більше ніж 50 міжнародних 
договорів про уникнення подвійного оподаткування, ратифікування Вашингтонської 
конвенції 1965 року про порядок вирішення інвестиційних суперечок між державами 
та іноземними суб’єктами господарювання, вступ України у СОТ у 2008 рік [1].

Таблиця 1.
Обсяг ПІІ в Україну за країнами інвесторами (млн. дол. США)

Країна світу

Обсяг інвестицій на Відхилення
початок
2012р.

кінець
2012 р.

млн. дол. 
США %

Всього 50333,9 54462,4 4128,5 8,2
Кіпр 13355,2 17275,1 3919,9 29,4

Німеччина 7391 6317 -1074,0 -14,5
Нідерланди 4898 5168,6 270,6 5,5

Велика Британія 2593,4 2556,5 -36,9 -1,4
Франція 2260,4 1765,3 -495,1 -21,9

Російська Федерація 3600,4 3785,8 185,4 5,1
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Як бачимо, обсяги прямих інвестицій в економіку нашої держави за 2012 
збільшилися на 4128,5 млн.дол., що в свою чергу становить 8,2% приросту в 
порівнянні з початком 2012 року. Основною країною інвестором являється Кіпр, 
обсяги інвестування якого збільшилися лише за 2012 рік на 3919,9 млн.дол., від 
13355,2 млн.дол. до 17275.1 млн.дол, що в свою чергу становить 31,72% інвестицій 
вкладених усіма країнами світу в українську економіку станом на кінець 2012 року. 
Збільшивши власний капітал на 29,4%, кіпрські інвестори стали лідерами відносного 
та абсолютного приросту обсягів капіталів серед усіх основних країн-інвесторів. 
Німеччина, яка є другою країною за обсягом прямих інвестицій в українську 
економіку, навпаки -  скоротила свої активи в Україні на 1074,0 млн.дол. з 7391,0 
млн.дол. до 6317,0 млн.дол. тобто на 14,5%. Аналогічна ситуація й з іншими 
європейськими країнами, наприклад: обсяги французького капіталу скоротилися за 
рік на 21,9%. Також незначний ріст обсягів інвестицій продемонструвала Російська 
Федерація -  з 3600,4 до 3785,8 млн.дол., що становить 185,4 млн.дол., та (5,15%) 
відповідно [4].

Висновки. На сучасному етапі розвитку України забезпечення сприятливого 
інвестиційного клімату залишається стратегічно важливим завданням, від реалізації 
якого залежать динаміка соціально-економічного розвитку й можливість модернізації 
національної економіки. Поштовхом до нарощування інвестицій має стати створення 
сприятливих умов для дії ринкових регуляторів: формування стабільного правового 
поля, захисту прав власності, зниження податкового тиску на підприємства, розвиток 
системи ринків і ринкових інструментів, розвиток інформаційної інфраструктури 
ринку. Причому сприяння поліпшенню інвестиційного клімату в Україні і надалі 
буде забезпечуватись тільки через масштабні комплексні заходи щодо покращення 
інвестиційних умов і розширення механізмів та застосування сучасних інструментів 
здійснення інвестиційної діяльності.
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16. Оптимізація витрат як фактор забезпечення фінансової 
стійкості підприємства

Тетяна Мостовенко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. На сучасному етапі проблема якісного управління витратами 
підприємств постала дуже гостро. Економічна криза, наслідки якого відчули на собі 
всі учасники ринку показала, що раціональне управління витратами, а також 
економічний розподіл власних ресурсів є запорукою фінансової стійкості. Разом із 
тим, на сьогодні відчувається недостатність методичної бази, на основі якої можливо 
було б оцінити фінансову стійкість з урахуванням впливу витрат. Наявні західні 
методики не можуть бути повною мірою використані на практиці вітчизняними 
підприємствами, оскільки потребують подальшої адаптації. Крім того, вітчизняні 
методи оцінки дозволяють виявляти вплив витрат на стійкість тільки на основі даних 
фінансової звітності (формалізованих даних), у той час як неформалізовані дані 
(якість менеджменту, організаційної структури, рівень управлінського і виробничого 
персоналу підприємства, наявність системи бюджетування) не враховуються, і, 
відповідно, не впливають на загальну оцінку стійкості підприємства.

Матеріали і методи. Актуальні питання, пов’язані з управлінням і 
плануванням витрат, що впливають на стійкість підприємства знайшли своє 
відображення в працях таких вчених, як:О. Білої, І. Бланка, Ф. Бутинця, П. Дракера, 
К. Кістнера, Л. Лігоненко, К. Лисенко, А. Мазаракі, Н. Савицької, А. Турила, Дж. 
Фостера, Ч. Хорнгена, Д. Шима тощо.

Водночас, вивчення праць зазначених вчених показало, що до сьогодні основні 
методичні та прикладні аспекти розробки методів фінансової стійкості шляхом 
оптимізації витрат з метою прийняття управлінських рішень, опинились поза межами 
системних досліджень.

Результати. В сучасних умовах господарювання виникає необхідність чіткої 
оцінки економічних результатів діяльності підприємства з урахуванням кризових 
явищ в економіці країни, тому надзвичайно важливого значення набуває реалізація 
системного підходу з метою побудови стратегії оптимізації витрат на підприємстві.

Витрати є досить обширною економічною категорією, щодо визначення якої 
існує безліч різноманітних підходів. Дослідження економічної літератури дозволило 
виділити наступні підходи щодо розуміння сутності витрат, а саме: вартісний, 
понятійний, об’ємний, споживчий, регенераційний.

На нашу думку, витрати являють собою виражені в грошовій формі ресурси 
підприємства, що витрачені у зв’язку з регенерацією виробничої діяльності. При 
цьому оптимізація витрат підприємства пов’язана безпосередньо з якістю управління 
суб’єкта господарювання, що в кінцевому рахунку впливає на його фінансову 
стійкість.

У зарубіжній літературі [1] з менеджменту відомі такі методи оптимізації витрат, 
як інженерний метод, метод використання обміну думками, кількісні методи аналізу, 
метод аналізу рахунків. Зазначені методи різні за собівартістю їх застосування, за 
введеними припущеннями, наочністю, яку вони забезпечують з метою оцінки витрат. 
Вони не є взаємовиключними і переважна більшість підприємств використовують їх 
комбіновано.
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Поряд із перерахованими методами широке застосування при вирішенні 
практичних завдань менеджменту підприємств отримав метод декомпозиції. 
Водночас, основні принципи даного методу можуть бути успішно використані для 
оптимізації витрат на підприємстві з позиції оцінки його стійкості.

Аналіз ефективності формування та використання ресурсів підприємства 
проводиться суб’єктами господарювання, як правило, з використанням обмеженого 
стандартного набору показників, в той час, як сучасна економічна наука володіє 
значною кількістю методик для його проведення [2]. Тому, на нашу думку, на 
сьогодні відсутня універсальна методика побудови комплексної системи оптимізації 
витрат для підприємств, що враховує їх специфічні риси, особливості формування 
собівартості тощо.

Класифікація методів оптимізації витрат у сучасній науці здійснюється за трьома 
основними напрямками, що дозволяє виділити наступні методи: управління 
функціональними підсистемами; виконання функцій управління; прийняття 
управлінських рішень. Враховуючи те, що значна кількість видів управлінської 
діяльності підприємства періодично повторюється і способи їх вирішення відомі, 
розробка нових методів охоплює лише частину необхідного методичного 
інструментарію.

Висновки. Таким чином, існуючі наукові розробки та дослідження в побудові 
методів оптимізації витрат носять схожий характер, в них не відображений пошук 
індивідуального і неповторного способу конкурентної боротьби - основного елемента 
на сучасному етапі розвитку економіки. На наш погляд, в якості такого методу може 
слугувати метод декомпозиції, який дозволяє вивчити наявність взаємозв’язків 
підсистем із взаємним впливом один на одного з метою оптимізації витрат 
підприємства з позиції фінансової стійкості.
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17. Управління ринковими ризиками банківської установи

Катерина Мищенко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Незважаючи на певну стабілізацію національного банківського сектора, в 
Україні все ще зберігається потреба у комплексному реформуванні системи 
управління ризиками банківської діяльності. Мета даної реформи полягає у 
консолідації банківського сектора та його очищенні від проблемних банків, 
поновленні довіри вкладників, відновленні кредитування, активізації інноваційно- 
інвестиційної діяльності банківських установ.

Матеріали і методи. Дослідження методів управління ключовими ринковими 
ризиками банку показує, що існує ряд методів управління процентним ризиком: 
GAP-аналізу, дюрації, коефіцієнтів, VaR-аналізу, стрес-тестування, трансфертного
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ціноутворення. та методів управління валютним ризиком банку: аналіз та 
прогнозування величин відкритих валютних позицій банку, оптимізація валютного 
портфеля банку з урахуванням довгострокових та середньострокових прогнозів 
динаміки валютних курсів, застосування валютних застережень.

Результати. Дотепер банківська система України була зорієнтована на 
фінансування довгострокових банківських активів короткостроковими ресурсами, що 
в сучасних умовах вимагає постійного рефінансування існуючих розривів за 
підвищеними ринковими процентними ставками, призводить до зниження прибутку 
банків та зростання процентного ризику.

Управління процентним ризиком банку, в першу чергу, має бути спрямоване на 
визначення та досягнення його допустимої величини. Рішення повинні прийматися 
на базі аналізу факторів, що формують процентний ризик, адже це дозволить 
підвищити ефективність заходів щодо оптимізації його рівня [1, с. 5,6,].

Запорукою ефективного функціонування системи управління валютним ризиком 
банку є налагодження перманентного ризик-контролінгу, що забезпечує координацію 
процесів управління валютним ризиком, перевірку відповідності стратегічних цілей 
управління стратегічним цілям функціонування системи управління ризиками банків, 
а останніх -  стратегічним цілям функціонування банку; інформаційно-аналітичну 
підтримку прийняття рішень у процесі управління валютним ризиком банку; 
перманентний моніторинг процесу та результатів управління валютним ризиком 
банку; розробку пропозицій з реінжинірингу процесів управління валютним ризиком 
банку [1, с. 90].

Посилення конкуренції між банками, зростання дефіциту банківських ресурсів, 
невизначеність економічного середовища у посткризових умовах обумовлюють 
підвищену увагу банків до управління ризиками системних характеристик -  ризику 
ліквідності, ризику капітальної стабільності та ризику втрати платоспроможності. 
Зауважимо, що ключовим фактором, який поєднує ці три види ризику, є 
ліквідність.Відповідно до існуючих класифікацій банківських ризиків ризик 
ліквідності розглядається у складі фінансових ризиків, а саме ризиків системних 
характеристик. Ризик ліквідності слід визначати як ризик незбалансованості 
надходжень та відтоку грошових коштів, що спричиняє дефіцит або надлишок 
ліквідності.

Управління ліквідністю банку полягає у забезпеченні безперебійного проведення 
поточних платежів банку, основними аспектами якого є: оцінка умов діяльності 
банку за попередні періоди, вибір найбільш оптимальних сценаріїв розвитку подій, 
оцінка ліквідної позиції банку, розробка управлінських рішень, спрямованих на 
зниження ризику виникнення дефіциту ліквідної позиції і мінімізацію витрат [1, с. 
123]. При цьому в процесі управління ліквідністю банку завжди постає проблема 
дотримання необхідного рівня ліквідності та максимізації дохідності. Адже, чим 
більша дохідність певного виду активів, тим меншою є його ліквідність.

Основою стабільного та ефективного функціонування банку в умовах мінливого 
середовища фінансових ринків є його капітал, а тому ризики, пов’язані із 
структурою, формуванням, розподілом та використанням банківського капіталу є 
квінтесенцією сучасного банківського ризик-менеджменту. Саме в цьому ракурсі 
постає проблема стабільності капіталу, відповідно до якої і виділяють таке поняття як 
ризик капітальної стабільності банку. Ризик капітальної стійкості банку -  це міра 
(ступінь) невизначеності щодо того, що втрати перевищать резерви на їх покриття. 
Цей ризик є похідним від ризиків щодо активних операцій комерційного банку[1, с. 
163].
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Висновки. Ефективність застосовуваних сьогодні банками стратегічних і 
тактичних заходів щодо управління кредитними, депозитними, інвестиційними, 
процентними, валютними та іншими ризиками значною мірою визначає подальший 
розвиток вітчизняної фінансової системи на довгострокову перспективу.
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д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. -  Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. -  299 с.

18. Ресурсна база комерційних банків

Олександр Нечитайло, Г алина Лановська
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Розвиток ринкових відносин неможливий без ефективно 
функціонуючого банківського сектору, завдяки якому реалізуються зв’язки між всіма 
учасниками і складовими частинами господарського механізму економіки держави. 
Головною передумовою стабільного функціонування банківської системи та 
забезпечення реалізації нею функції фінансового посередництва є ефективне 
формування ресурсної бази банків. Адже саме комерційні банки є центрами 
фінансової системи, які зосереджують фінансові ресурси вкладників і відкривають 
можливості доступу до джерел позичених ресурсів позичальникам, тим самим 
сприяючи розвитку реального сектора економіки.

Матеріали та методи. Для ефективного функціонування банку необхідний 
постійний аналіз ресурсної бази з погляду стабільності та ймовірності зняття 
клієнтами коштів зі своїх рахунків, що розглядається як необхідний процес 
управління банківською ліквідністю. Для оцінки рівня стабільності ресурсної бази 
окремого банку використовують такі показники: рівень осідання грошових коштів за 
рахунком у відсотках та середня тривалість зберігання коштів на рахунку в днях. Ці 
показники аналізуються в динаміці та за кожним рахунком або видом зобов’язань 
банку, що дає змогу виявити загальні тенденції зміни ресурсної бази банку та 
точніше прогнозувати потребу в ліквідних коштах [3].

Результати. Банківські ресурси є головною рушійною силою розвитку банків, 
джерелом підтримання ліквідності, відіграють важливу роль у забезпеченні 
фінансової стійкості та підвищенні довіри до банку з боку суб’єктів ринку.

Під ресурсною базою банків слід розуміти сукупність коштів, залучених на 
засадах акумулювання тимчасово вільних грошових ресурсів на фінансовому ринку і 
призначених для формування кредитного та інвестиційного портфеля комерційного 
банку [1, с.32]. Таке поняття є найбільш оптимальним тому, що виводить за його 
межі розуміння власного капіталу, призначенням якого є, більшою мірою, 
забезпечення функціонування самого банку згідно функцій власного банківського 
капіталу, аніж реалізації кредитної чи інвестиційної політики. З огляду на це, 
необхідність нарощування саме ресурсної бази та оптимізації її структури видається 
необхідною умовою повноцінного виконаннями банками функції фінансового 
посередництва. Таке нарощування повинне спиратися передусім на ефективне 
використання внутрішніх джерел банківських ресурсів, а не зовнішніх запозичень.
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У сучасних умовах розвитку банківського бізнесу в Україні до ресурсної бази 
банків слід застосовувати наступні методи: максимізувати її розмір з одночасним 
дотриманням економічних нормативів Національного банку України; забезпечувати 
оперативне управління ресурсною базою з можливістю швидкої переорієнтації на 
альтернативні джерела ресурсів; максимізувати можливості розширення клієнтської 
бази з одночасним підвищенням конкурентоздатності банку; використовувати новітні 
досягнення інформаційних технологій.

Проведене дослідження дозволило виявити, що формування ефективної 
ресурсної бази для комерційного банку має дуже велике значення, адже ресурсна 
база -  це сукупність грошових коштів господарюючих суб’єктів, які 
використовуються банком для подальшого їх розміщення у найприбутковіших 
напрямах діяльності банку. Формування та підвищення ресурсної бази банку приведе 
до збільшення активних операцій, їх дохідності, зростання стійкості й надійності 
установи, до розширення клієнтської бази.

Висновки. Підвищення ефективності функціонування системи комерційних 
банків у сфері формування ресурсної бази є необхідною умовою мобілізації 
внутрішніх фінансових ресурсів країни, а відтак стимулювання інвестиційних 
можливостей та економічного росту. Оптимізація процесу формування ресурсної 
бази комерційних банків є важливою складовою зміцнення стійкості кредитної 
системи країни, підвищення довіри до неї з боку інвесторів, вкладників і кредиторів, 
а також зростання її ролі у стимулюванні збалансованого розвитку галузей 
господарства.
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19. Принципи формування системи показники оцінювання 
фінансово-господарської діяльності підприємств

Дарина Портянко, Тамара Говорушко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Методичний інструментарій дослідження та оцінки розвитку 
підприємства є недостатньо розробленим та дискусійним.Побудова системи 
показників для аналізу та оцінювання рівня розвитку підприємств є складним і 
актуальним завданням. Якщо нарощувати кількість показників, то можна отримати їх 
розгалужену систему, кожний з яких достатньо об’єктивно відображає дію окремого 
фактора на розвиток підприємства.

Матеріали і методи. Дослідження проводиться на основі вітчизняних та 
зарубіжних праць науковців. З числа авторів, які значну увагу приділяють
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оцінюванню фінансово-господарської діяльності підприємства, варто виділити 
таких: Б. Андрушків, М. Баканов, М. Білик, В. Герасимчук, П. Друкер, А.Загородній, 
О. Мельник, Р. Каплан, М. Коробов, О. Кузьмін, Д.Нортон, І.Олексів, Ж. Ришард, М. 
Тимощук, А. Шеремет та інших. Методологічною основою роботи є загальнонаукові 
методи наукового пізнання (методи наукового абстрагування та узагальнення, 
методи аналізу та синтезу).

Результати.Про ефективний розвиток підприємства можна говорити тоді (за В. 
Парето), коли значення усіх цільових показників не погіршуються, а значення хоча 
би одного із них поліпшується за певний проміжок часу, або ж передбачається 
компенсація погіршення значень одних цільових показників, за рахунок поліпшення 
інших (за критерієм ефективності Калдора-Гікса) [4].

Для вітчизняної промисловості характерним є застосування груп показників 
використання матеріальних, енергетичних, трудових і фінансових ресурсів, 
завантаження обладнання та ефективності виробничо-господарської діяльності. 
Натомість у ринковій економіці інформаційним джерелом для прийняття 
управлінських рішень є не лише показники загальної внутрішньовиробничої 
звітності, але і особливості співпраці з ринком [3, 24].

Під час оцінювання діяльності підприємства за П. Друкером основну увагу варто 
звернути на показники товарообігу, наданих послуг, виробничого процесу, 
маркетингової діяльності, обслуговування, впровадження технологій, підготовки та 
навчання кадрів [5, 113].

Збалансована система показників Нортона-Каплана часто є основою для 
побудовирізноманітних методик оцінювання діяльності підприємств. Ця система дає 
змогу поєднатифінансові та нефінансові індикатори у певних сферах (фінанси, 
споживачі, бізнес-процеси,кадровий потенціал) та являється інструментом 
стратегічного управління підприємством[2, 13].

Дослідження показали, що до основних принципів формування системи 
показники оцінювання діяльності підприємств потрібно зарахувати: зв'язок
індикаторів зі стратегією розвитку підприємства у довгостроковій перспективі; 
релевантність (індикатори повинні чітко відображати головну мету і підпорядковані 
їй компліментарні цілі розвитку підприємства); цілісність охоплення усіх сфер 
діяльності підприємства та усіх ієрархічних рівнів управління, необхідність 
урахування як фінансових, так і нефінансових індикаторів;- інтегрованість у систему 
менеджменту підприємства та інформаційна доступність індикаторів для усіх 
менеджерів; - інформаційна прозорість, наочність та доступність індикаторів (у 
систему входять такі показники, які можна оперативно відстежувати і які не 
потребують значних коштів щодо їх формування, а також є простими для аналізу і 
зіставлення даних);- взаємоузгодженість, взаємозалежність та збалансованість 
індикаторів;- формальне представлення та кількісне вираження значень індикаторів 
(розрахунок числових значень індикаторів за однозначними алгоритмами без жодних 
суб’єктивних оцінок, переведення якісних значень у кількісну шкалу на підставі 
теорії нечітких множин і формування лінгвістичних змінних);- обмеженість кількості 
індикаторів (не більше 25) [4].

Висновки. Тобто, можна виділити, що узагальнених показників, які б всебічно 
відображали розвиток підприємства немає. Кожна організація, науковець створює 
свою систему індикаторів. Для їхнього ефективного застосування потрібно 
дотримуватися раніше визначених принципів.
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20. Методи максимізації чистого прибутку банківських установ

Катерина Парфенова, Г анна Сілакова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Основна мета діяльності будь-якої кредитної організації як комерційної 
структури полягає в отриманні максимального прибутку в довгостроковій 
перспективі. Це включає в себе потенційне зростання обсягу банківських операцій, 
збільшення власного капіталу, стабільні дивіденди, прийнятний рівень ризику для 
кредиторів і вкладників, підвищення іміджу в очах потенційних клієнтів. Отримання 
максимальних доходів досягається, як правило, за рахунок найбільш ефективного 
використання банківських ресурсів.

Матеріали і методи.Вагомий внесок у вивчення питань управління прибутком 
комерційного банку зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: В.Ф. Бесєдін, Й. 
Бонн, Х. Бургхоф, Е. Бюссельман, О.Д. Василик, В.М. Геєць, М.Я. Дем’яненко, І.О. 
Лютий, А.М. Мороз, Д. Полфреман, П. Роуз, М.І. Савлук, Дж. Сінкі, Л. Шустер тощо. 
Проте, наявні наукові розробки не дають повної відповіді на питання щодо 
ефективного формування прибутку вітчизняних комерційних банків та напрямів його 
максимізації.

Результати. Банк є фінансовим інститутом, що пропонує найширший спектр 
послуг, до яких насамперед відносяться кредити, заощадження і платежі, і виконують 
різноманітні фінансові операції. Прибуток є кінцевим результатом діяльності, чистим 
ефектом політики та операцій банку протягом фінансового року. Опрацювання 
економічної літератури дозволяє сформулювати визначення прибутку банку 
наступним чином: прибуток - це виражений у грошовій формі дохід власника на 
вкладений капітал, плата за працю, за ризик ведення підприємницької діяльності, 
який є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення 
цієї діяльності.

Прибуток розглядається в трьох аспектах: прибуток як вираження результату 
фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання та винагорода за 
підприємницький ризик; прибуток як вираження ефективного управління діяльністю 
суб’єкта господарювання; прибуток як джерело самофінансування. При цьому 
чистий прибуток розглядається як відносно дешеве джерело фінансування потреби
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суб’єкта господарювання у капіталі і посідає основне місце у так званій ієрархії 
фінансування.

Прибуток є основним внутрішнім джерелом формування капіталу банку, який 
забезпечує його розвиток. В системі джерел формування капіталу прибутку належить 
головна роль. Чим вищий рівень генерування прибутку банку в процесі його 
діяльності, тим менші потреби його в залученні фінансових коштів із зовнішніх 
джерел, а при інших рівних умовах - тим вищий рівень самофінансування його 
розвитку, забезпечення реалізації стратегічних цілей цього розвитку, підвищення 
конкурентної позиції банку на ринку. При цьому, на відміну від інших внутрішніх 
джерел формування капіталу банку, прибуток є постійно відтворюваним джерелом. 
Його відтворення в умовах успішного господарювання здійснюється на розширеній 
основі.

Важливо підкреслити, що прибуток є головним джерелом зростання ринкової 
вартості банку. Здатність вартості капіталу до самозростання забезпечується шляхом 
капіталізації частини отриманого банком прибутку, тобто його спрямуванням на 
приріст активів. Чим вищі сума та рівень капіталізації отриманого банком прибутку, 
тим більшою мірою зростає вартість його активів, а відповідно і ринкова вартість 
банку в цілому, яка визначається при його продажу, злитті, поглинанні та в інших 
випадках.

Прибуток банку створює базу для економічного розвитку держави в цілому. 
Механізм перерозподілу прибутку банку через податкову систему дозволяє 
наповнювати доходну частину бюджетів всіх рівнів (загальнодержавного та 
місцевих), що дає можливість державі успішно виконувати покладені на неї функції 
та здійснювати заплановані програми розвитку економіки [1].

Висновки. Таким чином, з метою максимізації чистого прибутку банку 
необхідно збільшувати доходи та зменшувати витрати банку. В зв’язку з цим можна 
запропонувати основні напрямки зростання доходів комерційного банку: загальне 
зростання групи активів, що приносять процентний дохід, для чого банк повинен, по- 
перше, залучати більше позичальників і при цьому ретельно аналізувати їх 
фінансовий стан; по-друге, нарощувати свій кредитний потенціал за рахунок 
збільшення обсягу ресурсів, що залучаються. Це можливо при проведені зваженої 
маркетингової та процентної політики; зміна питомої ваги доходних активів в 
сукупних активах, для чого необхідно звести «непрацюючі» активи до мінімуму, 
проте у межах, що забезпечують ліквідність банку; зміна загального рівня процентної 
ставки по активних операціях банку; зміна структури портфелю доходних активів. 
Відомо, чим вищий дохід, тим більший ризик в сфері банківської діяльності. Тому 
головне завдання банку — визначення ступеню допустимості та виправданості того 
чи іншого ризику.

Для зниження рівня витрат пропонується: залучення дешевих ресурсів. Такими є 
вклади до запитання; зниження витрат на утримання апарату управління.

Література:
1. Водолазська, О.А.Роль прибутку банку в умовах ринкової економіки/

О.А.Водолазська, М.В.Головачук: [Електронний ресурс] -  Режим доступу:
http://www.confcontact.com/2010alyans/ek2_vodol.php.
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21. Оцінка банківською установою кредитоспроможності
позичальника

Олена Смішко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. В умовах обмеженості власних фінансових ресурсів більшості 
вітчизняних підприємств проблема отримання кредитних коштів стає однією з 
найважливіших не тільки з позицій поточної діяльності, але н перспектив 
подальшого розвитку суб’єктів господарювання. Будь-яка кредитна операція повинна 
враховувати збалансованість інтересів банку та позичальника Так, банку необхідно 
максимально точно оцінити кредитоспроможність контрагента, а останньому — 
чітко уявити вимоги, що ставляться кредитором. Таким чином, вирішальну роль при 
прийнятті кредитних рішень відіграє оцінка кредитоспроможності позичальника.

Матеріали і методи. Дослідженню теорії і практики організації кредитних 
відносин між банківськими установами та підприємствами присвячені праці таких 
вітчизняних вчених-економістів В Галасюка, І Бланка, А. Пересади, В Гриньової, В 
Пономаренка, П. Перерви, В. Вітлінського, Г. Мельника, А. Бакаєва, А Мороза.

Серед існуючих вітчизняних та зарубіжних методів і моделей оцінки 
кредитоспроможності позичальників виділяють наступні: класифікаційні
(статистичні) методи оцінки, до яких належать рейтингові (бальні) системи оцінки та 
моделі прогнозування банкрутств; моделі комплексного аналізу (на основі 
«напівемпіричних» методологій, тобто які базуються на експертних оцінках аналізу 
економічної доцільності надання кредиту): «правило п’яти Ci», PARTS, CAMPARI, 
MEMORISK, PARSER, СИСТЕМА 4FC [1].

Результати. Аналіз сучасних концепти оцінки кредитоспроможності 
позичальника дозволяє зазначити, що оцінка кредитоспроможності - це основа для 
прийняття рішення банківською установою щодо надання кредиту позичальнику. 
Проведені нами дослідження дозволяють зробити висновок про те, що в сучасній 
банківській практиці використовуються різноманітні види кредитоспроможності, що 
класифікуються за наступними ознаками" строком запозичення коштів, статусом 
кредитора і позичальника, регіональною і галузевою приналежністю та масштабом 
діяльності [1].

Слід зазначити, що у світовій практиці оцінка кредитоспроможності 
позичальника здійснюється на основі методів, що об’єднані у дві групи, а саме: 
класифікаційні моделі та моделі комплексного аналізу. Українські банки, головним 
чином, використовують класифікаційні моделі оцінки кредитоспроможності 
позичальника, до яких належать: рейтингові (бальні) системи оцінки та моделі 
прогнозування банкрутства.

Застосування комплексного використання методик оцінки позичальників 
базується на наукових підходах і досвіді провідних фінансових інститутів і враховує 
специфіку економічних відносин в Україні.

Аналіз існуючих вітчизняних методик оцінки кредитоспроможності дозволяє 
виділити ряд їх характерних ознак: по-перше, особливістю сучасних методик 
українських банків є орієнтація, як правило, на проведення ретроспективного аналізу 
фінансово-господарської діяльності позичальника;по-друге, система нормативних 
значень коефіцієнтів, які використовуються при визначенні класу позичальника, не 
враховують специфічні особливості галузей економіки. В Україні система
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нормативних середньогалузевих значень коефіцієнтів відсутня; по-третє, методики 
вітчизняних банків спрямовані на аналіз фінансових показників (платоспроможність, 
ліквідність, рентабельність та оборотність) і не завжди враховують нефінансову 
якісну (кредитна історія позичальника, рівень менеджменту, особиста 
відповідальність керівника, його репутація) інформацію та її вплив на якість 
потенційної позики [1].

Підприємствам різних сфер діяльності та галузей народного господарства 
притаманні визначені особливості організації фінансових відносин на підприємстві, 
формування та використання фінансових ресурсів, виробництва продукції, 
формування доходів,, витрат та фінансових результатів, які потрібно враховувати при 
оцінці кредитоспроможності позичальника.

Висновки. Метою аналізу галузевих характеристик є визначення ступеня 
галузевих ризиків у діяльності підприємства, що аналізується, за допомогою 
вивчення перспектив галузі, а також факторів конкурентоспроможності, що 
впливають на галузь. До факторів, що підлягають аналізу, належать наступні: 
перспективи економічного зростання, цикли ділової активності, вразливість щодо 
державного регулювання.

Література
1. Оцінка кредитоспроможності та інвесшпійної привабливості суб’єктів 

господарювання. Монографія. /А.О. Єпіфанов, Н А. Дегтяр, Т М Мельник І О. 
Школьник та ін. / За ред. доктора економічних наук А О. Єпіфанова - Суми УАБС 
НБУ 2007. - 286 с.

22. Розвиток системи фінансового забезпечення державного
підприємства

Альона Сович
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Необхідною умовою прибуткової діяльності будь-якого підприємства є 
правильна і раціональна організація його фінансів. Для того, щоб успішно 
функціонувати на ринку кожне підприємство зобов’язане формувати, розподіляти і 
використовувати фонди грошових коштів, обґрунтовано залучати зовнішні джерела 
фінансування.

В ринкових умовах, коли в Україні відбуваються структурні зміни в економіці, 
особлива увага приділяється оцінці фінансових результатів. В останній час значення 
фінансового забезпечення і процесу управління ним значно зросло, так як 
швидкоплинні процеси в економіці вимагають від підприємств розширеного 
відтворення,оновлення процесу виробництва прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень [5, с.109].
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Матеріали і методи. Оцінка фінансового забезпечення підприємств 
здійснюється за допомогою різних методів. Формування нових наук і дисциплін 
спричиняє появу і нових методів наукового пізнання або пристосування до потреб 
дослідження вже існуючих.

Основним методом є аналітичний, за допомогою якого таке складне явище, як 
господарська діяльність підприємства уявно розкладається на окремі, більш, прості 
складові елементи, а потім вивчаються їхні кількісні та якісні сторони, зв'язки й 
взаємодії.

Крім аналітичного, застосовують також інші методи та технічні прийоми. У своїй 
сукупності вони складають притаманну тільки цій дисципліні методику дослідження 
економічних явищ.

Для вивчення складних явищ застосовують метод моделювання, при якому 
будують зменшені предмети або умовні подоби (образи), які замінюють у нашій уяві 
дійсні предмети або явища [4, c.79].

Результати. Фінанси впливають на кількісні і якісні параметри будь-якого 
економічного явища чи процесу на підприємстві, а також на кінцеві результати його 
діяльності. Кваліфіковане управління фінансами сприяє швидкій адаптації 
підприємств до роботи у конкурентному ринковому середовищі, трансформації їх 
діяльності відповідно до змін чинного законодавства.

Пристосування підприємств до розробки механізму емісії і розміщення власних 
облігацій на фондовому ринку є потенційним кроком до поліпшення процесу 
залучення кредитних ресурсів, адже диверсифікувати свої джерела коштів і доходів 
мають не лише кредитні установи, а й підприємства, особливо середні та великі.

Залучення вітчизняними підприємствами кредитних ресурсів за допомогою 
такого інструменту, як облігації має стати не панацеєю чи єдиним способом їхнього 
залучення, а лише додатковим щодо кредитування методом, оскільки має на меті 
зменшити ризик неотримання суб'єктами економічної діяльності уповні чи 
достатнього обсягу грошових ресурсів, які їм потрібні для розвитку своєї діяльності 
[2, c.48].

Одним із напрямів поліпшення стратегії залучення кредитного капіталу 
підприємствами є розробка ними внутрішніх нормативних документів, за допомогою 
яких вони зможуть оцінювати перспективність та доцільність способів залучення і 
структуру джерел позичкових ресурсів.

Із розвитком вітчизняного фондового ринку, а саме такого його сегмента, як 
ринок облігацій, залучення підприємствами кредитних ресурсів поліпшить не лише 
ступінь надходження їх до підприємств, а й дасть змогу створити конкуренцію 
банківському кредитуванню.

Важливими напрямами підвищення ефективності діяльності державних 
підприємств мають бути: відповідне нормативно-правове забезпечення, фінансова 
реструктуризація, запровадження нормування обігових коштів, оперативне фінансове 
планування, фінансовий аналіз діяльності, чіткіше визначення місця і ролі держави у 
корпоративному управлінні.

Висновки. Для підвищення ефективності управління державними
підприємствами необхідне відповідне нормативно-правове забезпечення. Критеріями 
для внесення осіб до складу правління мають бути висока компетентність 
працівників, що потребує знання поточної діяльності підприємства, особливостей 
певного виду бізнесу і галузі, фінансових проблем тощо, та представництво їх від 
різних міністерств і відомств, відповідальних за певну галузь економіки. Необхідно
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також передбачити регламентуючу процедуру на вибір і затвердження голови 
правління [1, c.91].
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23. Критерії та принципи оцінювання схильності страхової 
компанії до банкрутства

Ліля Синельник
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Страхова компанія як специфічний суб’єкт сучасного фінансового ринку 
України має характерні лише їй особливості. Закон України «Про страхування» чітко 
регламентує діяльність страховика та визначає основні положення, що забезпечують 
його платоспроможність. Розгляд існуючих критеріїв та принципів схильності 
страхової компанії до банкрутства дозволить провести не лише превентивні заходи з 
діагностики банкрутства, відновити платоспроможність страховика, але й зміцнити її 
фінансовий стан та завоювати довіру та прихильність споживачів.

Матеріали та методи. Критеріями схильності страхової компанії до 
банкрутства є фактори, які забезпечують фінансову надійність страхової компанії, 
проте мають дуже низькі показники ефективності

На початкових етапах розвитку страхової компанії фінансова надійність 
забезпечується здебільшого розмірами і якістю статутного капіталу. З розвитком 
страхової діяльності зростає роль таких чинників, як 1) збалансований страховий 
портфель -убезпечує страхову компанію від фінансових потрясінь, надає можливість 
у нормальному режимі забезпечувати страхувальникам страховий захист; 2) тарифна 
політика -  страхові премії постійно покривають видатки страховика і забезпечували 
деяке перевищення доходів над витратами; 3) достатність страхових резервів - 
методи формування страхових резервів; 4) ефективне управління активами 
-провадження зваженої інвестиційної політики; 5) перестрахування загрози 
фінансовій стійкості страховика, пов'язані з прийняттям на страхування об'єктів зі 
значною вартістю, незбалансованим страховим портфелем, коливанням технічних 
результатів страхової діяльності.

Принципи оцінки схильності страхової компанії до банкрутства полягають у 
використанні сучасних інформаційних технологій та інструментальних засобів 
обробки даних для діагностики банкрутства. Доцільно формувати систему 
діагностики банкрутства з двох частин.

Експрес - діагностика банкрутства здійснюється за наступними основними 
етапами:

1. визначення об'єктів спостереження «кризового поля», що реалізує загрозу
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банкрутства підприємства;
2. формування системи індикаторів оцінки загрози банкрутства підприємства;
3. аналіз окремих сторін кризового фінансового розвитку підприємства, що 

здійснюється стандартними методами;
4. попередня оцінка масштабів кризового фінансового стану підприємств;
5. інформаційна підтримка прийняття рішень експрес-діагностики.
Фундаментальна діагностика банкрутства підприємств характеризує систему

оцінки параметрів кризового фінансового розвитку підприємства, яка здійснюється 
на основі методів факторного аналізу та прогнозування: повний комплексний аналіз 
фінансових коефіцієнтів; кореляційний аналіз; SWOT- аналіз; розрахунок індексу 
кредитоспроможності (модель Альтмана, модель Тафлера, модель Спрінгейта, 
формула Ліса, модель CREDITMEN, модель R, універсальна дискримінантна 
модель);специфічні показники платоспроможності, регламентовані Законом України 
«Про страхування» та Директивами ЄС.

Результати. Дослідження критеріїв та принципів оцінювання схильності 
страхової компанії до банкрутства виявило, що основними критеріями оцінки 
виступають:1) достатній власний капітал; 2) формування збалансованого страхового 
портфеля; 3) достатні страхові резерви; 4)ефективна тарифна політика; 5)ефективне 
управління активами; 6) перестрахування. А основні принципи схильності страхової 
компанії до банкрутства досліджуються на основі методів експрес-аналізу (система 
регулярної оцінки кризових параметрів фінансового розвитку, що здійснюється на 
базі даних його фінансового обліку за стандартними алгоритмами аналізу, постійного 
моніторингу фінансового стану страховика); фундаментального аналізу (системи 
оцінки параметрів кризового фінансового розвитку підприємства, яка здійснюється 
на основі методів факторного аналізу та прогнозування).У процесі аналізу окремих 
сторін кризового фінансового розвитку страховика використовуються такі методи: 
горизонтальний (трендовий) фінансовий аналіз; вертикальний (структурний) 
фінансовий аналіз; порівняльний фінансовий аналіз; аналіз фінансових коефіцієнтів; 
аналіз фінансових ризиків; інтегральний фінансовий аналіз, заснований на моделі 
Дюпона.

Висновки. Отже, критерії схильності страхової компанії до банкрутства 
безпосередньо є взаємопов’язаними та взаємозалежними від чинників, що 
визначають фінансову стійкість страховика та забезпечують її платоспроможність. 
Принципи оцінки схильності страхової компанії до банкрутства полягають на 
використанні різноманітних інтегральних формул та моделей діагностики 
банкрутства. Результатом їх обчислення є можливість виявити ознаки схильності до 
банкрутства ще на ранніх етапах його розвитку та вжити ефективні механізми та 
заходи виходу з нього.
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24. Оптимізація витрат з метою зростання дохідності банку

Катерина Савченко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. У теорії та практиці фінансового менеджменту недостатньо уваги 
приділяється проблемам комплексного управління витратами банку, реалізація 
заходів якого має забезпечувати ефективне використання всіх наявних ресурсів банку 
з найменшими втратами для нього. Така ситуація зумовлена традиційною 
пріоритетністю у завданнях банку забезпечення його прибутковості, ліквідності і 
платоспроможності. Однак, на думку автора, в умовах низької капіталізації 
банківської системи та наявності ризикової динаміки стійкого збільшення витрат 
саме ефективне управління витратами банками може стати дієвим шляхом 
поліпшення фінансового стану банківського сектору.

Матеріали і методи. Відмітимо, що на практиці управління витратами банку 
зводиться до оцінки дотримання кошторису витрат шляхом порівняння фактичних 
витрат з їх плановою сумою або порівняння витрат звітного періоду з витратами 
базового періоду. Одночасно вивчаються і причини допущених перевитрат та 
виявляються резерви більш економного витрачання коштів в перспективі. При 
необхідності приймаються рішення, спрямовані на скорочення тих чи інших витрат 
залежно від їх затвердження правлінням або радою банку.

Таким чином, основне завдання управління витратами -  створення механізму, що 
забезпечує оптимізацію та мінімізацію витрат банку шляхом приведення їх у 
відповідність з обраною прибутковістю. Слід відмітити, що основними напрямками 
поточного управління витратами є:

1) орієнтація на оптимізацію поточних витрат -  передбачає здійснення будь-яких 
витрат, які визнані доцільними з точки зору їх окупності або інших критеріїв;

2) орієнтація на мінімізацію витрат -  диференціація витрат на декілька категорій: 
об’єктивно необхідні витрати; витрати, що підлягають раціональній мінімізації; 
витрати, що здійснюються за залишковим принципом. [1, с.79].

Результати. Витрати в банківській справі традиційно пов’язують з 
формуванням собівартості і ціни на банківські послуги. Витрати банку є одним з 
об’єктів управління, який потребує постійного дослідження і управління.

Управління поточними витратами банку може базуватися на одному з двох 
підходів: оптимізації або мінімізації [1; 2]. Підходи і методи щодо управління 
поточними витратами наведені в табл.1.

Таблиця 1
Підходи і методи щодо управління поточними витратами

Підходи управління Методи управління
Оптимізація витрат банку планування витрат; 

управління тарифною політикою; 
пряме скорочення витрат; 
проведення банківського моніторингу

Мінімізація витрат банку скорочення витрат на маркетинг та ІТ-технології; 
замороження проектів екстенсивного розвитку банку 
(філіальна мережа, реконструкція та будівництво); 
зниження витрат на оплату праці та скорочення персоналу
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Одним із способів визначення джерел витрат банку та оцінка їх з точки зору 
продуктивності є використання технології функціонально-вартісного аналізу (далі -  
ФВА), під яким пропонуємо розуміти метод економічного дослідження банку як 
елементної системи, розподіленої на функції, спрямований на оптимізацію 
співвідношення між їх якістю та витратами на досягнення даної якості. ФВА-аналіз 
базується на припущенні про те, що в кожній функції, пов’язаній з виготовленням та 
реалізацією банківських продуктів, що аналізуються, зосереджені як необхідні, так і 
зайві витрати. Ці зайві витрати і є об’єктом аналізу, вивчення та знаходження шляхів 
усунення [2, с.92].

Вважаємо, що такі переваги даного методу дозволять досягти поставленої перед 
нами мети -  оптимізувати операційні витрати банку шляхом скорочення 
непродуктивних, зайвих витрат. Процес оптимізації операційних витрат банку на 
основі ФВА-аналізу включає такі етапи (табл.2).

Таблиця 2
Процес оптимізації операційних витрат банку на основі ФВА-аналізу

Етапи Характеристика етапів
Етап 1 Аналіз продуктивності витрат банку на основі ФВА-аналізу
Етап 2 Аналіз динаміки та структури витрат банку
Етап 2.1 Формування організаційної структури банку
Етап 2.2 Функціональна деком позиція виробництва 

банківських продуктів за підрозділами
Етап 2.3 Функціональна деком позиція виробництва 

банківських продуктів за працівниками
Етап 2.4 Розподіл витрат робочого часу кожного працівника 

на виконання функції
Етап 2.5 Формування кількісних характеристик виконання 

функцій при виробництві банківсвких продуктів
Етап 2.6 Встановлення правил перенесення сум на кожному 

з етапів розподілу загально банківських витрат на 
вартість продуктів

Етап 2.7 Розробка алгоритму розрахунку собівартості
Етап 3 Проведення розрахунку сооівартості банківських продуктів
Етап 4 Аналіз результатів розрахунків та формування висновків про причини 

непродуктивних витрат банку
Етап 5 Прийняття рішення про здійснення коригуючих заходів (скорочення 

непродуктивних витрат}
Облік витрат за методом ФВА проводиться за наступною технологією: облік 

прямих витрат за співробітниками; перенесення загальнобанківських витрат на 
співробітників; перенесення повних витрат співробітників на функції пропорційно 
базам розподілу; отримання вартості банківських продуктів на основі собівартості 
функцій.

Висновки. Для покращення формування операційних витрат сформовано 
методичний підхід до оптимізації їх формування на основі використання технології 
функціонально-вартісного аналізу. За його результатами банк зможе виявити 
непродуктивні витрати та провести їх скорочення без загрози для погіршення якості 
банківських продуктів. У підсумку це забезпечить підвищення ефективності 
діяльності банку
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25. Фінансова діяльність підприємства та методи її організації

Оксана Сухіх, Тамара Говорушко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова 
діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та 
повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку 
підприємства, виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими 
суб'єктами господарювання.

Матеріали і методи. Згідно з НП(С)БО 1 фінансова діяльність — це 
діяльність, яка веде до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу 
підприємства (який не є результатом операційної діяльності). А у монографії 
Мироненка М.Ю. наведене таке тлумачення цього терміна: Фінансова діяльність - це 
система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення 
функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та 
практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, 
поліпшення її результатів [1].

Результати. Функціонування підприємства супроводжується безперервним 
кругообігом коштів, який здійснюється у формах витрат ресурсів і одержання 
доходів, їх розподілу і використання. При цьому визначаються джерела коштів, 
напрямки і форми фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться 
розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями 
продукції, державними органами по сплаті податків, персоналом підприємства тощо. 
Всі ці грошові відносини складають зміст фінансової діяльності підприємства.

Фінансова діяльність підприємств може бути організована трьома методами, а 
саме:

— комерційний розрахунок;
— неприбуткова діяльність;
— кошторисне фінансування.
Як метод підприємницької діяльності комерційний розрахунок є складовою 

частиною економічного механізму функціонування підприємства, способом 
розрахунків прибутку та пошуків резервів його збільшення шляхом максимізації 
доходів і мінімізації витрат.

Комерційний розрахунок передбачає порівняння доходів з витратами, що 
дозволяє обчислити прибуток як мету підприємництва. Ринкові відносини, будучи 
основою комерційного розрахунку, визначають принципи його функціонування.

Принципом, який відкриває можливість застосування комерційного розрахунку, 
є економічна самостійність підприємницької структури (фізичної чи юридичної 
особи).
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Оскільки економічно самостійними в умовах ринкових відносин можуть бути 
тільки прибуткові (рентабельні) суб'єкти підприємництва, то другим принципом 
комерційного розрахунку є прибутковість. Без прибутку не може бути комерційного 
розрахунку так само, як і підприємницької діяльності.

Визначальну роль у формуванні фінансових ресурсів при цьому методі 
відіграють власні кошти, котрі покривають значну частину витрат, а також є 
забезпеченням отриманих кредитів.

Неприбуткова діяльність у цілому організована на такій самій основі, як і 
комерційний розрахунок, але за дещо обмеженою схемою. Головна мета 
функціонування неприбуткових підприємств, організацій та установ — забезпечення 
певних потреб суспільства, а не отримання прибутку. Відсутність прибутку дає змогу 
знизити рівень цін і зробити відповідні товари та послуги більш доступними.

Кошторисне фінансування як метод організації фінансової діяльності не включає 
достатніх стимулів до раціонального й ефективного господарювання. Тому він 
застосовується в тих сферах, де важко забезпечити самоокупність і прибутковість. 
Насамперед це установи соціальної сфери, які надають так звані безплатні послуги, 
тобто оплата здійснюється не отримувачем послуг, а державою чи за рахунок 
централізованих фондів.

Кошторисне фінансування охоплює не тільки ті кошти, що надаються з 
бюджетів, але й ті, що надходять за рахунок здійснення господарської діяльності.

Висновки. Оскільки фінансова діяльність представляє собою процес 
збалансування доходів і витрат підприємства, фінансове планування очікуваних 
результатів, то можна зробити висновок, що при здійсненні діяльності підприємства 
методи організації фінансової діяльності мають важливе значення. Тому, що 
організація фінансової діяльності підприємства визначається ефективністю 
прийняття управлінських рішень керівником підприємства та фінансовим відділом, 
використання достовірної інформації, підвищення ролі фінансового планування.

Література:
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монографія/ Мироненко М.Ю., Деркач Г.В., КНТЕУ, м. Вінниця., 2012 р.

26. Сутність та особливості страхової діяльності в умовах 
ринкових відносин

Ірина Яценко, Тамара Г оворушко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. На сучасному етапі поглиблення ринкової трансформації та структурної 
перебудови національної економіки дедалі більшого значення набувають такі 
елементи господарювання, які б сприяли створенню оптимальних умов для 
підприємницької діяльності. До них належить страхування, яке в багатьох країнах 
світу розглядається як могутній стабілізаційний фактор та суттєве джерело 
забезпечення довгострокових інвестицій в економіку держави.

Матеріали і методи. Тлумачення цього терміна дається в Законі України "Про 
страхування": "Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту 
майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій 
(страхових випадків), визначених договором страхування або чинним
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законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати 
громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, 
страхових премій)". У законі зафіксовано головну мету страхування - захист 
майнових інтересів фізичних та юридичних осіб. Отже, страхування є, насамперед, 
системою економічних відносин між конкретними суб'єктами господарювання, де, з 
одного боку, виступають страховики, а з іншого -  страхувальники [1].

Результати. В умовах ринку страхування стає не тільки методом захисту 
страхувальників від руйнівних стихійних лих, але і засобом убезпечення від 
несприятливих змін ринкової кон'юнктури, що можуть негативно впливати на 
господарсько-фінансову діяльність суб'єктів та добробут населення.

Страхування має такі характерні риси, які виділяють його з інших економічних 
категорій:

1. наявність двох сторін: страховика і страхувальника;
2. цільове призначення створюваних грошових фондів та їх витрати лише на 

покриття втрат в завчасно обумовлених випадках;
3. замкнутість перерозподільних відносин між учасниками страхування;
4. часовий і міжтериторіальний розподіл ресурсів;
5. еквівалентність відносин, тобто поверненість платежів, оскільки вони 

призначені для виплат спільноти страхувальників.
Економічна сутність страхування проявляється в його функціях, які 

обумовлюють суспільне призначення даної категорії. Страхування виконує такі 
основні функції:

1. ризикова, так як страхування пов’язане з ризиковим характером 
виробництва. В рамках дії ризикової функції здійснюється перерозподіл грошової 
форми вартості серед учасників страхування у зв’язку з наслідками випадкових 
страхових подій;

2. попереджувальна функція. Значна частина перерозподільних відносин 
пов’язана з функціонуванням попереджувальних заходів по зменшенню страхових 
ризиків. Разом з тим організація цих відносин часто залежить від рівня захищеності 
майна і життя страхувальників, від настання страхової події;

3. заощаджувальна функція. Довгострокові види страхування є засобом 
накопичення населенням коштів до настання певної події в їх житті аж до закінчення 
строку страхування.

Сучасні економісти відзначають, що страхування, як економічна категорія, 
включає такі основні елементи: ризикові обставини, ситуація ризику, вартість 
(оцінка) об’єкта страхування, страхова подія, страхова сума, страховий внесок, 
страховий випадок, витрати (збиток) страхувальника, страхова виплата.

У ринковій економіці страхування здійснюється на комерційних засадах (за 
винятком державного соціального страхування), виступаючи важливим напрямом 
підприємницької діяльності. Так, страхові компанії шляхом реалізації страхових 
послуг, з одного боку, забезпечують соціальний ефект у суспільстві — страховий 
захист добробуту людства, а з іншого — займаються комерційною діяльністю, яка 
дає прибуток. Джерелом прибутку страховика є доходи від страхової діяльності, від 
розміщення тимчасово вільних коштів в об'єкти виробничої та невиробничої сфер 
діяльності, банківські депозити, акції, облігації тощо. З цієї позиції страхування 
можна розглядати як вид діяльності (бізнесу).

Роль страхування в ринковій економіці полягає у:
• забезпеченні стабілізації відтворювального процесу та економічної стабільності 

в суспільстві;
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• оптимізації ресурсів, що спрямовані на організацію економічної безпеки;
• раціоналізації формування та використання коштів, призначених для 

здійснення соціальних програм;
• створенні додаткових джерел ресурсів для інвестування векономіку країни [2].
Страхові компанії відіграють велику роль у стимулюванні господарської

активності учасників ринку, який створює конкурентне середовище, що викликає 
потужну психологічну мотивацію їх економічної діяльності. Страхування насамперед 
створює для всіх учасників рівні права, можливість отримати вигоду, надає 
впевненості в розвитку бізнесу. Втакомуаспекті страхування можна розглядати як 
форму фінансового посередництва, яка забезпечує формування та цільове 
використання спеціальних грошових фондів [3].

Висновки. Отже, страхування є конче необхідним, щоб забезпечити економічне 
життя суспільства, а також допомогти окремим особам упоратися з наслідками 
несприятливих подій. Воно має значний потенціал, ефективне використання якого 
дає можливість розміщувати ресурси суспільства в оптимальний спосіб, 
забезпечуючи при цьому захист майнових інтересів осіб, підтримання соціально- 
економічної стабільності у суспільстві. Тому розвиток страхування, як сукупність 
перерозподільних відносин між страховиком і страхувальником, є досить важливим і 
актуальним в ринковій економіці.

Література
1) Про страхування:Закон України [прийнято ВРУ 7 березня 1996 р. №86/96]. 

-  режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96%D0%B2%D1%80
2) Козьменко О.В. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: 
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27. Инновация как фактор повышения конкурентоспособности 
малых и средних предприятий

Г аля Драганова, Лилия Димитрова
Русенский университ ет  "Ангел К ъ н ч е в “, филиал Р азград, Б олгария

Михаил Арыч
Н ациональный университ ет  пищ евых технологий, Киев, Украина

Особое значение для малых и средних предприятий имеет поддержание 
высокого уровня конкурентоспособности. Они должны иметь и поддерживать 
оптимальную структуру производства в адекватной форме организации, 
высококвалифицированные трудовые ресурсы, высокотехнологичные и наукоемкие 
технологии и современные технологии производства, но как конечный результат 
комплекса «бизнес» - для создания высокого его качества. Это конечный результат 
производственной деятельности является связующим звеном между предприятия как 
реальной структуры производства и рынка как места реализации. Он был "что-то", 
что обеспечивает противоположное движение денежных потоков и обеспечить доход 
для будущего бизнеса. Продуктом является тот, который в настоящее время 
представляет для общественности, и его поиск есть индикатором для имиджа бизнес
единицы. Таким образом, создание и внедрение высококачественных актуальных и
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востребованных продуктот является одним из самых важных, если не самое важное 
условие для обеспечения будущего процветания и конкурентоспособности 
предприятия. В этом смысле, любой бизнес обязан принять и сохранить активность в 
инновациях - искать, развивать и внедрять современные формы организации, новые 
методы и технологии, новые или улучшенные продукты. По этой причине портфель 
продуктов инновационного менеджмента (с акцентом на разработке новых и 
усовершенствованных продуктов и услуг) должны служить средством объединения 
успешного развития бизнеса с устойчивым экономическим ростом. Успехом малого 
и среднего бизнеса в инновационной сфере является:

1. Создание результата растущей специализации в области научных разработок 
благоприятной среды для малых и средних предприятий, чтобы эффективно 
конкурировать с большим бизнес.

2. Возможность принять участие в разработке и реализации инноваций в 
областях, которые являются в конечном счете бесполезным и высоким риском для 
крупных предприятий.

3. В отличие от большого, малый бизнес с энтузиазмом может начать 
разработку оригинальной инновации.

4. На крупных предприятиях с разработки, внедрения, производства и 
внедрения новых наукоемких производство сделки специализированных 
подразделений, ответственность последовательно проходит различные стадии в 
разных отделах. Для малых и средних предприятий, эти этапы инновационного 
процесса объединены под руководством одного человека. Это приводит к 
сокращению периода времени от идеи до маркетинга.

5. Производственная деятельность в малых и средних предприятий 
характеризуется узкой предметной специализации, предполагая концентрацию 
усилий и ресурсов в заключительных этапах создания изобретения в первых этапах 
его распространения. Это означает, что на самом деле компания начала производство 
научную деятельность в ближайшее время развития, цель которого заключается в 
достижении высоких технологий устройства и быстро организовать его 
промышленное производство.

6. Относительная стоимость R&D в небольшом высокотехнологическом 
предприятие часто превышают в несколько раз аналогичный показатель крупных 
предприятий, которые способствуют их быстрой и эффективной инновации.

7. изобретательные группы часто приходится работать в областях, которые не 
являются специалистами, что иногда приводит к появлению новых оригинальных 
идей и нового подхода к решению проблемы.

Анализируя деятельность предприятия в сложных условиях кризиса, можно 
сделать следующие выводы:

1. Результаты компании в условиях финансовых ограничений зависит от 
адекватности и уровня качества принятой программы действий антикризисной;

2. Негативные последствия влияния внутренней среды настолько слабее, 
тяжелее (ближе) в настоящее время приближается предприятие органического типа;

3. Сложные условия экономического кризиса может стать мощным стимулом 
катализатором инновационного развития компании;

4. Основным направлением управленческих решений, даже в условиях жестких 
ограничений должно быть в направлении увеличения развития и инноваций во всех 
сферах деятельности;
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5. Конечный результат работы в период кризиса пропорционально усилий 
(организации служебной деятельности) системы управления обработки и выбора 
правильной стратегии.
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23.1. Готельно-ресторанна справа

Голова підсекції - проф. В.Ф. Доценко 
Секретар секції - доц. Т.П. Голікова

Ауд. А-513

1. Конструкція переміщення вологи в заморожених дріжджових
напівфабрикатах

Йосип Роглєв , Віктор Доценко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Подовження терміну зберігання харчових продуктів є актуальною 
проблемою сьогодення. Вироби з пшеничного борошна мають порівняно з іншими 
харчовими продуктами невеликий термін зберігання, а їх свіжість є одним з основних 
показників якості [1]. Одним із способів вирішення цього завдання є заморожування 
тістових напівфабрикатів.

Матеріали і методи. Якість заморожених напівфабрикатів з пшеничного 
борошна істотно залежить від форми зв'язку розчинених речовин з молекулами води 
[2].

В процесі заморожування дріжджових кулінарних виробів визначальне значення 
має механічно пов'язана вода, що знаходиться в макрокапілярах (d> 10-7), 
мікрокапілярах (d < 10-7) і на поверхні продукту (вода змочування).

Механічний зв'язок вологи з компонентами продуктів менш міцний, тому така 
волога виморожується в першу чергу [3]. Залежно від температури заморожування 
також частково виморожується вода, що фізико-хімічно пов'язана з продуктом. Вона 
утримується шляхом адсорбції під дією осмотичних сил.

Максимальна енергія зв'язку характерна для хімічно пов'язаної води, менша - для 
адсорбційного - і капілярного з’єднання її, і мінімальна -  для осмотично пов'язаної 
води. Так, за даними Чижова Г. Б., енергія зв'язку слабо зв’язаної води і крохмалю 
складає 155 кДж/кг, енергія проміжних зв'язків -155-665 кДж, енергія зв’язку хімічно 
пов'язаної, не вимерзаючої води навіть при дуже низьких температурах складає 
більше 645 кДж/кг. Тому слід вважати, що при досліджуваних температурах 
заморожування дріжджових напівфабрикатів буде виморожуватися механічно і 
осмотично зв'язана вода.

Результати. Представлені кінетичні криві заморожування зразка дріжджового 
напівфабрикату при температурах -24°С і -35°С.
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При пониженні температури від +24°С до кріоскопічної швидкість охолодження 
зразка склала 0,02°С/с (Для зразка у формі циліндра заввишки 40 мм, діаметром 50 
мм).

Для тістових заготовок кріоскопічна температура складала -4,1°С, для 
кулінарних виробів -4,8°С.

При досягненні кріоскопічної температури на кривій заморожування 
спостерігається ділянка, на якій температура не змінюється впродовж 800 с при 
температурі -24°С і 500 с при температурі -35°С. На цій ділянці в результаті фазового 
перетворення води на лід відбувається виділення енергії у вигляді прихованої 
теплоти льодоутворення (325,5 кДж/кг)

При цьому не спостерігається переохолодження розчинника і, як наслідок, немає 
температурного стрибка.

При подальшому відведенні теплоти до середньо об’ємної кінцевої температури 
мінус 18°С відбувається виморожування осмотично пов'язаної води при температурі - 
24°С протягом 2500с, при температурі -35°С -  впродовж 1150 с. При цьому, частково 
виморожується, окрім осмотично пов'язаної, і адсорбційно-зв'язана вода.

На підставі експериментальних даних, отриманих при заморожувані тістових 
заготовок і кулінарних виробів у формі булочок діаметром 70мм і заввишки 50мм в 
швидко морозильному апараті фірми "Electrolux", отримані значення тривалості 
заморожування зразків до кінцевої температури в термічному центрі і розраховані 
середні лінійні швидкості заморожування (відстань від поверхні продукту до 
термічного центру, см; визначений розмір 2,5 см)

При температурі -24°С для тістових напівфабрикатів середня лінійна швидкість 
заморожування становила 2,47 см/год, для кулінарних виробів -2,25 см/год, при 
температурі -35°С даний показник становив -  6,1 см/год, та 5,2 см/год відповідно.

Висновки. В тістових напівфабрикатах і кулінарних виробах визначена 
кількість зв’язаної вологи, розрахований вміст її на одиницю маси сухих речовин, 
кількість води, що вимерзла. Кількість води, що не вимерзла, для тістових заготовок 
складає 15,0 %, для кулінарних виробів з дріжджового тіста -  16,2 %.

У не замороженому розчині в результаті виморожування вологи підвищується 
концентрація розчинених речовин зокрема, моно- і дисахаридів, органічних кислот, 
солей, амілози, водорозчинних білків, амінокислот і інших гідрофільних з'єднань, що 
на стадії льодоутворення призводить до збільшення швидкості хімічних і біохімічних 
реакцій, перш за все гідролізу полісахаридів. Очевидно, прискорюються процеси 
денатурації білків, стосовно заморожування тістових заготовок, що має важливе 
значення при обґрунтуванні термінів придатності.

Література
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холода, 2008, № 12. - С. 68-69.
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замораживания и размораживания, Известия СПбГУНиПТ, 2008. №4. - С. 7-10.

402



2. Використання автентичних кулінарних технологій в розвитку 
сучасного гастрономічного туризму

Наталія Сусол, Надія Джурик
Л ьвівський  інститут економіки і т уризм у

Вступ. Кулінарна майстерність з виготовлення повсякденних і обрядових страв, 
а також особливості їх споживання формуються в кожного народу протягом століть. 
В умовах достатньо стійкої популярності кулінарного туризму гастрономічні 
традиції кожного регіону є безумовним ресурсом його розвитку.

Кулінарний туризму має великі передумови розвитку в Україні, адже окремі 
види національних страв української кухні мають міжнародне визнання. До цього ж, 
відмінною особливістю українського народу є вміння гостинно частувати. Тому 
вивчення та наукове обґрунтування надбань української кулінарії для розвитку 
гастрономічного туризму є актуальним завданням фахівців галузі.

Матеріали і методи. Опубліковані збірки рецептур національних страв 
подають великий асортимент страв та напоїв, однак це лише незначна частина з 
можливого [1;2;3]. Разом з цим, на наш погляд, дані рецептури адаптовані до 
сучасного теплового обладнання, а це надає суттєвої відмінності у смакових 
властивостях від приготування страв у печі.

Цікаві факти визначено дослідниками українського побуту кінця XIX - початку 
XX ст. де вивчено особливості поживи і способи її приправи у Східній Галичині, 
детально описано страви селян Г аличини, порівняно їх з стравами жителів Покуття і 
Поділля. [4 с. 32-33; 5]

Відтворення смакових та поживних властивостей старовинних страв потребує 
дотримання рецептур, використання місцевої натуральної сировини, застосування 
спеціального обладнання, що відповідатиме функціональним параметрам печі та 
застосування керамічного посуду. Як відомо, температура внутрішньої поверхні печі 
для випікання хлібів становила 300...400 °С, що забезпечувало випічку хлібів при 
постійній температурі повітряного середовища 220... 280 °С (в середньому 250 °С). 
Для приготування перших страв використовували температуру не більше 85...95 °С, 
це надавало стравам своєрідного аромату і смаку.

Автентичним кухонним і сервіруючим посудом в побуті багатьох народів є 
керамічні горщики, які в окремих регіонах не втратили свого застосування і в 
сьогоденні. Достовірно підтверджено і факт, того що гончарний посуд у 
приготуванні страв забезпечує підвищенні смакові властивості у результаті 
збереження ароматичних природних властивостей компонентів страв, а також 
спостерігається покращення зберігання продуктів у холодильнику, що зумовлене 
самим матеріал керамічного посуду, який має часткову антимікробну дію. Разом з 
цим глиняний посуд характеризується універсальністю, адже в ньому можна 
запікати, варити, як на відкритому огні так і в печі та жаровій шафі.

Комплексне відродження старовинних технологій потрібно для збереження 
гастрономічних надбань народу, а також для ефективного застосування цих 
здобутків у розвитку туристичної діяльності. За прогнозом Всесвітньої туристичної 
організації, до 2020 року Українаможе ввійти в двадцятку країн з найбільш 
популярними напрямами туризму.

Сучасний гастрономічний туризм є об’єктом захоплення багатьох подорожуючих 
і потребує високого ступеня інтеграції із закладами ресторанним господарством та
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домогосподарствами.
Результати. З огляду на потенціал кулінарних традицій України та досвід 

міжнародного ринку, який спеціалізуються на послугах гастротуризму, в нас є 
перспективи для більш ефективного розвитку кулінарного туризму за наступними 
напрямами:

1. організація гастрономічних фестивалів з участю в приготуванні страв, 
проведення національних свят та обрядів, пов'язаних з гастрономією;

2. популяризація національних ресторанів та кав’ярень, проведення у них 
майстер-класів і дегустацій оригінальних страв та напоїв;

3. організація турів-навчання з кулінарної майстерності за традиційними і 
автентичними технологіями, знайомство з історією та рецептурою національної 
кулінарії;

4. організація турів з відвідування дегустаційних залів, визначних кулінарних 
пам’яток, та інше;

5. організація кулінарних музеїв.
Висновки. Різноманітність асортименту національних страв, унікальність 

технологій їх приготування, самобутність їх смаку й аромату створюють усі умови 
для прогресивного розвитку гастрономічного туризму в Україні.
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3. Дослідження впливу каротиновмісної сировини на фізико- 
хімічні та структурно-механічні властивості пісочного тіста та

печива

Олена Задорожня, Андрій Гавриш, Віктор Доценко, Ірина Корецька
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ.При розробленні рецептур виробів функціонального призначення 
основну увагу слід приділяти зниженню їхньої енергетичної цінності та збільшенню 
вмісту в них таких біологічно активних речовин як харчові волокна, вітаміни, 
мінеральні речовини, але разом зі збільшенням цих речовин, показники 
органолептичні, фізико-хімічні та структурно-механічні повинні бути не гірші ніж у 
контролю [1].

Метою нашого дослідження є вплив каротиновмісної сировини -  пюре сирої 
моркви, пюре вареної моркви та каротиновмісного наповнювача «Морквяний мед» - 
на фізико-хімічні та структурно-механічні властивості пісочного тіста та печива.
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Матеріали і методи. Органолептичні показники якості пісочного печива 
визначали за п’ятибальною шкалою, розробленою згідно ГОСТ 5897-90, ГОСТ 
24901-89. Вологість пісочного печива визначали згідно ГОСТ 5900-90. Лужність 
пісочного печива визначали згідно ГОСТ 5898-87. Визначення намокаємості 
пісочного печива проводили відповідно до ГОСТ 10114-82. Питомий об’єм пісочного 
печива визначали згідно методики [2]. Щільність готових виробів визначали як 
відношення маси виробів до об’єму, який вони займають.

Визначення структурно-механічних властивостей пісочного тіста і печива 
проводили на структурометрі СТ-1Т (гранична напруга зсуву, міцність).

Методика визначення граничної напруги зсуву тіста полягає на визначенні 
зусилля загрузки конусу, при його проникненні на певну глибину в харчовий 
продукт, встановлення часу релаксації, виниклого при його деформації та розрахунку 
граничної напруги зсуву з урахуванням кута при вершині конусу.

Методика визначення міцності ґрунтується на визначенні граничного зусилля 
навантаження (Бпр), яке надається з певною швидкістю деформації (Уд) з допомогою 
індикатора у вигляді пластини після його дотику з зусиллям (FH) середини 
підготованої проби кондитерського виробу, який розміщений на двох опорах 
столика, відстань між якими визначається видом виробу. За значенням зусилля 
судили про міцність печива.

Результати. Каротиновмісну сировину вносили з розрахунку забезпечення 
добової потреби організму людини ß-каротином на 25%, 35%, 50% та 60%. Тому 
пюре з вареної та сирої моркви вносили у відсотках 9%, 13%, 17% і 19% до маси 
тіста, а каротиновмісний наповнювач -  6%, 8%, 11% та 13% відповідно.

Вологість зразків, приготованих з додаванням каротиновмісної сировини не 
змінилась, оскільки рецептури модельних зразків були розраховані за сухими 
речовинами. Введення каротиновмісних добавок призвело до збільшення 
намокаємості печива на 6...35%, відповідно питомий об’єм збільшився на 5,6...25%, а 
щільність зменшилась відповідно на 5,4...21,4% в зрівнянні з контрольним зразком. 
Чим більші показники намокаємості і менша щільність, тим більша пористість.

Відповідно, найкращу пористість мають дослідні зразки пісочного печива з 
частковою заміною тіста на пюре сирої та вареної моркви у кількості 17%, та 
каротиновмісного наповнювача у кількості 11%. Внесення добавки з пюре моркви 
вареної та сирої у кількості більш ніж 17%, та каротиновмісного наповнювача 
«Морквяний мед» у кількості більше ніж 11% до маси тіста істотно погіршували 
якість продукту (за показниками намокаємості, питомого об’єму, щільності та за 
органолептичними показниками).

Те ж саме можна сказати і про питомий об’єм досліджуваних зразків, показники 
якого збільшилися в середньому на 18% у зрівнянні з контролем.

Гранична напруга зсуву тіста пісочного печива з каротиновмісною сировиною 
перевершує контроль на 0,9...21,4%. Визначена закономірність зменшення міцності 
пісочного печива при заміні тіста каротиновмісною сировиною у різній кількості на 
5,6.30%.

При частковій заміні тіста пюре моркви вареної та сирої не спостерігається зміна 
лужності, але при збільшенні кількості внесення каротиновмісного наповнювача, в 
пісочному печиві спостерігається зниження лужності на 0,1-0,3 град. Це можна 
пояснити наявністю великої кількості органічних кислот в цій добавці і як наслідок -  
реакцією нейтралізації.
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Висновок. За результатами досліджень можна сказати, що фізико-хімічні та 
структурно-механічнівластивості пісочного тіста та печива з додаванням 
каротиновмісної сировини покращилися в порівнянні з контролем.

Література.
1. Корячкина С.Я. Новые виды мучних и кондитерських изделий / 

С.Я.Корячкина. -  Орел.:Труд, 2001. -  212 с.
2. Лурье И.С. Руководство по технохимическому контролю в кондитерской 

промышленности / И.С. Лурье -  М.:Пищевая промышленность, 1978. -  202 с.

4. Технології приготування кулінарних виробів 
функціонального призначення з листового тіста

О.Гриценко , Т. Красільнікова , Н.Петришин
Л ьвівська  ком ерційна академія, м. Л ьвів, Україна

Вступ. На сьогоднішній день найбільш актуальною проблемою є виробництво 
харчових продуктів "корисних для здоров’я", тобто виробництво харчових продуктів 
з підвищеною біологічною цінністю, здатних гальмувати дію шкідливих факторів 
навколишнього середовища, виводити радіонукліди з організму людини, 
нормалізувати обмінні процеси, сприяти знешкодженню токсинів.

Сьогодні відбувається зміна структури і якості харчування за рахунок зниження 
вживання найбільш цінних продуктів, використання продуктів консервованих, з 
тривалим терміном зберігання. Така тенденція приводить до того, що раціон людини, 
достатній для покриття енерговитрат, не може забезпечити життєво важливі добові 
фізіологічні норми вживання есенціальних нутрієнтів. Тому для збереження здоров'я 
і профілактики захворювань в даний час досить актуальним стає завдання розробки 
раціону харчування, що має підвищену харчову цінність і не перевищує 
енерговитрати сучасної людини.

Борощняні вироби і страви з них є зручним об'єктом для збагачення їх різним 
вмістом біологічно активних і поживних речовин, що дозволяє отримати вироби 
підвищеної харчової та біологічної цінності з високими органолептичними та фізико- 
хімічними показниками якості.

Серед великої кількості видів тіста значне місці у кулінарії займає листове тісто з 
якого готують широкий асортимент пиріжків, воловини, торти і тістечка.

Листове тісто з певними структурно-механічними властивостями (пружне і 
еластичне) забезпечує найкращу шарувату структуру напівфабрикату. Приготування 
листового тіста складається з таких операцій: замішування прісного тіста, підготовка 
масла (маргарини), листування тіста.

Матеріали і методи. Для розробки технології листового тіста запропоновано 
використовувати натуральну дієтичну добавку «Глюкорн-100» -  спиртовий екстракт 
зародків пшениці, який відрізняється високим вмістом моно- та дицукридів (54,0%), а 
також вітамінів Е (19,7 мг/100 г), РР, групи В, каротиноїдів (3,6 мг/100 г), 
низькомолекулярних фенольних сполук (2255 мг/100 г) та дубильних речовин (1496 
мг/100 г).

Контрольний зразок приготування листового тіста здійснювався за уніфікованою 
рецептурою, з дотриманням технологічних режимів.
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Раціональне дозування спиртового екстракту «Глюкорн-100» становить 4...8% 
до маси борошна. Дослідну добавку вносили на стадії замішування тіста у вигляді 
суспензії з водою 12-14 оС. Позитивний вплив добавки підтверджено у формуванні 
його структурно-механічних властивостей, де провідне місце належить колоїдним 
процесам, які надають тісту еластичності, що забезпечує якісне багаторазове 
листування тіста.

Результати. У таблиці 1 наведено результати визначення впливу спиртового 
екстракту «Глюкорн-100» на фізико-хімічні властивості нових листових 
напівфабрикатів.

Таблиця
Зразки Вологість, % Питомий об’єм, см3 /г
Без добавки (за традиційною 
технологією)

9,0±0,5 1,9±0,1

Внесено спиртовий екстракт 
зародків пшениці 5 % до 
маси борошна

9,2±0,5 2,2±0,1

Внесено спиртовий екстракт 
зародків пшениці 8 % до 
маси борошна

9,0±0,5 2,1±0,1

Отримані дані свідчать, вологість готових виробів залишається без змін, тоді як 
питомий обєм відносно контрольного зразка збільшується на 10.15%.

Не менш вагомим є те, що використання спиртового екстракту «Глюкорн-100» 
при приготуванні виробів з листового напівфабриката дають змогу більше 
задовільнити добові потреби в вітамінах Е, Вь В6. Слід зазначити, що розроблені 
вироби містять значну кількість речовин з антиоксидантними властивостями: 
низькомолекулярних фенольних сполук, дубильних речовин, каротиноїдів.

Висновки. Отже, використання спиртового екстракту зародків пшениці у 
технології листового тіста дозволяє забезпечити необхідну оптимізацію 
технологічного процесу і тримати готові вироби з високими відповідними 
показниками якості та харчовою і біологічною цінністю.

Література:
1. Рудавська Г. Б. Наукові підходи та практичні аспекти оптимізації асортименту 
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5. Використання порошків горобини, обліпихи та калини в 
технології бісквітного напівфабрикату

Ірина Медвідь, Юлія Мирошник , Олена Шидловська
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Зниження якості життя окремої людини та індексу здоров'я нації в 
цілому при значному порушенні харчового статусу населення обумовлює 
необхідність створення функціональних продуктів харчування. Значну питому
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вагу серед борошняних кондитерських виробів займає продукція з бісквітного 
тіста. Збільшення об’єму виробництва і споживання бісквітних виробів за 
останні роки свідчить про те, що ця група виробів набуває все більшої 
популярності і займає важливе місце в структурі харчування населення 
України. Така тенденція дає можливість розглядати їх як перспективний носій 
для збагачення раціону харчування людини дефіцитними харчовими 
речовинами (макро- та мікроелементами, вітамінами, поліненасиченими 
жирними кислотами, клітковиною тощо) [1].

Багато наукових праць вітчизняних та іноземних вчених присвячено 
борошняним кондитерським виробам, в тому числі бісквітним 
напівфабрикатам. Більшість науковців вважають перспективними технології з 
повною або частковою заміною пшеничного борошна житнім, кукурудзяним, 
рисовим, гречаним, ячмінним, пшоняним, тритикале, амарантовим, 
використання їх сумішей. Існують розробки рецептур бісквітів з 
використанням рослинних порошків, насіння соняшника та льону, 
цукрозамінників, морквяного та яблучного пюре, соків, сиропів, а також 
тваринних продуктів - сухого напівфабрикату з кісток великої рогатої худоби 
та колагенового гідролізату.

Матеріали та методи. Перспективним джерелом для збагачення 
борошняних кондитерських виробів, в тому числі і бісквітних є плодово-ягідні 
порошки. На основі проведеного літературного огляду для подолання дефіциту 
білка, мінеральних речовин та вітамінів в організмі людини нами було обрано 
порошки калини, горобини та обліпихи.

Плодові порошки калини, горобини та обліпихи характеризуються високим 
вмістом біоантиоксидантів, до яких належать бета-каротин, вітаміни Р, Е та 
аскорбінова кислота. Антиоксиданти являються ефективним захистом від 
руйнівної сили вільних радикалів, які накопичуючись в організмі людини, є 
однією з головних причин патологічних процесів, що спричиняють передчасне 
старіння і розвиток багатьох захворювань. Організм людини не здатний 
синтезувати антиоксиданти, тому ці речовини повинні надходити з продуктами 
харчування [2].

Метою даної роботи було вивчення можливості використання порошків 
калини, горобини та обліпихи в якості додаткової сировини до масляного 
бісквіта на основі рецептури бісквіту «Прага». Оптимальною концентрацією 
порошків є 20% до маси вершкового масла. Якість виробів визначали за фізико- 
хімічними показниками (вологість, пористість, упікання та коефіцієнт підйому) 
і органолептичними показниками. Вологість виробів установлювали методом 
висушування до постійної маси, пористість -  на приборі Журавльова за 
відомою методикою, упікання за різницею у масі тістової заготовки до і після 
випікання. Коефіцієнт підйому виробів визначали за відношенням висоти 
готового виробу до висоти тістової заготовки за умов розливання тіста 
однакової маси до ідентичних форм. Під час дослідження якості випечених 
виробів з додаванням порошків калини, горобини та обліпихи температура і 
тривалість випікання були фіксованими величинами і дорівнювали відповідно 
220оС і 40 хв.

Результати. Додавання порошків калини, горобини та обліпихи 
позитивно впливає на показники якості готових напівфабрикатів. Було 
відмічено, що бісквітний напівфабрикат збагачений зазначеними плодово- 
ягідними порошками, за органолептичними показниками не поступається
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традиційному. При цьому покращуються також фізико-хімічні показники 
якості, а саме пористість, упікання, коефіцієнт підйому тіста під час 
випікання. Додавання порошків калини, горобини та обліпихи зумовлює 
зменшення упікання бісквітних напівфабрикатів порівняно з контролем за 
рахунок збільшення вологості виробів. Упік має велике значення стосовно 
виходу продукту, а саме при його зменшенні збільшується вихід виробів. 
Показник загальної пористості розглядали як кількісну характеристику 
пишності виробів, оскільки збільшення цього показника свідчить про те, що 
зростає об’єм виробів. Внаслідок введення до бісквіту плодово-ягідних 
порошків спостерігається покращення пористості м’якушки. Важливим 
показником, що характеризує якість бісквіта є коефіцієнт підйому тіста під час 
випікання. Отримані результати показують, що з додаванням плодово-ягідних 
порошків коефіцієнт підйому зростає. Крім того, заміна певної кількості 
висококалорійної сировини (вершкового масла) дозволить суттєво знизити 
енергетичну цінність виробів.

Висновки. Завдяки використанню порошків калини, горобини та 
обліпихи покращується структура тіста, готового напівфабрикату, а також 
підвищується харчова цінність. Це дає підстави для проведення подальших 
досліджень бісквітних напівфабрикатів з додаванням плодово-ягідних 
порошків.
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Вступ. Ні для кого не секрет, що основою здорового, активного життя людини є 
поєднання правильного харчування і розумних спортивних навантажень, що 
зрештою дарує прекрасне самопочуття, відмінний настрій та міцне здоров’я. 
Сьогодні жінки усього світу віддають перевагу заняттям фітнесу, адже, як відомо, 
фітнес -  система оздоровлення людського організму, яка поєднує в собі спортивні 
тренування з правильним харчуванням. Дієта жінок, які займаються фітнесом має 
бути збалансована, як по білках, жирах, вуглеводах, так і по вітамінах, мінеральних 
речовинах і антиоксидантах, для забезпечення енерговитрат не тільки основного 
обміну, а й інтенсивного тренувального процесу. Забезпечити потреби організму 
спортсмена за рахунок звичайного раціону практично неможливо, тому актуальним 
стають розроблення нових спеціальних продуктів для спортсменів.

Сучасна методологія спортивного харчування передбачає використання 
спеціальних харчових раціонів, що включають, як звичайні, так і збагачені харчові
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продукти, а також дієтичні добавки, які дають змогу компенсувати відносний 
дефіцит певних необхідних організму субстратів і біологічно активних речовин.

Матеріали і методи. Сьогодні без використання спеціальних продуктів і 
напоїв, а також дієтичних добавок до їжі неможливий не лише спорт високих 
досягнень, але й отримання істотних результатів спортсменів -  любителів. Аналіз 
літературних джерел показав, що в Україні асортимент харчових продуктів 
спортивного харчування обмежується сухими вуглеводно-протеїновими сумішами 
для коктейлів, енергетичними напоями та невеликим асортиментом кондитерських 
виробів, які представлені здебільшого закордонними виробниками [1]. Аналіз 
відношення потенційних споживачів до кондитерських виробів, показав, що великим 
попитом користуються борошняні кондитерські вироби, зокрема печиво [2]. Нами 
було проаналізовано рецептурний склад усіх видів печива по збалансованості за 
білками, жирами і вуглеводами та за структурою тістових мас і встановлено, що 
доцільно удосконалити рецептуру цукрового печива з метою розроблення фітнес 
печива для всіх верств населення, в тому числі для жінок, які займаються фітнесом. 
За контроль було обрано цукрове печиво «Комбайнер».

Результати. Були визначені загальні критерії оптимізації рецептури печива, а 
саме: співвідношення «білки : жири : вуглеводи» = 1:1,86:3,8 [3], забезпечення 
вітамінами та мінеральними речовинами -  на рівні 30% покриття добової потреби 
спортсменів від споживання 100г печива, співвідношення основних мінеральних 
елементів: K:Na =1:2, Ca:P: Mg = 1:1:0,5, співвідношення
ПНЖК:МНЖК:НЖК=10:60:30.

В якості носія солодкого смаку було обрано глюкозу, яка швидко засвоюється і 
надає позитивного впливу організму. В якості функціонального компоненту обрано 
сухий екстракт шипшини, який багатий на органічні кислоти (олеїнову, лінолеву), 
вітаміни (С , В1 , В2 , Р , РР і К), каротин, токоферол, дубильні речовини, 
флавоноїди, солі заліза, фосфору. В якості борошняної сировини було підібрано 
суміш пшеничного і гарбузового голонасінного борошна. Порівняно з пшеничним, 
гарбузове голонасінне борошно містить у 17 разів менше крохмалю, в 4 рази більше 
білка, клітковини та жирів -  відповідно у 14 і 22 рази більше. Воно має в 2 рази 
більше кальцію та міді, цинку -  майже в 3 рази, магнію -  в 6 разів, калію -  в 7 разів, 
натрію -  в 14 разів, значну кількість жиророзчинних вітамінів. Для компенсації 
підвищеної потреби в амінокислотах з розгалуженими боковими ланцюжками 
(ВСАА) було обрано в якості сировинних інгредієнтів: грецькі горіхи, мигдаль, 
кунжут та соняшникове насіння. Грецькі горіхи містять амінокислоти, які дуже 
важливі для здоров’я, але виробляються людським організмом у недостатній 
кількості. Амінокислота аргінін необхідна для насичення мозку й будівництва білків, 
стимулює імунну систему й поліпшує кровообіг. Користь грецького горіха полягає у 
вияві загальнозміцнюючої дії на організм, адже в ньому знаходиться безліч вітамінів 
групи А, В, вітамін С, PP, солі заліза, кобальту, магній, калій -  такий багатий склад 
дозволяє людині відновити розумові і фізичні сили, підвищити концентрацію уваги. 
У ядрах соняшникового насіння міститься багато повноцінного рослинного білка - до 
25%, і цей білок складається в основному з незамінних амінокислот. Одна з яких -  
метіонін, що відіграє істотну роль у жировому обміні, містить значну кількість 
ненасичених жирних кислот, що нормалізує рівень холестерину в нашому організмі.

Висновки. За допомогою засобів математичного моделювання розроблено 
рецептуру печива для жінок, які займаються фітнесом зі збалансованим 
інгредієнтним складом на основі використання функціональних сировинних 
інгредієнтів.
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7. Соуси емульсійного типу на основі фіто-олійних 
напівфабрикатів

Тетяна Параскун, Георгій Лявинець, Олена Пасічник
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Структура харчування людства є одним із головних показників рівня 
розвитку та благополуччя держави. Аналіз сучасного стану харчування населення 
України показує, що навіть при достатній забезпеченості продовольчими ресурсами, 
задовольнити потребу необхідними нутрієнтами -  доволі складна задача, оскільки 
кількість їжі, її хімічний склад, харчова та енергетична цінності знаходяться в 
дисбалансі. Неправильне харчування призводить до виникнення захворювань обміну 
речовин різної етіології: ожиріння, анемії, атеросклероз, діабет, целіакія тощо. У 
зв’язку з цим, актуальною на сьогодні є розробка рецептур та технологій продуктів 
оздоровчого, лікувально-профілактичного та лікувального спрямування.

Як показує практика підприємств ресторанного господарства, під час 
виробництва окремих страв, кулінарних та кондитерських виробів для розширення 
асортименту, підвищення харчової цінності, збільшення обсягу виробництва та 
реалізації використовують різні види оздоблювальних напівфабрикатів та соусів -  
гарячих та холодних, маринадів, салатних заправок, дресингів, масляних сумішей 
тощо. Вони виконують важливу роль у приготуванні й споживанні багатьох видів 
страв, сприяють кращому травленню і засвоєнню харчових речовин організмом. За 
аналізом дослідження ринку соусів показана тенденція збільшення обсягу 
виробництва майонезів, дресингів, особливо в умовах підприємств ресторанного 
господарства. З огляду на це, виходить актуальність підвищення харчової цінності не 
лише кулінарної продукції, а й соусів, надання їм функціонального призначення, 
який би задовольняв потреби організму і мав низьку калорійність.

Проблемам розроблення та удосконалення технологій соусів емульсійного типу 
присвячені роботи К.В. Бакланова, Н.Є. Єлісеєвої, Л.В. Крилової, О.Ю. Давидової, 
Л.П. Малюк, О.О. Гринченко, Л.М. Тележенко, І.В. Чоні,Г.В. Дейниченко та інших. 
Разом з тим слід зазначити, що деякі питання підвищення якості та створення нових 
видів функціональних емульсійних продуктів підвищеної біологічної цінності та 
лікувально-профілактичного спрямування потребують подальшого розвитку.

Матеріали і методи. Науковцями Національного університету харчових 
технологій запропоновано спосіб виробництва фіто-олійного каротинвмісного 
напівфабрикату. В основу розробки поставлено задачу створення напівфабрикату 
шляхом додавання до рослинної олії (соняшникової, кукурудзяної, оливкової тощо), 
сушеної каротиновмісної сировини - це порошок моркви та гарбуза, а також сушеної
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пряно-ароматичної сировини, зокрема порошку петрушки, кропу, фенхелю, базиліку, 
які містять за хімічним складом власні полісахариди та антиоксиданти, що 
забезпечать створення стійкої термодинамічної системи. Одержаний напівфабрикат 
пропонується до залучення в технологічному потоці виробництва широкого 
асортименту похідних соусів емульсійного типу.

В ході досліджень розроблено асортимент соусів на основі напівфабрикату. 
Визначено органолептичні, фізико-хімічні показники якості та безпеки нових соусів, 
їх харчову та енергетичну цінності.

Результати. Органолептичні показники якості (з урахуванням додаткових 
показників) розроблених соусів з додаванням 20, 30 та 40 % фіто-олійного 
каротинвмісного напівфабрикату в рецептурній композиції. Абсолютні значення 
показників були переведені за допомогою шкали Харінгтона в відносні одиниці і 
представлені у вигляді діаграм (рис. 1), що наочно демонструє недоліки та переваги 
нових соусів в порівнянні з контрольним зразком і придатність їх застосування.

Як видно з рис. 1, переважним за органолептичною оцінкою серед інших зразків 
є соус з додаванням 30% напівфабрикату до маси соусу. За харчовою цінністю новий 
соус відрізняється більшим вмістом ПНЖК.

Висновки. Розроблено рецептури та технологію соусів емульсійного типу з 
додаванням фіто-олійного каротинвмісного напівфабрикату, які за показниками 
якості та харчовою цінністю є переважними в порівнянні з традиційними.
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8. Впровадження інноваційної технології енергозбереження в 
проектуванні закладу розміщення

Вікторія Береза , Ольга Коваль
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Україна є енергодефіцитною країною, яка свої потреби в енергоресурсах 
задовольняє за рахунок власного виробництва лише на 45%. Директива енергетичних 
показників в будівництві (Energy Performance of Buildings Directive), прийнята 
країнами Євросоюзу, говорить, що з 2020 року в Європі не можна будувати будинки 
за стандартом нижче, ніж пасивний будинок. У подальшому стоїть завдання 
зводитися пасивні будинки з нульовим споживанням енергії, переходити на нову 
концепцію будівництва «будинок плюс енергії» за допомогою встановленого на 
ньому інженерного обладнання: сонячних батарей, колекторів, теплових насосів, 
рекуператорів яке виробляло б більше енергії, ніж саме споживало. За 
Європейськими стандартами, пасивним будинком вважається приміщення, яке 
споживає в рік не більше 15 кВт/м2 енергії.

Матеріали і методи. У процесі підготовки роботи були проведені аналітичні 
дослідження можливості впровадження енергозберігаючої системи опалення ПЛЕН 
та її вплив на людину при будівництві готелів.

Результати. Найбільш комфортною є система променистого опалення, що 
дозволяє підвищити санітарно-гігієнічний стан приміщень, оскільки не допускає 
скупчення і підгоряння пилу на радіаторах. Панелі променистого опалення 
влаштовують в підлозі, стелі, стінах і перегородках. Температура поверхні обігріву 
30-50 °С. Енергозберігаюча система опалення ПЛЕН - альтернативна енергетика. 
Інфрачервоне опалення ПЛЕН засновано на використанні матеріалів, які при 
проходженні через них електричного струму виробляють теплове випромінювання. 
Монтовані на стелі ПЛЕН дають Вам відчуття теплового комфорту тим же самим 
способом, яким дає його вам сонце, з тою лише різницею, що довжина хвилі 
випромінювання найбільш комфортна тілу людини. Обігрівальні елементи 
випромінюють довгохвильову променисту теплову складову сонячного спектру -  це 
теплові промені. Вони нагрівають підлогу, предмети і меблі. Таке тепло знаходить 
акумуляцію в предметах обстановки, в підлозі, які в свою чергу віддають в 
навколишнє середовище вторинне тепло. У класичних системах опалення нагріте 
джерело тепла нагріває повітря, яке передає тепло навколишнім предметам, тобто за 
допомогою ПЛЕН процеси нагрівання ідуть швидше.

Дослідження вчених показали, що найбільш корисний вплив (при помірній 
потужності) на організм людини надає довгохвильове інфрачервоне випромінювання 
(довжина хвилі 5 - 15 мкм). Саме в цьому діапазоні знаходиться випромінювання 
ПЛЕН. До речі, теплове випромінювання людини знаходиться в тому ж діапазоні. 
Вивчення впливу ІЧ випромінення на здоров’я людини показало, що ІЧ - терапія 
виявилася дієвим і досить ефективним способом не тільки боротьби з простудними 
захворюваннями, але і зниження ваги, стимулювання діяльності шлунка, лікування 
целюліту. Під час опалювального сезону нерідко з'являється проблема пересушеного 
батареями повітря, що несприятливо впливає на дихальні шляхи і шкіру людини. При 
опаленні ПЛЕН ця проблема відпадає, тому що температура на поверхні ПЛЕН не 
перевершує +45 °С. Крім того, система не спалює кисень у приміщенні і не виділяє 
шкідливих речовин, відсутні продукти згоряння, повітря в приміщенні залишається
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чистим і найсвіжішим. Інфрачервоні нагрівачі прекрасно підходять як для нових 
будівель, так і для реконструкції старих. Стійкість до низьких температур в північних 
районах Сибіру - до -60 °С закривається 80 % стелі. ПЛЕН закривається будь-яким 
декоративним матеріалом, що крім металу.

Витрати на опалення за допомогою системи ПЛЕН готелю площею, наприклад, 
на кожні 100 кв.м. становлять близько 600 грн. за місяць, і при всьому цьому їх 
можна знизити приблизно на чверть, застосувавши програмовані терморегулятори, 
які дозволяють переводити температуру в економний режим в той час, коли нікого 
немає в номері.

Системою опалення ПЛЕН можна керувати дистанційно — по вебу або 
мобільному телефону, встановивши відповідне обладнання; швидкий та простий 
монтаж системи — від 1-го дня в будь-який час року; можливість поетапного пуску 
системи; характеризується довговічністю - -термін експлуатації до 50 років, гарантія 
-  10-25 років, що відповідає «Протоколу випробувань продукції №
ЩКБ.ПТ.047.4083» від 20.11.2008 р. Монтаж системи під «ключ» в готелі 100 кв.м. 
коштує близько 30 тис. грн.; енергоспоживання — близько 11 кВт / год за місяць на 1 
м2; система не потребує сервісного обслуговування; має ефект «теплої підлоги»; 
комфортна температура підтримується терморегулятором з точністю до 1 °С в 
кожному окремо взятому приміщенні; система працює безшумно; вибухобезпечна, 
так як температура нагрівання частин ПЛЕН приблизно 45 °С. Застосування даної 
системи дозволяє значно заощадити витрати на опалення (~1грн/кв.м), при цьому 
відсутні витрати на узгодження (купівлю) документації, сервісне обслуговування, 
ремонт та інше.

Висновки. Отже, ситсема ПЛЕН, на нашу думку, має ряд переваг: комфорт, 
енергозбереження; легкість монтажу під оздоблення; високий ККД (95 %); 
пожежобезпечність; автоматизація управління; екологічність і може бути 
запропонована для застосування у якості системи опалення..

Література
- Електронний ресурс: http://www.pineapplehospitality.net/
- Електронний ресурс: http://deshevihoteli.com/novyny/2009/08/10/turysty- 

staly-bilshe-tsikavytysya-eko-hotelyamy/

9. Розробка технології збивного десерту профілактичного 
призначення з використанням фруктових і овочевих пюре в 

умовах закладів ресторанного господарства

Інна Єремчук, Наталія Бондар, Ірина Корецька
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Збагачення кулінарної та кондитерської продукції овочевою та 
фруктовою сировиною не лише в умовах промислових підприємств, а й в закладах 
ресторанного господарства є одним із варіантів задоволення потреб споживачів, які 
слідкують за правильним та здоровим харчуванням, у необхідних макро- і 
мікронутрієнтах. Організм людини самостійно веде боротьбу з зайвою кількістю 
вільних радикалів, проте вона послаблюється під впливом забрудненого довкілля, 
куріння, прямих сонячних променів і потребує постійної підтримки. Наукова робота 
присвячена розробці збивних десертів типу самбук з використанням фруктового та
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овочевого пюре, що мають профілактичне значення. Завдяки додаванню пюре з 
яблук, гарбуза та хурми десертні вироби збагачуються йодом, набувають 
радіопротекторних, антиоксидантних властивостей, які і обумовлюють їх корисність 
для профілактики серцево-судинних та шлунково-кишкових захворювань [1]. Обрана 
рослинна сировина багата на пектинові речовини, які є відмінним адсорбентом для 
зв’язування та виведення з організму людини токсичних, радіоактивних речовин і 
пестицидів. Крім того, виробництво таких десертів в умовах закладів ресторанного 
господарства з використання обраної сировини не потребує ускладнення технології 
та додаткового матеріального оснащення.

Матеріали і методи. В лабораторних умовах кафедри технології харчування та 
ресторанного бізнесу розроблена рецептура збивного десерту на основі агару і 
пектину вітчизняного та зарубіжного виробництва. Важливим етапом є контроль 
процесу збивання з метою отримання стійкої повітряної ніжної маси. У готовому 
виробі визначали органолептичні показники, масову частку сухих речовин, 
кислотність та питомий об’єм за існуючими методиками контролю якості.

Для отримання пюре рослинну сировину піддавали замороженню, або 
припусканню з подальшим протиранням через сито. Враховуючи масову частку 
сухих речовин у пюре, розрахунковим методом визначали необхідну кількість пюре 
та інвертного цукру, що необхідно додати за рецептурою. В готових виробах 
визначали показники якості одразу після приготування та через 1 і 2 доби.

Результати. В результатіоцінювання органолептичних показників якості та 
вимірювання питомого об’єму готових виробів з використанням запропонованих 
пюре встановлено, що більш доцільним структуроутворювачем виявився пектин. 
Розчинність пектинів у воді підвищується зі збільшенням ступеня етерифікації їх 
молекул [2]. Гарбуз, яблука, хурма відносяться до продуктів, що містять пектин з 
високим ступенем етерифікації -  65.. .80 %. Відомо, що високоетерифіковані пектини 
утворюють гелі в присутності кислоти (рН 3,1-3,5) та вмісті сухих речовин (сахарози) 
не менше 65 %, і саме ця властивість дала змогу отримати готовий продукт з високою 
органолептичною оцінкою [2]. Найкращі показники якості отримані при додаванні 
структуроутворювача в кількості 6 г, цукру - 140 г, інвертного цукру - 30 г. Кількість 
пюре, що додається, залежить від вмісту його сухих речовин. На рис. 1 представлено 
питомий об’єм виробів залежно від виду пюре порівняно з контролем.
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Значний вплив на процес драглеутворення має вміст сухих речовин: чим вищий 
вміст сухих речовин, тим швидше відбувається процес і міцніші драглі 
утворюються. Найбільше сухих речовин за показниками рефрактометра міститься в 
гарбузі, трохи менше у яблуках та хурмі. Під час формування збивного десерту через 
кондитерський мішок виріб зберігає задану форму, через 5 годин вистоювання виріб 
добре підсихає і не липне до рук, тримає форму, легкий, гарно збитий, має пористу 
консистенцію. За органолептичними показниками і властивостями схожий на зефір 
або ж маршмеллоу.

Висновки. Запропонована технологія збивних десертів профілактичного 
призначення з використанням фруктових і овочевих пюре може бути впроваджена в 
умовах закладів ресторанного господарства.

Література
1. Polyphenols, dietary sources and bioavailability [Text] / Massimo D’Archivio, 

Carmela Filesi, Roberta DiBenedetto et al. // Ann Ist. Super Sanita 2007. Vol. 43, P. 348-361.
2. Карпович Н.С. Пектин. Производство и применение // Н.С. Карпович, Л.В. 

Донченко В.В. и др. -  Киев: Урожай, 1989. - 88 с.

10. Огляд солодких пропозицій в готельно-ресторанному бізнесі

Вікторія Вакулко, Тетяна Голікова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Шоколад - кондитерський виріб на основі масла какао, що є продуктом 
переробки какао-бобів, багатих теоброміном і кофеїном. За рахунок вироблення 
гормону ендорфіну шоколад дає відчуття щастя і благополуччя. Отельєри і 
ресторатори вже давно користуються прихильністю споживачів до шоколаду, 
надаючи різноманітні пропозиції з використанням шоколаду.

Матеріали і методи. При дослідженні наявних на ринку солодких пропозицій 
використано метод теоретичного узагальнення пропонованих послуг з 
використанням шоколаду в закладах готельно-ресторанного господарства та їх 
аналіз.

Результати. В італійському містечку Перуджа відкрився шоколадний готель 
«Etruscan Chocohotel 3*». Щороку тут проводиться фестиваль шоколаду. У всіх 
номерах готелю присутній шоколадний дизайн, наявні шоколадні ласощі та цукерки. 
Кожному з трьох поверхів відповідає свій індивідуальний шоколадний смак: 
молочний, шоколад з горіхами і гіркий. Поверх можна вибрати самостійно, в 
залежності від індивідуальних шоколадних уподобань. У ресторані готелю діє два 
види меню: звичайне і шоколадне. У шоколадному меню представлено розширений 
асортимент шоколадних виробів. Наприклад, можна замовити кролика в шоколаді, 
торт з сиру та шоколаду і т.п. В магазині, який знаходиться в готелі, пропонується 
продукція, виготовлена на основі шоколаду: цукерки, декоративна косметика , посуд 
, книги, статуетки і навіть одяг.

В місті Борнмут, Англія, минулого року відкрився шоколадний готель -  «The 
Chocolate Boutique Hotel». Готель пропонує гостям 13 номерів, оформлених в 
шоколадному стилі, в кожному з яких є шоколадний фонтан. Власники позиціонують 
свій шоколадний готель як відмінне місце для організації дозвілля для дітей, вечірок 
для дорослих і молоді, і проведення першої шлюбної ночі. Готель відрізняється
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сервісом найвищого рівня, а також широким вибором страв та напоїв на основі 
какао-бобів. З додаткових послуг тут представлені: тематичні майстер-класи для 
бажаючих і шоколадний коктейль-бар з широким асортиментом шоколадних 
коктейлів. На майстер-класі гості мають можливість спробувати створити свій 
шоколадний витвір, наприклад, намалювати власний портрет, використовуючи 
темний, молочний і білий шоколад, або приготувати цікаву страву з наявних 
шоколадних початкових модулів.

У Лондоні пропонують незвичну послугу готельно-ресторанних закладів - 
«їстівний готель» Tate & Lyle Tasting House 3*. Готель має вісім кімнат, які виконані 
лише з кондитерських виробів. У приміщенні їстівними є навіть підвіконня і стіни: їх 
виготовили з помадної маси. Аксесуари і меблювання в кімнатах готелю - суцільні 
солодощі. Прикраси і предмети інтер'єру виконані з бісквіту, марципану, тістечок, 
безе, мастики, мигдального печива. Кожна кімната має нестандартний об'єкт: 
наприклад, в одній кімнаті покладений- килим з безе різного забарвлення, а в іншій -  
ванна з карамельним попкорном. Прикрашають інтер'єр зефірні гірлянди й інші 
солодкі аксесуари. Насолодитися принадами кремового - бісквітного шедевра 
відвідувачі могли тільки протягом дня 20.03.2013р

В Україні також існують місця, де пропонують скуштувати вироби з шоколаду.
У місті Львів функціонує заклад «Львівська майстерня шоколаду», що пропонує 

вироби і страви з використанням шоколаду. Кожний кондитерський виріб створено 
за старими європейськими, а також новими оригінальними рецептурами, які 
тримають в суворому секреті. Цей заклад налічує кав'ярню і магазинчик шоколадних 
виробів ручної роботи Також через скляну вітрину на першому поверсі можна 
спостерігати за процесом виробництва шоколадних виробів. Також тут 
пропонуються майстер класи з виготовлення шоколаду власноруч.

У Києві кондитерський дім Lollipop Sweets пропонує майстер-клас з 
виготовлення шоколадних цукерок. Тут можна дізнатись про походження шоколаду, 
асортимент, а також пропонується виготовлення цукерок ручної роботи. Для 
відвідувачів закладу надається широкий асортимент десертної продукції -  борошняні 
кондитерські вироби, морозиво і сорбети, мармелад і цукерки ручної роботи.

Висновки. У світі шоколадна тема розвивається, вона знаходить своє втілення в 
створенні неповторних закладів з власною концепцією з акцентом на шоколад. Для 
готельно-ресторанного бізнесу в Україні даний напрямок є новим та має перспективи 
для розвитку.

Література
1. http: //bigpicture ,ru/?p=385707
2. http://trip-ua.info/?p=7051
3. http://www.chocolate.lviv.ua/

11. Гречаний грильяж -  смачний і корисний продукт

Олена Терлецька , Олена Павлюченко, Юлія Фурманова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Грильяж (фр. Grillage ) - французький десерт з обсмажених горіхів з 
цукром. Грильяж відносять до цукрових виробів карамельного типу та підрозділяють 
його на твердий і м'який. Г рильяжну масу отримують шляхом плавки цукрового або 
цукрово-медового сиропу з додаванням в нього горіхових ядер. Для того, щоб
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отримати грильяж високої якості, важливо, щоб вихідна цукрова субстанція була 
прозорою, а горіхи рівно обсмажені. Масова частка вологи в такому виробі становить 
не більше 8...10% [1].

Матеріали і методи. Калорійність грильяжу, безпосередньо залежить від того, 
які інгредієнти використовувалися при його виготовленні. Орієнтуватися треба на 
482 ккал - саме стільки міститься в 100 грамах класичних горіхових ласощів. Коли 
цукор замінити медом, тоді калорійність буде меншою.

Оскільки грильяж складається лише з двох інгредієнтів - цукру та горіхів, всі 
плюси і мінуси цих продуктів повною мірою відображаються на його властивостях. 
Горіхи містять величезну кількість мікроелементів, жирів, вітамінів і амінокислот, 
необхідних для здорового функціонування організму людини. Однак клітковина 
горіхів важко засвоюється шлунком, тому лікарі не рекомендують вживати більше 
50.100 грамів грильяжу на добу [2].

Нещодавно грильяж розпочали виготовляти з «легкого» рису та «легкої» 
кукурудзи. «Легкі» зерна -  це продукт, одержаний із ядра різних продовольчих 
культур шляхом штучного створення підвищеного тиску всередині зерен і 
подальшим вибухом зерна [3]. Таким чином цей десерт став ще кориснішим. Під 
впливом різкого перепаду тиску зерно набуває мікропористої структури, що робить 
ласощі хрусткими і приємними для вживання, а також добре засвоюваними.

Результати. На кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу 
проводяться дослідження розробки нових видів грильяжу. Так було визначено, що 
грильяж також можна виготовляти із «легких» гречаних зерен. Зерно гречки містить 
безліч корисних складових: 18 потрібних людині амінокислот, вітаміни групи В 
включаючи фолієву кислоту, вітаміни Е і РР, а також мікроелементи, серед яких 
кальцій, залізо, калій, мідь, йод, фосфор, цинк, фтор, бор, кобальт і молібден. 
Виготовлений за класичною рецептурою грильяж із «легких» гречаних зерен має 
меншу калорійність, ніж горіховий. Порівняльна характеристика калорійності різних 
видів грильяжу наведена на рисунку.

Аналіз даних наведених на рисунку показав, що зернові види грильяжу мають 
меншу калорійність в порівнянні з традиційним горіховим. Крім того, гречаний 
грильяж має приємний солодкий смак та легкий аромат підсмаженої гречки. За 
структурою він схожий на грильяж з «легкого» рису.
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Висновки.Той факт, що гречка має високу біологічну цінність, вирізняє її серед 
інших зернових культур і робить перспективним напрям обраних досліджень. 
Гречаний грильяж, завдяки низькій калорійності і досить високій біологічній 
цінності є корисним харчовим продуктом.

Література
1. З.Г. Скобельская Технология производства сахаристых кондитерских 

изделий/ Скобельская З.Г., Горячева Г.Н. // Учеб. для нач. проф. образования -  М.: 
ИРПО; Проф Обр Издат, 2002.- 416 с.

2. Грильяж [Електронний ресурс] -  Режим доступу: 
http://sostavproduktov.ru/produkty/konditerskie-izdeliya/grilyazh - Дата звернення: 
26.01.2014.

3. ДСТУ 2629-94 Крупи, побічні продукти і відходи. Терміни та визначення.

12. Дослідження впливу маринадів на втрату ваги у м'ясі

Олексій Таценко , Тетяна Голікова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Під час теплового обробляння спостерігається зменшення ваги м'яса, що 
суттєво впливає на його поживну цінність і виробничі втрати. Максимальні втрати у 
вазі м’яса характерні для смаженої яловичини. Це, очевидно, зумовлено тим, що 
м’ясо яловичини має більш грубі волокна і термін приготування його до готовності є 
довшим, ніж свинини або баранини. А зменшення ваги відбувається за рахунок 
випаровування води - довше готуємо - більше випаровуємо. Тому доцільним буде 
застосування маринадів для запобігання втраті ваги м'яса, що дозволить зберегти 
його поживну цінність та зменшити виробничі втрати.

Матеріали та методи. Удослідженнях було використаном'ясо яловичини, що 
відповідало ДСТУ 4426:2005 «М'ясо яловичини у відрубах. Технічні умови». Для 
маринування був використаний маринад на основі оливкової олії.

Для визначення втрати ваги здійснювали зважування продукту до і після 
смаження та розраховували втрати ваги м’яса у відсотках до початкової маси. 
Досліди повторювали у трьох повторностях і за результат брали розраховане середнє 
значення.

Було проведено два досліди. Перший -  смаження без маринування, другий з 
попереднім маринуванням.

Результати. На першому етапі досліджень використовували м'ясо яловичини як 
більш вразливе до втрати ваги. Оцінювали втрати ваги м’яса після смаження на грилі, 
ступінь «well done», в маринаді та без нього, щоб мати чітке уявлення про роль 
маринаду на вплив даного продукту під час термічної обробки Згідно збірника 
рецептур [1] втрата ваги в яловичині становить від 37 до 40 %. У результаті смаження 
м’яса яловичини без маринування нами отримано, що втрати ваги становлять 38,8 %. 
Після маринування наважки м’яса 250 г протягом 24 год. у маринаді встановлено 
втрату ваги у м’ясі 33,9 %, тобто на 5 % менше, ніж без використання маринаду. 
(табл.)
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Дослідження втрати ваги м’яса при обсмажуванні
Таблиця

Обсмажування без маринування
Вид м’яса Вага м’яса до 

обсмажування
Вага м’яса після 
обсмажування

Втрата 
ваги,%

Виробничі 
втрати,%

Яловичина І с. 250 155 62 38
150 60 40
153 61,2 38,8

Середнє значення 38,9
Обсмажування з маринуванням

Яловичина І с. 250 163 65,2 34,8
165 66 34
168 67,2 32,8

Середнє значення 33,9

Встановленого приготування м'яса на грилі зменшує втрати ваги, тому що 
швидко утворюється скоринка, яка перешкоджає випаровуванню рідини і м'ясо 
виходить соковитіше.

Висновки. Таким чином, попереднє маринування м’яса дозволяє зменшити 
втрати у вазі після обсмажування щонайменше на 5 %. У подальших дослідженням 
цікаво дослідити різні види м’яса і маринади за різними рецептурами з метою 
досягнення мінімальних виробничих втрат і збереження таким чином поживної 
цінності м’яса.

Література
1. Здобнов А.И. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий/ А.И. Здобнов, 

В.А. Циганенко.- К.: А.С.К. 2008. -  680 с.
2. Ковалев Н.И. Технология приготовления пищи / Н.И. Ковалев, М.Н. 

Куткина, В.А. Кравцова, М.:Деловая литература, Омега- Л, 2003. -  468 с.

13. Булочні вироби антианемічного призначення для 
виробництва в умовах закладів ресторанного господарства

Юлія Дитюк, В’ячеслав Губеня, Лариса Арсеньєва
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Дієву профілактику залізодефіцитної анемії можливо здійснювати 
збагаченням кулінарної продукції ресторанного господарства легкозасвоюваним 
залізом у кількості 30-50 % добової потреби, яка становить 17 мг для жінок і 15 мг 
для чоловіків.

Метою даної наукової роботи є розроблення технології хлібобулочних виробів 
антианемічного призначення для виробництва в закладах ресторанного господарства. 
Під час виконання роботи було обрано оптимальне дозування носіїв заліза, 
досліджено вплив носіїв заліза на якість хліба, встановлено співвідношення Fe2+/Fe3+ 
у тісті та готових виробах, оцінено фізіологічну ефективність обраних носіїв заліза.
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Матеріали і методи. Як носії органічного двовалентного заліза використані 
лактат заліза та дієтична добавка гемового заліза «Г емовітал». Органічні носії заліза 
порівнювали з сульфатом заліза.

Лактат заліза -  це порошкоподібна речовина зеленого кольору з характерним 
запахом; розчиняється у воді або в слабких розчинах мінеральних кислот. Молекула 
лактата заліза складається з одного атома заліза (Fe+2) і двох залишків молочної 
кислоти. Масова частка заліза в добавці становить 20 %. Лактат заліза вносили у 
вигляді розчину під час замішування тіста. Залежно від виходу готового виробу 
дозування лактата заліза становить 0,017-0,030 % до маси борошна.

Дієтична добавка «Гемовітал» містить 0,13 % заліза у складі гема. Добавка має 
сипку консистенцію та світло-коричневий колір, володіє специфічним смаком. 
«Гемовітал» вносили до складу фруктової начинки здобних булочних виробів у 
поєднанні з корицею.

Масову частку заліза в хлібобулочних виробах визначали за ГОСТ 26928-86 
"Продукты пищевые. Метод определения железа".

Фізіологічну ефективність досліджуваних носіїв заліза у складі хлібобулочних 
виробів оцінювали за допомогою медико-біологічних спостережень у відділенні 
дитячої гематології клініки Наукового центру радіаційної медицини АМН України.

Результати. Досліджувані носії заліза не суттєво впливають на технологічний 
процес виробництва хлібобулочних виробів. Лактат і сульфат заліза дещо знижують 
активність протеолітичних ферментів під час дозрівання тіста, що позитивно впливає 
на формостійкість готових виробів. "Г емовітал" доцільно вносити у начинку здобних 
виробів, оскільки він затемнює колір м'якушки.

Вміст окремих валентних форм заліза у тісті та готових виробах з лактатом і 
сульфатом заліза, а також співвідношення Fe+2/Fe+3 представлені в таблиці.

Таблиця
Співвідношення валентних форм заліза у тісті та готових виробах

Зразки
Показники без добавок з додаванням

лактата заліза (ІІ) сульфатазаліза (ІІ)
тісто виріб тісто виріб тісто виріб

Водорозчинне 
залізо, мг/100 г 2,5±0,1 2,7±0,1 6,3±0,1 6,9±0,1 5,8±0,1 5,7±0,1
Fe+2, мг/100 г 1,9±0,1 2,4±0,1 3,5±0,1 4,7±0,1 3,0±0,1 3,8±0,1
Fe+3, мг/100 г 0,6±0,1 0,3±0,1 2,8±0,1 2,2±0,1 2,8±0,1 1,9±0,1
Fe+2/Fe+3, % 76/24 88/12 56/44 68/32 52/48 66/ 34

В тісті та готових виробах переважно міститься двовалентне залізо. 
Співвідношення Fe2+/Fe3+ після випікання збільшується на 35 %, що пояснюється 
руйнуванням фітатних залізовмісних комплексів фітазою дріжджів і впливом 
теплового оброблення. За період дозрівання тіста і випікання заготовок близько 50 % 
внесеного двовалентного заліза переходить у тривалентне. В більшій мірі це 
відбувається у зразку з сульфатом заліза, оскільки дана сполука легше вступає в 
окисно-відновні реакції.

Співвідношення валентних форм заліза у хлібобулочних виробах з дієтичною 
добавкою «Гемовітал» досліджено вченими Харківського державного університету
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харчування та торгівлі, які розробили даний препарат: вихідне співвідношення 
Fe2+/Fe3+ у препараті складає 50/50 %, а в готовому виробі 33/67 %, тобто переважає 
тривалентне залізо.

Під час медико-біологічних спостережень відбувалося покращення показників 
крові дітей, які споживали вироби з лактатом заліза та «Гемовіталом». Достовірно 
встановлено відсутність подібного впливу виробів з сульфатом заліза.

Висновки. Лактат заліза і дієтична добавка «Гемовітал» не погіршують якість 
хлібобулочних виробів і позитивно впливають на показники крові (концентрація 
гемоглобіну, вміст еритроцитів, середній об’єм еритроцитів, вміст заліза в 
еритроциті), тому дані носії заліза доцільно використовувати у виробництві 
хлібобулочних виробів антианемічного призначення. Сульфат заліза не ефективний 
як антианемічна добавка у складі хліба.

Література
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створення хлібобулочних виробів антианемічного призначення / Обладнання та 
технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр./ Донец. нац. ун-т. економіки і 
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14. Шляхи відновлення традицій єврейської кухні під час 
прийому хасидів в Україні

Терещук Іванна, Лазоренко Наталія
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Протягом кількох останніх десятиліть релігійний рух хасидизму 
заснувався на території України, і значна частина євреїв відвідують нашу країну 
щорічно, особливо багато їх приїжджає на святкування різних єврейських свят. Тому 
кожного року місцева влада та жителі міста Умань ретельно готується до приїзду 
хасидів. Оскільки визначено місця розміщення пунктів харчування для прочан, які 
встановлені в Умані, місцевим жителям, які будуть брати участь в плануванні й 
організації харчування своїх гостей необхідно знати всі тонкощі єврейської кухні.

Матеріали дослідження. Єврейська кухня вельми традиційна, але незвичайне 
поєднання звичайних продуктів, що використовуються в технології приготування їжі 
дає дивовижну гаму відчуттів і робить кожну трапезу воістину святковою.

Загалом єврейська кухня заснована на певній харчовій філософії — кашрут. 
Кашрут — це система харчування, прийнята ще у стародавніх іудеїв. Вона вимагає 
від послідовників суворого дотримання на будь-яких землях, куди б їх не занесла 
історія. Єврейська кухня утворилася на основі кухонь багатьох народів, серед яких 
жили євреї, зокрема німецької, української, арабської, балканської та іспанської.

Система харчування кашрут основана на трьох основних заборонах, а саме: не 
можна вживати в одну трапезу м'ясні та молочні страви; дозволяється вживати в їжу 
тільки парнокопитних жуйних тварин, причому, тварина повинна бути вбита 
миттєво, щоб м'ясо не було зіпсоване гормонами страху; також забороняється
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готувати їжу в суботу. В цей день євреї їдять страву приготовлену в п'ятницю 
ввечері, щоб до суботи вона настоялася [1].

Технологія приготування єврейських страв має свої особливості, а саме для 
приготування м'ясних страв використовується тільки яловичий або гусячий жир, 
молоко використовується тільки свіже. Композиція страв, як правило, нескладна. 
Найпоширенішим методом теплової обробки -  припускання, варіння, слабке 
смаження з додаванням води. Духовка використовується дуже рідко або майже не 
використовується. Застосування прянощів обмежене і за асортиментом (цибуля, 
часник, хрін, кріп, чорний перець, імбир, кориця , гвоздика) і особливо за кількістю. 
Усе спрямовано на збереження нерізкого, прісного смаку. Асортимент страв у меню 
також має свою індивідуальність. Одна з типових закусок — форшмак. Ця страва 
являє собою холодну закуску з рубаним оселедцем. З рибних холодних закусок 
єврейської кухні найбільш широко відомі фарширована щука, короп, лящ та сазан. З 
овочевих страв широко відомі тушкована морква (цимес), тушкована картопля з 
сушеними фруктами, картопляні оладки, бурякова запіканка, пюре і т.п. В якості 
перших страв переважають дуже поживні супи, густі настільки, що самі по собі 
можуть бути цілою трапезою. Варять супи картопляні, з бобових та молочні. У літню 
пору люблять готувати холодний червоний борщ. З других м'ясних страв єврейської 
кулінарії найбільш популярним є кисло-солодке м'ясо, тобто тушкована яловичина з 
кисло-солодким соусом. Багато готується різних борошняних страв — мандалах, 
фрикадельки, запіканка з маци, кнедлі з маци. Виробництво кондитерських виробів 
схоже з близькосхідним. Улюблене тісто в єврейській кухні — прісне, пісочне або 
«крихке», але на відміну від близькосхідного воно не масляне, а яєчне, тобто його 
основу, 50% ваги борошна, складають яйця, причому частіше — одні жовтки. 
Характерне також поєднання в кондитерських виробах меду і цукру, причому в 
різних пропорціях [2].

Результати. Аналіз досліджень показав, що на сьогоднішній день в місті Умань 
незначна частина закладів ресторанного господарства мають у своєму меню страви 
традиційної єврейської кухні. Тому нами було вивчено основні традиції цієї кухні і 
сформовано принципи створення концептуального єврейського меню.

Так як єврейська кухня є дуже демократичною та економною пропонуємо 
готувати недорогі та ситні страви. Велику увагу звертаємо на приготування суботніх 
страв, а також страв для кожного єврейського свята: на єврейський Новий рік 
обов'язково потрібно подавати яблука в меду, цимес, медовий кекс -  леках; на 
Хануку - смажені в маслі оладки - латкес і особливі пончики суфганійот; 
відсвяткувати Пурим неможливо без трикутничків - гоменташі з солодкою 
начинкою; в дні Песах у меню повинна бути маца, а на Шавуот - млинці з сиром. В 
єврейській культурі не має такого виду продуктів - будь то хліб, вино, м'ясо, молоко, 
яйця, фрукти або овочі - який не був би наділений особливим символічним 
значенням, не викликав би піднесених асоціацій, що особливо важливо враховувати 
при приготуванні і подаванні страв.

Висновок. Для того щоб хасиди себе комфортно почували під час перебування 
в місті Умань, необхідно створити ресторан єврейської кухні, основною особливістю 
якого було б дотримання єврейських традицій та використання відповідних, 
описаних вище продуктів під час приготування страв.

Література
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423

http://www.epochtimes.com.ua


15. Універсальна конструкція ліжка для готельного номеру
twin та double

О. Cкорченко, Ольга Коваль
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Конкуренція на ринку готельних послуг зростає. Через ціну на готельне 
обслуговування, яке зазвичай коштує дорожче, ніж оренда квартири, винаймання 
квартири замість готелю стало звичайним ділом. Навіть з’явився сайт, де 
представленні кватири Європи з рейтингом власника і коментарями гостей. Оскільки 
готельним господарствам не вигідно зменшувати ціну, то за свого клієнта їм треба 
боротися сервісом і «розумними нововведенями», яким і являється варіант ліжка 
пропонований цією роботою.

Метою роботи є запропонувати ліжко, яке б могло функціонувати як в номері 
twin так і в номері double, а саме одночасно бути і одномісним і двохмісним

Матеріали та методи. Проведено аналітичні дослідження ергономічних, 
психологічних, функціональних проблем меблювання ліжками готельних номерів 
twin або double, виконано проектне моделювання меблів з технічним засобами 
трансформації ліжка.

Результати.Аналітичні дослідження ергономічних, психологічних,
функціональних, санітарних проблем меблювання ліжками готельних twin або 
double номерів дозволило отримати рішення «готельного ліжка», суть якого - 
комплектація односпальними ліжками з можливістю легкого переміщення та 
швидкого надійного з’єднання в одне двоспальне.

Проектне моделювання меблів з технічним засобами трансформації двох ліжок 
односпальних в одно двоспальне з застосуванням експериментального методу 
визначило потребу в конструкції, яка дозволяє легко перемістити в приміщенні 
номеру, з’єднати корпуси односпальних ліжок в єдине ціле та з’єднати в єдине ціле 
матраци ліжок або замінити їх одним двоспальним.

Встановлене в номері ліжко виглядатиме так: два ліжка представлено на рис.1 
(позначення 1;2 на рисунку) з елементами трансформації (зокрема колеса), які можна 
поставити в режим нерухомості, коли ліжка підготовлені до сну. За потреби, в 
залежності від обставин життя, бажань постояльців, власників, прибиральників, 
можуть з'їжджатися і роз'їжджатися, завдяки спеціальному механізму з’єднуватись в 
єдине ціле ліжко (позначення 3 на рисункуі). Коли конструкція являє собою два 
окремих ліжка, то на них кладуться два окремі матраци, якщо конструкція з’єднана в 
одне ліжко, то матраци знімають, замість них укладають матрац для двоспального 
ліжка або односпальні матраци з’єднати в єдине ціле. В комплекті з цими ліжками 
має бути шафа, в яку можна заховати не потрібні на даний момент матраци. 
Трансформація ліжок дозволить застосувати ліжка, що відповідають 
антропометричним даним людини в стані спокою, руху під час сну, відпочинку, що 
вимагають ширини ліжка від 0,86 м для перебування людини на боку до 0,96 м при 
лежанні горілиць. Таким чином обираємо розміри ліжка: два ліжка шириною 90 см, 
довжиною 200 см. Матеріал цього ліжка має бути екологічним, якісним. Корпус 
бажано зробити з дерева.
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Основним плюсом цього ліжка 
є універсальність. Тому що на 
готельному ліжку зручно буде 
розміщувати людей які планують 
заселятися в номер double, так і тих 
туристів, які хочуть заселитися в 
номер twin.

Варіант запропонованої
трансформації має свої безперечні 
психологічні переваги: кожна
людина у будь-який момент може 
створити свій особистий 
індивідуальний простір навіть для 
номеру double. Наприклад, люди 
отримали сонячні опіки, що дуже 
часто буває з туристами. Логічно, 
що вони з радістю розсунуть ліжка.

Рис.1 Схема трансформації ліжок:
1,2 -  односпальні ліжка до трансформації; 3 
трансформоване двоспальне ліжко.

Основний мінус - витрачені кошти, які підуть на встановлення цих ліжок в 
готелі.

Висновки: проведені аналітичні дослідження реалізовані в визначенні потреби 
спеціально розробленого «готельного ліжка». Таке ліжко було б хорошою 
прикрасою готелям 3 і 4 зірок або готельної мережі. Це технічне рішення дозволить 
вирішити функціональні вимоги до меблів: гігієнічні, антропометричні, фізіологічні.

Успішність цієї ідеї можна перевірити тільки на практиці. Ідея актуальна для 
нових готельєрів, які роздумують над тим, яке саме ліжко обрати для свого готелю, а 
також для вже прибуткових підприємств готельного господарства, які можуть 
дозволити собі втілити в практику цей задум.

Література
1. Антонов, М.А. Классификация мебели / М.А. Антонов // Наша мебель. 2001. №2.
2. Баранцев, Р.Г. Синергетика в современном естествознании. / Р.Г. Баранцев. — М. : 

Едиториал, 2003. — 144 с.
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16. Інноваційні системи безпеки в сучасних закладах готельно- 
ресторанного господарства

Скарга Наталія, Лазоренко Наталія
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Готель є місцем відпочинку і, як наслідок, підвищеного скупчення 
людей. Г оловною потребою кожного споживача готельних послуг, окрім комфорту, є 
відчуття безпеки. Під час відпочинку люди найменше думають про свою безпеку, що 
іноді призводить до небажаних наслідків, пов'язаних з ризиком для життя. Тому 
одним із головних завдань адміністрації готелів полягає в попередженні всіх 
можливих ризиків для життя і здоров'я гостей.
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Методи досліджень. Слід зазначити, що в сучасних умовах безпека готелю 
неможлива без системи технічних засобів безпеки. Першочерговим у забезпеченні 
безпеки клієнта під час перебування його в готелі є обмеження і контроль доступу в 
номер. Правильно організувати систему контролю доступу в номерний фонд і доступ 
персоналу допомагають спеціальні системи управління і замикання. Згідно з діючим 
в Україні ДСТУ 4268:2003 в готелях 3* і вище є обов’язковою вимогою 
застосовувати електронні системи доступу [1].

Результати. Однією з революційних платформ керування електронною 
системою доступу є WIRELESS, яка включає автономні замки, що працюють за 
технологією бездротової передачі даних, TCP/IP та інтуїтивне програмне 
забезпечення адміністрування системи, яке дозволяє користувачеві отримувати дані 
про події у системі у реальному часі, дистанційно відмикати/замикати двері та 
автоматично змінювати права доступу. Це бездротова он-лайн система замків на 
безконтактних картках, яка функціонує аналогічно до звичайної он-лайн системи з 
дротовими з’єднаннями, але базується на автономних карткових замках з живленням 
від батарейок.

Встановлені замки та програмне забезпечення обмінюються інформацією в 
реальному часі, негайно фіксують всі події та змінюють схему доступу: зміни 
розкладу доступу персоналу; спроби доступу неавторизованих користувачів; доступ 
гостей до номерів та інших приміщень готелю; низький рівень елементів живлення.

Г оловна перевага цієї системи полягає в поєднанні таких важливих факторів, як 
безпека та зручність керування.

Безпека:
- Отримання даних про події у реальному часі.
- При втраті зв’язку замок продовжує повноцінно функціонувати. Дані про події 

зберігаються у пам’яті замка та будуть передані до бази даних при відновленні 
зв’язку.

- Блокування та/або оперативна відміна доступу втрачених карток.
- SQL-сумісна база даних дозволяє відстежувати події доступу з кількох ПК 

розташованих у різних приміщеннях або будівлях.
- Дистанційно відмикати двері в екстрених випадках.
Зручність:
- Простота монтажу. Відсутність дротів та спеціальних кабелепроходів.
- Економічна ефективність. Менша кількість елементів у порівнянні із 

традиційними он-лайн СКД (контролер, електромеханічний замок та зчитувач 
карток).

- Дистанційне відмикання. Відмикання вибраного замка простим кліком на ПК.
- Користувачам більше не потрібно користуватись спеціальними точками 

проходу.
- Адміністратору системи не потрібно обходити кожні двері у разі зміни схеми 

доступу та для отримання даних пам’яті подій з замків.
- TCP/IP з’єднання між хабами та сервером виключає необхідність прокладання 

окремих ліній передачі даних, кожний хаб-концентратор обслуговує біля 30 замків.
Якщо говорити про найближчі перспективи розвитку готельних систем 

розмежування доступу, слід зазначити, що перспективними розробками в цьому 
сегменті є технологія NFC (Near Field Communication - зв'язок по довколишньому 
полю), з якою повністю сумісна описана нами платформа Inhova Wireless. Принцип 
роботи технології NFC полягає в тому, що вона використовує RFID зв'язок між
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електронними замками й стільниковими телефонами останнього покоління з 
підтримкою NFC.

Гості отримують інформацію про номер кімнати і зашифрований ключ на свій 
мобільний телефон до приїзду в готель. Їм немає потреби реєструватися на стійці 
служби розміщення. За допомогою власного NFC-сумісного мобільного телефону 
гості відкривають замок.

Висновки. Отже, встановлюючи перспективну на сьогоднішній день систему 
WIRELESS, ми одночасно робимо крок уперед, тим самим запобігаючи необхідності 
модернізувати свою систему в майбутньому.

Література
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17. Wellness -  інноваційний напрям в готельній індустрії

Лілія Паламарчук, Юлія Фурманова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Wellness -  це новий напрямок спортивно-оздоровчої індустрії, який 
з'явився на ринку послуг порівняно недавно та набув великої популярності. Оскільки, 
ритм життя людей постійно прискорюється, виникає природна потреба привести свій 
фізичний і душевний стан в гармонію. Надання комплексу відповідних послуг в 
одному місці стає тим більш необхідним, чим більше зростає швидкість життя і 
добробут людей, які цього потребують. Тому проектування та відкриття готелів, що 
надають Wellnes-послуги з кожним роком стає більш актуальними.

Методи досліджень. У процесі дослідження абстрактно-логічний метод 
дозволив розкрити теоретичні аспекти нового напряму спортивно-оздоровчої 
індустрії -  wellnes , визначити основні характеристики процесів, які відбуваються в 
цій сфері. Системно-структурний метод використаний для аналізу системи надання 
даних послуг і виявлення структурних змін.

Результати. Wellnes -  це спортивно-оздоровча сфера, концепція якої 
грунтується на поєднанні фізичного та ментального здоров'я, правильного 
харчування, легкого фізичного навантаження на організм і повної відмови від 
шкідливих звичок.

На думку експертів, новітні SPA-технології визначатимуть завтрашній день 
рекреаційно-готельного бізнесу. На міжнародних конгресах з лікувально-оздоровчої 
сфери відзначається важливість розвитку цього виду діяльності для сучасного 
суспільства, адже постіндустріальна цивілізація ХХІ ст. активно переходить до 
сповідування філософії wellnes -  процесу гармонійного розвитку людини, в якому 
враховуються всі сфери її життя. Існує вісім вимірів wellnes: інтелектуальний, 
духовний, суспільний, середовищний, культурний, професійний, емоційний, 
фізичний.

Сферою діяльності wellnes є продукти та послуги, які реалізують потреби людей 
у всіх цих вимірах. Серед головних течій філософії виділяють: біологічне оновлення, 
фен-шуй, фітнес, здорове харчування. У 2000 р. в США видатки у сфері wellnes
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сягнули 200 млрд доларів, у тому числі 24 млрд - фітнес і 70 млрд - харчові 
біодобавки. Усі основні елементи wennes-філософії нині реалізуються у SPA- 
центрах.

За кордоном вже існує безліч підприємств готельно-господарства, що не тільки 
спеціалізуються на лікування певних захворювань, але також розроблені 
антистресові маршрути і фітнес-тури. Великою популярністю користуються численні 
термальні джерела та купальні курорти. Фаворити в сфері купалень -  Італія, Франція, 
Ісландія та Угорщина. Вони значною мірою розвинені у формуванні для туристів 
програмних пакетів в дусі філософії wellnes.

В Україні кількість готелів, основною сферою діяльності яких є wellnes, досить 
обмежена. Найпопулярніші -  мережа wellnes-курортів «Vita Park», wellnes SPA 
готель «Море» в Алушті.

У 2007 році в Ужгороді реконструювали готель «УнгварЪскш», що був
побудований подружжям Йоганном та Ілоною Артогі у 1876 році, на місці, де до 
цього австрійські інженери знайшли джерело лікувальної мінеральної води. З 2007 
року готель позиціонує себе як етно-wellnes готель і являє собою візитну картку 
Івано-Франківської області. В основі роботи етно-wellnes готелю "УнгварЪскш" -  
традиційна народна система оздоровлення, за допомогою якої людина досягає 
емоційної та фізичної рівноваги в умовах сучасного урбаністичного життя. 
Народності Закарпаття, проживаючи на своїй етнічній території, використовуючи 
місцеві природні ресурси та традиції предків, піклувалися не тільки про духовну 
культуру, а й стежили за здоров'ям. Кожен етнос створив свій унікальний вид 
оздоровлення, в основі якого -  правильне харчування, загартування, фізичні 
навантаження та емоційний комфорт, які відповідають традиціям регіону. Після 
реконструкції готель набув популярності як серед вітчизняних, так і серед 
закордоних туристів і неодноразово довів, що створення та проектування готелів з 
послугами Wellnes на території України є досить доцільним.

Висновки. Wellnes -  індустрія майбутнього, головним завдання якого є 
запобігання та профілактика хвороб, а також ознак старіння, як зовнішніх, так і 
внутрішніх. Саме за готелями з наданням послуг wellness майбутнє готельної 
індустрії.

Література.
1. Кусков А.С. Курортология и оздоровительный туризм: Учебное пособие. / А.С. 

Кусков, О.В. Лысикова. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 320 с.
2. Одрехівський М.В. Валеологічні інноваційні центри: економічні проблеми 

створення і функціонування. / М.В. Одрехівський. - Львів: Світ, 1997. - 144 с.
3. Рутинський М. Класифікація та типологія курортів / М. Рутинський // Вісник 

Львів. ун-ту. Серія географічна. - 2007. - Вип.34. - С.236-246.

18. Виробництво безглютенових маффінів з овочевовмістною
начинкою

Анна Січкаренко , Наталія Лазоренко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Маффіни - борошняні кондитерські вироби, які користуються великим 
попитом у всіх вікових груп населення і попит з кожним роком збільшується. 
Маффіни впевнено витісняють традиційний кекс з ринку харчових продуктів, тому
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що маффин на відміну від кексів можна назвати продуктом оздоровчої 
спрямованості, тобто функціональним харчовим продуктом. До складу маффінів 
входить олія, яка є носієм фізіологічно-функціональних сировинних інгредієнтів - 
поліненасиченних жирних кислот. У складі традиційних кексів жировою основою є 
маргарин, що є носієм транс - ізомерів насичених жирних кислот.

Матеріали та методи. В НУХТі проведена робота по розробці безглютенових 
маффінів для хворих на целіакію і цукровий діабет. З метою підвищення споживних 
властивостей, функціональної значимості, харчової та біологічної цінності маффінів 
перед нами постала задача розробити безглютенові маффіни з плодово-овочевою 
начинкою для хворих на целіакію і цукровий діабет.

Результати. На основі проведеного аналізу літературних джерел нами було 
обрано в якості овочевої сировини для приготування начинки бурякове, морквяне та 
гарбузове пюре. Вибрані нами пюре містять у собі весь спектр необхідних поживних 
речовин, виявляють детоксикаційні властивості до токсичних речовин, важких 
металів, мають антиоксидантні властивості. Загальна кількість харчових волокон в 
100 г морквяного, бурякового, гарбузового пюре складає відповідно 10,4; 13,0; 10,4% 
від добової потреби. Енергетична цінність 100 г овочевого пюре складає 22...35 
ккал/г. Хімічний склад овочевого пюре наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Хімічний склад овочевого пюре

Показники Пюре
морквяне бурякове гарбузове

вода, % 88,7 84,0 89,8
білок, % 1,3 1,8 1,2
жир, % 0,1 0,1 0,1

моно-, дицукриди, % 6,2 9,7 4,6
429рохмаль, % 0,2 0,1 0,3

харчові волокна, % 2,4 3,0 2,4

12,0 10,0 11,0вітаміни, мг:
ß-каротин

С

X O'ОС ОС

0,05 0,02 0,04
В1 0,06 0,05 0,06
В2

мінеральні речовини, мг 17 49 348натрій 154 342 227калій 27 45 33кальцій 34 26 16магній 51 51 28фосфор 0,6 1,7 0,5залізо

Аналіз хімічного складу пюре показав, що морквяне, бурякове, гарбузове пюре є 
цінною сировиною за вмістом вітамінів, мінеральних речовин, харчових волокон, яке 
доцільно використовувати при виробництві безглютенових маффінів.
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За контроль було обрано овочеву начинку виготовлену на основі цукру білого, 
овочевого пюре (гарбузове,морквяне, морквяне), патоки і крохмалю. В якості 
цукрозамінника було обрано фруктозу, яка є доступна по ціні і має глікемічний індекс в 
тричі менший ніж цукор білий. Методом багатофакторного експерименту було 
визначено оптимальний рецептурний склад начинки, за критерій оптимальності було 
обрано густину начинки. Дослідження показали, що оптимальне співвідношення 
рецептурного складу начинки: фруктози, овочевого пюре та крохмалю картопляного 
становить 0,9:1:0,1. Були проведені дослідження по визначенню раціонального 
співвідношення випеченого напівфабриката маффіна і овочевої начинки, дослідження 
показали, що начинку потрібно вводити у кількості 20-25% до маси напівфабрикату.

Висновки. Розроблення нових видів безглютенових маффінів з додаванням 
овочевої начинки для хворих на целіакію і цукровий діабет дає можливість розширити 
асортимент виробів дієтичного-функціонального призначення.

19. Флейринг - запальне мистецтво коктейлю

Олена Дудкіна
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Конкуренція серед закладів ресторанного господарства постійно 
загострюється. І кожен ресторатор працює над унікальністю свого закладу, для того 
щоб привернути більше постійних гостей, або переманити їх від конкурентів. 
Більшість споживачів на сьогодні цікавить шоу і флейринг зможе привернути увагу 
такого сегменту.

Матеріали і методи. При дослідженнях технології флейрингу використаний 
метод теоретичного узагальнення, а саме аналіз формування явища флейрингу та 
його популяризації.

Результати. Флейринг (англ.: талант, стиль) - артистичне приготування 
змішаних напоїв, під час якого бармен перевертає, обертає, підкидає і ловить пляшки, 
шейкер, лід та інші барні приналежності.

Кожен бармен, який бере в одну руку більше двох пляшок, використовує 
елементи флейринга. Обов'язковий компонент цієї дисципліни - максимально точне 
наливання напою без використання мірного посуду. Проливання напоїв під час 
виконання трюків має бути зведено до мінімуму , а в ідеалі - відсутнім.

Головна мета флейринга - виготовити коктейль максимально точно, ефектно і 
ефективно. При цьому бармен не повинен забувати про якість напою. Основні 
технічні елементи флейринга - зворотні захвати, прості кидки, кидки через голову, 
перебори, баланси, жонглювання і безліч інших трюків і їх поєднань.

Флейринг існує вже більше 150 років. Його винахідник Джеррі Томас на 
прізвисько "Професор" - легендарний бармен, який вважається батьком 
американської міксологіі. Вперше він став показувати артистичне приготування 
коктейлів у середині XIX століття. Джеррі готував свій знаменитий коктейль 
«Блакитна Блейзер», підпалюючи шотландський віскі і переливаючи його з келиха в 
келих довгою вогненної струменем, що вкрай вражало глядачів. Наприкінці 
минулого століття флейринг придбав дещо іншу форму. На вулицях тоді виступало 
безліч жонглерів і фокусників, і бармени запозичили елементи їхнього мистецтва. У 
1988 році на великі екрани вийшла кінокартина «Коктейль» з Томом Крузом у
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головній ролі. Фільм сприяв різкого зростання популярності і популярності 
флейринга. Ефект фільму виявився магічним - флейринг-бари стали популярними. 
Величезна кількість барменів стало пробувати крутити і підкидати пляшки. Сьогодні 
багато барменів вчать елементи флейринга, щоб привнести в робочий процес 
різноманітність і виробити власний унікальний стиль. Цінність такого фахівця 
зростає і в очах роботодавця, адже хороший бармен - не тільки знавець безлічі 
рецептів і технологій змішування, але і в якійсь мірі артист і навіть психолог. 
Флейринг приваблює відвідувачів і приносить закладу додатковий дохід. У наші дні 
флейринг став великим бізнесом. Існує безліч організацій барменів, що 
спеціалізуються на цій дисципліні, проводяться міжнародні змагання з чималими 
призовими фондами.

Існує два види флейрингу. Перший - робочий флейринг - передбачає швидкі, 
легкі і точні рухи і трюки, які можна виконувати без уповільнення обслуговування. В 
основному барменам доводиться маніпулювати келихом і однією пляшкою, пляшкою 
і шейкером, гарніром і льодом.

Шоу-флейринг - другий вид, виповнюється для розваги публіки із змагальними 
цілями. Його відрізняє довга, вивірена програма виступу. Під час виступу бармени 
демонструють трюки з 2-5 пляшками, келихами і шейкерами. Шоу-флейринг може 
включати елементи, безпосередньо не пов'язані з приготуванням напоїв. Фантазія 
барменів тут нічим не обмежена - вони влаштовують вогняні шоу, показують фокуси, 
демонструють чудеса спритності, яким можуть позаздрити циркачі. Різні стилі не 
конкурують, а доповнюють один одного.

Висновки. Отже, флейринг дозволить привернути увагу споживачів до свого 
закладу досить легко і ефектно. Це підтверджено як зарубіжним, так вітчизняним 
ринком ресторанного бізнесу.

Література
1. Режим доступу: «http://www.ppi.by/restorator/93.html»;
2. Режим доступу: « http://ru.wikipedia.org/wiki/Флейринг».

20. Використання харчових рослинних порошків при 
виробництві кулінарних виробів

Андрій Байда, Володимир Польовик
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Основною перевагою порошкоподібних продуктів є їх швидка 
відновлюваність при доданні 80-90% рідини. Вони мають велику питому поверхню і 
відзначаються високою водопоглинальною спроможністю, яка в основному залежить 
від гідрофільності пектину, клітковини, їх здатності до набухання, 
структуроутворення. На кафедрі технології технології харчування та ресторанного 
бізнесу спільно з фахівцями Національного Ботанічного саду проводиться науково- 
дослідна робота по розробці харчових порошків з рослинної сировини зеленої групи: 
кріпу, петрушки, пастернаку, салату, цибулі зеленої, щавелю, шпинату, шавнату.

Результати. Мікроелементний склад харчових порошків, отриманих за 
технологією нашого інституту, показав практично увесь комплекс мінеральних 
речовин. В їх складі є макро- (P, K, Mg, Na, Fe, S, Al, Si, Ca) та мікроелементи (Mn, B, 
Cu, Zn, Ti, Li, Br), що впливають на ріст та розвиток організму людини. Являючись
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доволі цінною сировиною, їх пропонується використовувати в складі загущувача 
(мають високу вологоутримувальну здатність) для соусів, супів. Для відновлення 
порошків їх достатньо витримати у воді 30 хв при t 40-45 °С при співвідношенні 
порошок-вода, у середньому, 1:3. Продукти харчування приготовлені з 
використанням відновленного порошку за кольором, смаком, запахом мало чим 
відрізняються від паст та соусів приготовлених з свіжих рослин.

Так, додаючи певний відсоток (наприклад, щавнату-порошку до меленого м’яса) 
для виготовлення 2-х м’ясних страв, було встановлено зміну кольору фаршу, що 
вказує на процес ферментації. При тепловій обробці напівфабрикатів виявлена менша 
деформація форми, краща структурно-механічна здатність, готові вироби більш 
соковиті. Доцільність використання цих порошків в кондитерській галузі можлива 
при розробці нових страв, які будуть мати оригінальну гамму корисних речовин. 
Виявлена можливість використання їх у складі овочевих та фруктових фаршів. 
Згадані порошки не тільки поліпшують смак, а й збагачують вітамінами, харчовими 
волокнами, мінеральним складом. У такий спосіб можна розширити асортимент 
продукції, поліпшити її якість та терміни зберігання, а також створити нові продукти 
харчування лікувально-профілактичного призначення.

Порошки із зелені та листових салатів збагачують кулінарні та кондитерські 
вироби вітамінами, харчовими волокнами, макро- і мікроелементами. Споживчі 
властивості багатьох страв ЗРГ багато в чому залежать від якості вхідної сировини, 
зберігання та технології приготування. Одним з найголовніших показників якості 
готової страви є органолептичні (форма, стан поверхні, колір, консистенція, смак, 
запах) показники. Враховуючи певне співвідношення та хімічний склад порошку 
(табл.), було встановлено складові рослинної сировини:

Таблиця
Хімічний склад рослинних порошків

Рослини
зелені

Складові порошків
вуглево
ди

пекти
н

органіч
ні
кислоти

зол
а

кліткови
на

жир
и

білк
и

кароти
н

Е,кка
л

Кріп 6,3 1,2
1,4

0,1 2,3 2,8 0,5 2,5 4,5 40

Петруш
ка

62,0
67,5

1,5
2,0

0,61-0,9 6,8
7,2

8,0-9,4 - - 0,6 49

Пастерн
ак

55,4
59,5

1,4
2,0

0,6-0,8 8,2
9,5

13,0-14,5 - - 0,4 47

Салат 2,0-2,2 1,3
1,8

0,1 1 12,0-12,5 - - 0,3 16

Цибуля
зелена

1,2 - 0,2 1 1,2 0,1 1,3 2 20

Щавель 2,9 - 0,7 1,4 1,2 0,3 1,5 2,5 22

шпинат 2 1,2 0,1 1,8 1,3 0,3 2,9 4,5 23

Висновки: При використанні рослинних порошків зеленої групи відбувається 
значне поліпшення процесів маринування. Наприклад, щавнату або шпинату які 
містять багато органічної кислоти і можуть скласти конкуренцію певній групі
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інгредієнтів, ми рекомендуємо використовувати для розм’якшення волокон риби і 
м’яса.

Вважаємо, що дані дослідження, проведені на кафедрі, є досить актуальними та 
перспективними.

Література:
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий:Для предприятий 

обществ.питания / Авт.-сост. :А.И.Здобнов, В.А.Циганенко. -  К. :Арий, 2012. -  680с.
2. Химический состав пищевых продуктов. Кн. 2: Справоч-X 46 ные таблицы 

содержания аминокислот, жирных кислот, витаминов, макро- и микроэлементов, 
органических кислот и углеводов / Под ред. проф., д-ра техн. наук И.М. Скурихина и 
проф., д-ра мед. наук М.Н. Волгарева.— 2-е изд., перераб. и доп. -M.: Агропромиздат, 
1987.-360 с.

3. Калорийность зелени и листяных салатов [электронный ресурс] /Мой
здоровый рацион.-М:2013. -  Режим доступа http://health-
diet.ru/base_of_food/sostav/408.php. -Дата обращения -  12.02.2014.

21.Використання продукції бджільництва (перги) в 
борошняних кондитерських виробах

Олександра Галінська, Аліна Ковтун
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Одним з механізмів для формування здорового харчування населення є 
нарощування виробництва нових збагачених дієтичних та функціональних харчових 
продуктів. У зв’язку з цим актуальним є розробка виробів функціонального 
призначення, які будуть сприяти нормальному розвитку і функціонуванню організму, 
підвищуватимуть стійкість до несприятливих впливів оточуючого середовища, 
запобігатимуть виникненню і розвитку захворювань. В якості збагачених добавок 
найбільшу перевагу віддають використанню натуральних природних комплексів, до 
яких відносяться біологічно активні продукти бджільництва -  мед, маточкине 
молочко, квітковий пилок та пергу.

Квітковий пилок та перга -  цінні продукти бджільництва, багаті повноцінними 
білками, вуглеводами, поліненасиченими жирними кислотами, вітамінами, 
ферментами, флавоноїдними сполуками та іншими біологічно активними 
речовинами, які позитивно впливають на організм людини. Їх широко 
використовують в медицині, фармацевтичній та парфюмерно-косметичній 
промисловості, але в харчовій промисловості дані продукти бджільництва практично 
не застосовувались.

Використання перги в якості сировини, що вміщує фізіологічні функціональні 
харчові інгредієнти, для виробництва кондитерських виробів є актуальним, так як їх 
використання може виявити позитивний вплив на якість сировини, напівфабрикатів 
та готових виробів, а також підвищити харчову цінність продукції.

Методи досліджень. Використовувалися стандартні методи визначення фізико- 
хімічних, якісних, органолептичних та мікробіологічних показників готових виробів; 
методи планування експерименту та математична обробка даних.

Якість готових хлібобулочних виробів визначали за органолептичними та 
фізико-хімічними (вологість, кислотність, пористість, питомий об'єм,
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формостійкість) показниками, за допомогою методів, описаних у відповідних 
нормативних документах.

Результати: Продукти, вироблені бджолами, мають високу біологічну 
активність. Найбільш цінним хімічним складом у харчовому відношенні мають 
пилок-обніжжя та перга. Дані літератури за хімічним складом пилку-обніжжя та 
перги свідчать про те, що близько 1/5 частини сухої речовини становлять білкові 
речовини, приблизно стільки ж міститься вуглеводів. У складі ліпідів є пальмітинова, 
стеаринова, лінолева, ліноленова та ін жирні кислоти. Крім того, у пилку-обніжжі і 
перзі містяться ряд біологічно активних речовин вітамінів, ферментів, фенольних 
сполук, мінеральних речовин та ін. Пилок-обніжжя та перга володіють 
антибактеріальними властивостями, які обумовлені вмістом жирних кислот і 
флавоноїдних сполук. Пилок-обніжжя і перга не викликають алергії. Аналізуючи 
дані за складом і властивостями продуктів бджільництва, можна зробити висновок, 
що пилок-обніжжя та перга можуть розглядатися в якості біологічно активних 
добавок, що містять фізіологічно функціональні харчові інгредієнти, для 
виробництва кондитерських виробів. У зв'язку з цим, в якості об'єктів дослідження в 
даній роботі було вибрано пергу.

Проведений аналіз проб перги виявив вміст кальцію (335-408 мг/100 г), калію 
(200-520 мг/100 г), натрію (13,0-15,4 мг/100 г), магнію (102-107 мг/100), фториди 
(88,1-101,5 мг/100 г) і фосфати (686-891 мг/100 г). Водорозчинні вітаміни 
представлені вітамінами групи В і вітаміном С: вміст В1 (0,112 мг/100г), В6 (0,253
0,364 мг/100 г), В12 (3,188 -5,534 мг/100г), С (0,199-0,233 мг/100 г). Виявлені в 
пробах компоненти відіграють важливу роль у здійсненні обмінних процесів в 
організмі.

Отримані результати свідчать про те, що найкращими органолептичними та 
фізико-хімічними показниками якості володіли проби кондитерських виробів з 
додаванням перги у кількості 5% до маси шоколадної глазурі. Саме це дозування 
застосовувалося в подальших дослідженнях.

Перга має інгібуючу дію на розвиток цвілі, затримуючи її прояв на 48 годин. 
Можна припустити, що це обумовлено присутністю в перзі флавоноїдних сполук і 
молочної кислоти, які пригнічують розвиток пліснявіння.

Висновки. Обґрунтовано використання перги в якості добавки, що містить 
фізіологічно функціональні харчові інгредієнти, для виробництва кондитерських 
виробів. Встановлено, що у складі перги містяться макро-і мікроелементи (кальцій, 
калій, натрій, магній, залізо, мідь, цинк, фосфор іфтор), вітаміни В1, В6 і В12, а 
також флавоноїдні з'єднання. Встановлено, що внесення добавки підвищує вміст 
білкових речовин в середньому на 10%, калію - на 24%, натрію - на 11%, кальцію - на 
46%, магнію - на 43%, заліза - на 15%, фосфору - на 23%, вітаміну В1 -  на 31%, В2 - 
на 54%, РР - на 5,5%. Встановлено вміст у готових виробах флавоноїдних сполук, які 
дозволяють забезпечувати добову потребу більш ніж на 30%. Розроблено «Коврижки 
з начинкою в шоколадній глазурі» із застосуванням харчової добавки 
функціонального призначення -  перги бджолиної.
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22. Використання лляного борошна для підвищення харчової
цінності соусів

Ольга Гладчук, Надія Кравчук
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Здоров’я людини багато в чому визначається повноцінністю харчового 
раціону та стабільністю надходження поживних речовин до організму. Ефективним 
способом удосконалення структури харчування населення є розвиток виробництва 
широкого асортименту соусів з використанням у їх складі лляного борошна. Завдяки 
унікальному складу насіння льону можна вважати продуктом, що має оздоровчий 
вплив на організм людини. Жири лляного борошна багаті на поліненасичені жирні 
кислоти родини ю-6, а й ю-3, що є важливим для фізіології людини. Лляне борошно 
нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, очищає організм завдяки високому 
вмісту слизових речовин, перешкоджає розвитку ряду серйозних захворювань 
серцево-судинної системи, завдяки вмісту лігнанів здатне пригнічувати ріст і 
поширення ракових клітин.

Матеріали та методи.Дослідження проведено з лляним борошном. У складі 
борошна виявлено значну кількість білка (30%), жиру (36%), зокрема 35% 
ліноленової кислоти, 30 % лінолевої, 20% олеїнової кислот. Також в борошні 
виявлено 26% вуглеводів, високий вміст харчових волокон, вітамінів А, В, Е, 
мінеральних речовин. При цьому визначили вплив різної кількості добавки лляного 
борошна на органолептичні показники готового соусу, його харчову та біологічну 
цінність. Органолептичну оцінку здійснювали за п’ятибальною шкалою, враховуючи 
зовнішній вигляд, колір, консистенцію, смак та запах.

Результати. Лляне борошно за своїм складом і властивостями корисніше 
звичного пшеничного і може знаходити застосування в якості корисного компонента 
у соусі. Наступним етапом досліджень було обґрунтування кількості добавки 
борошна з льону з урахуванням впливу її на якість готового виробу. За контроль 
взято червоний основний соус. Характеристика органолептичних показників соусу з 
різним вмістом лляного борошна наведена у таблиці.

Таблиця
Органолептична оцінка якості соусу з використанням лляного борошна
Показник Бальна оцінка показників, бал

№ 1 (контроль) № 2 (20%) № 3 (50%) № 4 (100%)
Зовнішній вигляд 4,8 4,8 4,8 4,9

Колір 4,8 4,8 4,8 4,8
Консистенція 4,5 4,5 4,8 5

Смак 4,5 4,5 4,7 4,7
Запах 4,8 4,8 4,9 5

Загальна оцінка 4,68 4,68 4,8 4,9

Як видно, додавши три різні об’єми (20%, 50%, 100% від загальної кількості 
борошна), було визначено, що при додаванні 20% органолептичні показники 
зазнають незначних змін; при додаванні 50%, 100% лляного борошна відбувається 
покращення консистенції, запаху та смаку. Тому визначено, що доцільно замітити в 
рецептурі соусу пшеничне борошно на лляне, оскільки це підвищить його харчову і
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біологічну цінність (кількість білка збільшується у 2 рази; вміст жиру -  в основному 
це поліненасичені жирні кислоти, корисні для організму Омега-3 і Омега-6 -  
збільшується аж у 27 разів), збагатить вітамінами (А, В, Е) і мінеральними 
речовинами (калій, мідь, кальцій, молібден, магній, залізо, марганець, фосфор, цинк, 
натрій, хром). Особливістю лляного борошна є те, що всі вітаміни, мінерали, жири 
легко засвоюються організмом. Крім того, лляне борошно володіє 
вологопоглинаючими властивостями, що пояснює його здатність збільшувати термін 
свіжості продукту. Дослідження фізико-хімічних показників соусу з додаванням 
лляного борошна продовжуються.

Висновки. Соус, до складу якого додано лляне борошно, має високу харчову і 
біологічну цінність, збагачує вітамінами і мінеральними речовинами, балансує його 
амінокислотний склад, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, очищає 
організм від шлаків, перешкоджає розвитку ряду серйозних захворювань серцево- 
судинної системи, завдяки вмісту лігнанів здатне пригнічувати ріст і поширення 
ракових клітин. Багатий набір мінеральних речовин і вітамінів виводять лляне 
борошно в розряд здорових продуктів, величезним його плюсом є легке засвоєння 
всіх корисних речовин організмом людини.

Література.
1. Иоргачсва Е.Г. Научные основы технологий кондитерських изделий с 

использованием функциональных растительных добавок: Одесса, 2004. -  590 с.
2. Краус. С. Льняное семя и пищевая ценность хлебобулочных изделий. 

Хлебопродукты. -  2000. - №9. -  с. 156
3. Bojats S. Laneno seme u proizvodnji specijalnich vrsta hleba i peciva 2000. 230 с.

23. Молекуляні коктейлі

Євген Ворков, Раїса Матюшенко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Прогрес і розвиток науки проникають в усі сфери нашого життя і вже 
увійшли в гастрономію. На сьогоднішній день вже досить широке поширення має так 
звана молекулярна кухня, якою вже мало кого можна здивувати. Кухарі так 
призвичаїлися до цього нововведення, що вже розробили спеціальні страви, які 
відповідають національному колориту - молекулярний борщ, молекулярні суші і 
багато інших. Однак тепер на зміну цьому нововведенню приходить ще більш 
неймовірна подія - виготовлення молекулярних коктейлів.

«Молекулярний» - це не те слово, яке може асоціюватися у більшості людей з 
коктейлем. Тим не менш, все більше барменів у світі застосовують науковий підхід у 
пошуках нових смакових відчуттів.

Матеріали і методи. Перший молекулярний коктейль був представлений у 
2005 році. Він називався "П'яне морозиво" - з вигляду нагадував желе, складався із 
джина з тоніком і приготували його за допомогою рідкого азоту. Це настільки 
надихнуло барменів, що молекулярна міксологія стала розвиватися з неймовірною 
швидкістю. За кілька років тут з'явилися справжні гуру - їх імена називають в одному 
ряду з іменами великих шеф-кухарів. Наприклад, Тоні Конільяро з лондонського 
Shochu Lounge прославився тим, що відтворив комбінацію парфумів Comme des 
Garçons, використовуючи лайм, виноград, корицю, мускатний горіх і лимонник.
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Отже, молекулярна міксологія - це подача коктейлю в молекулярній формі, де 
змінені форма, текстура, стан напою, це техніка де коктейлі представлені у формі 
желе, піни, сфери чи сорбету, молекулярна міксологія дозволить «з'їсти» ваш 
коктейль.

Для приготування «наукових» коктейлів використовуються різноманітні 
інструменти. Перш за все, необхідні ваги - причому точні аптекарські на яких можна 
зважувати частки грама оскільки відхилення від рецепту дасть зовсім інший смак і 
консистенцію напою. Зрозуміло, не обійтися і без професійного блендера який зможе 
зробити однорідну масу з будь-яких продуктів. Як і в будь-якому барі повинен бути 
присутнім сифон. Також бажано мати посуд незвичайної форми і спеціальні ложки.

Найпростіший приклад молекулярного коктейлю - шаруватий напій. За різної 
щільності шари не змішуються що виглядає досить незвично. Більш складні коктейлі 
виходять з використанням різної піни. У неї можна перетворити і твердий продукт і 
рідина. Поле для експериментів тут величезне - виходить що для створення коктейлю 
навіть необов'язково використовувати напої. Бармени, які роблять молекулярні 
коктейлі, мають у своєму арсеналі такі засоби, як вуглекислий газ, хлорид кальцію, 
рідкий азот, желатин, і це ще далеко не повний список всіх матеріалів.

Результат. Молекулярні напої можуть подаватися у вигляді желе або піни, 
кристалів апетитної ікри, сфер і навіть льоду. Зрозуміло, ефект від дії коктейлю на 
людський організм залишиться колишнім, але що стосується смакового та 
естетичного сприйняття, то молекулярний коктейль здатний викликати справжню 
бурю нових відчуттів, завдяки своїй незвичайній текстурі і формою.

Одна з суперечливих тем в молекулярній міксології - це синтетичний склад 
напою. Багато хто помилково вважає молекулярні коктейлі штучними та 
шкідливими. Це не дивно, враховуючи, що молекулярна міксологія часто залежить 
від колб з рідким азотом, шприців та харчових хімічних речовин. Насправді в 
приготуванні молекулярного коктейлю використовуються виключно натуральні 
інгредієнти біологічного походження, які сприятливо впливають на організм людини. 
Походження сировини, як правило, морське, рослинне або мікробіологічне. Ці 
добавки використовуються в дуже малих кількостях і були схвалені стандартами ЄС. 
Використання обладнання з лабораторії тільки допомагає сучасним міксологам 
створювати коктейлі.

Висновки. Варто відзначити що це нововведення будучи на піку популярності і 
моди завойовує все більше прихильників, і хто знає - можливо коктейлі старого 
зразка повністю зникнуть з барів, а залишаться тільки молекулярні.

Література
1. http://mobilebar.com.ua/menu/molecular_cocktails/index.php - «Молекулярный 

шоу бар и молекулярные коктейли»
2. http://drinks.blox.ua/2010/09/Molekulyamye-koktejli.html - «Коктейли мира»
3. http://vinmoldova.md/index.php?mod=news&id=20266 -  «Молекулярные 

коктейли как символы «барной революции»»
4. http://www.magazine.horeca.ru/N-04.2009/101/ - «Молекулярная миксология — 

актуальный синтез знаний, таланта и опыта»
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Олена Дудкіна
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Світ майбутнього безперечно пов'язаний із розвитком та застосуванням 
технологій. А майбутнє ресторанного бізнесу за високотехнологічними ресторанами. 
Відвідування цих закладів може перетворитися на цікавий і видовищний захід, в 
якому клієнти приймають безпосередню участь.

Матеріали і методи. При дослідженнях нових технологій в ресторанному 
бізнесі використаний метод теоретичного узагальнення, а саме порівняння 
інноваційних технологій із звичними та застарілими.

Результати. Прикладом є Hajime Robot Restaurant - це ресторан, розташований 
в Бангкок, в якому пропонують страви східної кухні. Його фішка полягає в тому, що 
всі столики обслуговують роботи, які пересуваються по доріжці з електроприводом, 
щоб подати клієнтам тарілки з їжею. Вони не тільки приносять відвідувачам страви, 
але при цьому пританцьовують під ритми музики (гість може попросити відключити 
музику, якщо вона заважає під час їжі. Щоб замовити страву, гість повинен 
натиснути на картинки з їжею, які відображаються в меню, що представляє собою 
сенсорний екран, і потім робот відправиться на кухню. Сам робот виглядає як 
позаземна істота, зростом в три фути.

Ресторан Dalu Rebot в місті Джианг, Китай, з роботизованим персоналом. Роботи 
в ресторані Dalu скоріше виглядають як ляльки, а не позаземні істоти, оскільки 
корпус деяких роботів покрили шкірою, і вони нагадують гуманоїдів. У даному місці 
«працює» всього 8 роботів, а мінімальна кількість людського персоналу стежить за 
тим, щоб все функціонувало справно. Столики розташовані у формі кола, щоб роботи 
могли повернутися по знайомому маршруту. Вони можуть обслуговувати сотню 
клієнтів. У кожного робота свій конкретний обов'язок: один з них подає напої, інший 
- приймає замовлення і т.д. Звичайно, деяких людей можуть налякати андроїди із 
зовнішністю жінок, які замінюють офіціанток, але сама концепція використання 
роботів, а також моторошний дизайн в блакитних тонах здаються незвичними.

Тільки відвідавши ресторан в Chin Chin Laboratorists, розташований в Кемден 
Таун у Великобританії, можна зрозуміти, як по-справжньому готують морозиво. 
Заклад задумано як кафе-морозиво і одночасно як лабораторія божевільних учених. 
Персонал ресторану носить лабораторні халати і захисні окуляри. Окуляри потрібні 
їм у зв'язку з тим, що вони працюють з рідким азотом, і повинні дотримуватись 
відповідних правил безпеки. Замість холодильників, набитих морозивом, в Chin Chin 
Laboratorists встановлений величезний резервуар з азотом, який використовують для 
приготування щоденних порцій морозива. Морозиво готують, переливаючи рідкий 
азот в металеву ємність, перемішуючи його з замороженим заварним кремом, а потім 
додаючи в цю суміш різні смакові добавки.

У Лондоні відкрився концептуальний ресторан далекосхідної кухні Inamo, де 
немає традиційного меню, надрукованого на папері. При цьому клієнти, не встаючи з 
місця, замовляють страви, спостерігають за їх приготуванням, вибирають 
оформлення свого столика, дізнаються новини і розважаються. Кожен столик 
оснащений проектором і комп'ютером, що перетворює його в захоплюючу сенсорну 
панель з ілюстрованим меню, яке дозволяє переглянути меню, зробити замовлення, 
підключитися до веб-камер на кухні і поспостерігати за роботою кухарів і за
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приготуванням їжі на кухні, вибрати віртуальну скатертину на свій смак, підібрати 
дизайн підставок під їжу - в квіточку, в смужку і т.д., вибрати музику або просто 
пограти.

Висновки. Важко уявити, які технології будуть використовувати в 
ресторанному бізнесі майбутнього, але вони неодмінно будуть позитивно сприяти на 
розвиток рівня обслуговування ресторанного господарства.

Література
1. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: «http://virgonet.livejoumal.com/
53350.html»;
2. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: «http://www.youtube.com/».

25. Дослідження процесу фризерування морозива молочного з 
продуктами перероблення гарбуза

Андрій Згурский , Г алина Поліщук
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Характерним показником якості морозива є збитість, тобто насиченість 
його повітрям у вигляді повітряних бульбашок, виражена у відсотках. Окрім збитості 
кремоподібну консистенцію морозива формує й дисперсність повітряної фази [1]. 
Надання морозиву кремоподібної консистенції та збільшення його об’єму 
відбувається при фризеруванні. Під час цього фізико-хімічного процесу приблизно 
35...65 % води, що знаходиться у системі, перетворюється у дрібні кристали льоду 
розмірами від 20 до 55 мкм. Водночас суміш насичується бульбашками повітря, 
внаслідок чого її початковий об’єм збільшується на 50.150 % залежно від виду 
морозива та застосованого обладнання [1, 2]. Фризерування проводять на 
спеціальних апаратах періодичної чи безперервної дії -  фризерах. Зважаючи на 
особливість роботи фризерів періодичної дії, при розробленні нових рецептур для 
виробництва морозива виникає необхідність встановлення рекомендованих 
технологічних режимів для отримання м’якого морозива з необхідними показниками 
збитості. Для фризерів безперервної дії така необхідність відсутня за автоматичного 
регулювання тиску, температури та частоти обертів мішалки під час фризерування 
сумішей [3].

Враховуючи доведену авторами стабілізуючу та емульгуючу здатність 
напівпродуктів з гарбуза у складі сумішей для морозива [4, 5] було проведено серію 
експериментів з метою встановлення раціональних режимів отримання м’якого 
молочного морозива.

Матеріали і методи. У процесі досліджень залежності збитості від тривалості 
фризерування використовували молочно-гарбузові суміші, що містять пюре зі 
свіжого гарбуза і порошок з гарбуза, при цьому масова частка сухих речовин гарбуза 
(СРГ) становила 3...6 %. В якості контрольного зразка використовували морозиво 
молочне , що містить стабілізаційну систему Cremodan SE 406 (Danisco, Данія) у 
кількості 0,6 %. Кількість інших рецептурних компонентів для контрольного і 
дослідних зразків була однаковою: масова частка жиру становила 3,5 %; цукру - 14 
%; сухого знежиреного молочного залишку - 10 %. Для визначення раціональної 
тривалості фризерування молочно-гарбузових сумішей були проведені дослідні 
виробки на фризері періодичної дії «Эльбрус-400», модель ФПМ-3,5/380-50 ТУ.У
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14086152.081-97, виробник «Акционерное общество «РОСС» м. Харків. Температура 
суміші при завантаженні в шнекову камеру була в межах 2...6 ° С, температура 
м’якого морозива на виході з фризера становила від мінус 4 до мінус 7 ° С. При 
проведенні досліджень шнекову камеру заповнювали на 1/3 робочого об’єму 
фризера.

Результати. Встановлено, що мінімально необхідне значення збитості для 
молочного морозива, яка забезпечує відчуття кремоподібності, забезпечується лише 
вмістом сухих речовин гарбуза 4 та 5 %. Встановлено, що дисперсність повітряної 
фази у молочних сумішах на основі гарбуза в середньому на 20...25 % вища, 
порівняно з сумішшю на основі сучасної стабілізаційної системи, проте збитість цих 
сумішей менша в середньому на 12.17 %.

Визначено, що мінімально необхідна тривалість фризерування сумішей на основі 
гарбуза (сухих речовин 4 .5  %) повинна становити не менше 7 хв, що забезпечує 
високий ступінь дисперсності повітряної фази та достатньо високу збитість 
80,9.87,3 %. При збільшенні тривалості процесу фризерування (для систем, що 
містять СРГ 5 %) на 1 .2  хв. величина збитості досягає рівня контрольної суміші 
(92,3 %). Формування структури для молочно-овочевих сумішей з вмістом СРГ 5 % 
проходить протягом більш тривалого часу, порівняно з сумішшю на основі сучасної 
стабілізаційної системи, що сприятиме збереженню структурних властивостей 
м’якого морозива за необхідності його тимчасового зберігання в циліндрі фризера.

Визначено, що опір до танення для сумішей з вмістом СРГ 4 та 5 % становить 
47,8 хв. та 55,4 хв відповідно, при середньому діаметрі повітряних бульбашок 
50,8.43,6 мкм.

Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено параметри 
технологічного процесу фрезерування молочно-гарбузових сумішей. Підтверджено 
можливість застосування типових апаратів для фризерування молочно-гарбузових 
сумішей без додаткового переоснащення технологічних ліній. Для забезпечення 
формування високих якісних характеристик м’якого молочного морозива, без 
додаткового внесення стабілізаційних систем, необхідно використовувати пюре зі 
свіжого гарбуза чи порошок з гарбуза у кількості 4 .5  % за сухими речовинами 
гарбуза.

Література
1. Marshall R. T. Ice Cream, 6th Edn / Marshall R. T., Goff H. D., Hartel R. W. -  New 

York : Kluwer Academic. ISBN 0-306-47700-9, 2003. -  366 p.
2. Chang Y. Stability of Air Cells in Ice Cream during Handening and Storage / Y. 

Chang, R.W.Hartel // Journal of Food Engineering. -  2002. -  Vol. 55, № 11. -  Р. 59-70.
3. Оленев Ю.А. Технология и оборудование для производства мороженого / Ю.А. 

Оленев -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ДеЛи, 2001. -  323 с.
4. Дослідження реологічних характеристик молочно-овочевих сумішей для 

виробництва морозива / А.В. Згурський, Г.Є. Поліщук, Є.І. Ковалевська // 
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А.В. Згурський, Г.Є. Поліщук, Н.І. Вовкодав, Н.М. Бреус // Український оглядовий 
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Олександра Більо , Тамара Литвиненко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. За роки незалежності України система харчування зазнала значних змін: 
якщо раніше основна увага приділялась їдальням, буфетам, фабрикам-заготівельням, 
закусочним, то на сьогодні більше уваги приділяється іншим типам закладів 
ресторанного господарства: ресторанам, кафе, барам.

Методи досліджень. У наш час бари є дуже популярним закладом 
ресторанного господарства серед різних верств населення, а особливо серед 
студентської молоді. Робота по створенню кола постійних відвідувачів залежить, в 
першу чергу, від бармена, який повинен вміти спілкуватися з гостями, піднімати їм 
настрій, готувати і подавати різноманітні напої, в тому числі й змішані, та закуски до 
них. Бармен має бути завжди охайним, уважним до гостей, з доброю координацією 
рухів та швидкою реакцією, із вмінням «почути» гостей, з емоційною стабільністю, з 
добре розвиненою пам'яттю та мисленням, з гарним почуттям гумору. Але просто 
вміти красиво подавати коктейлі -  це вже не цікаво, особливо в останній час, коли 
попит та ціна на спілкування підвищується.

Результати. Сучасний бар навіть віддалено не схожий на бари, які вперше 
з’явилися у вісімнадцятому столітті на Дикому Заході в Америці. Відбувається 
стрімке покращення культури обслуговування відвідувачів, підвищення якості 
продукції, яка випускається, удосконалення форм обслуговування.

Розширення асортименту барів (популярність коктейлів, розширення
асортименту гриль-продукції, поява пива різноманітних виробників, збільшення 
кількості видів овочевих і фруктових напоїв, готових до вживання тощо) змусило в 
сучасних умовах різко збільшити робочу площу бармена, оснастити бари 
спеціальним устаткуванням: льодогенераторами, тепловими апаратами,
холодильними шафами, спеціальними пристроями для реалізації пива та пивних 
напоїв. Впровадження в роботу барів компактних посудомийних машин, 
різноманітного електроустаткування, зміна виду і призначення холодильних вітрин, 
розширення асортименту продукції викликали необхідність поглиблення стилізації 
барів, різкого підвищення кваліфікації бармена — барного менеджера.

За кордоном з’явилося на основі барної справи нове поняття -  міксологія. В 
деяких навчальних посібниках закордонних видань бармен вже називається 
спеціалістом -  міксологом. Міксологія стає дуже престижною спеціальністю, до того 
ж вона дає постійний простір для творчості, що спостерігається сьогодні за 
кордоном.

В барній справі останнім часом помічається поглиблення предметної 
спеціалізації і включення у організацію роботи бармена елементів шоу, використання 
незвичайного посуду при подаванні змішаних напоїв, незвичайної техніки 
приготування змішаних напоїв в індивідуальному посуді (техніка «більярду», 
«доміно» тощо), використання вогню, в тому числі живого. Почали користуватися 
більшим попитом так звані коктейлі-парадокси -  коктейлі з багатьма шарами; а 
також молекулярні коктейлі -  у вигляді льоду, желе, вати, піни тощо. Останнім часом 
спостерігається підвищення попиту на смузі і ласі, що непрямо підтверджує поворот 
споживачів до здорового способу життя, особливо серед студентської молоді та 
школярів старшого віку.

26.Сучасні тренди технології змішаних напоїв
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На сьогодні коктейль -  це не тільки змішаний напій, що містить або не містить 
алкоголю, а реальна гастрономічна цінність. Споживачі все частіше шукають в 
напоях смакові задоволення, а бармени (міксологи) вже не просто змішують, а 
створюють коктейлі у відповідності до місця, часу і до страви, а в деяких випадках з 
неочікуваними та незвичайними інгредієнтами.

З’явилася коктейльна культура. Коктейль поступово стає продовженням обіду, 
вечері, а інколи -  і сніданку. Коктейль поступово починає володіти самостійним 
кулінарним смаком, або ідеально співпадає за смаком зі стравою. Так з'являються 
коктейлі, які в своєму складі містять кулінарні інгредієнти і мають назву 
гастрономічні коктейлі. Міксологи в своїй праці використовують сезонні продукти і 
таким чином з’являються пімс з огірком і суницею; сезонні лимонади; малиновий 
колінз тощо.

Гастрономічний підхід також проявляється у гарніруванні міксів: не тільки 
гарний зовнішній вид і поєднання з самим коктейлем, але і зі стравою до якої він 
подається. Буває що коктейль та закуску до нього створюють бармен в команді з 
шеф-кухарем або кондитером. Таким чином гастрономічний коктейль є 
продовженням страви з одного боку, а з іншого -  може слугувати як продовження 
концепції бару з предметною спеціалізацією, що створює відповідні конкурентні 
переваги закладу.

Висновки. В сьогоднішній час поширюються концептуальні бари, в яких 
змінюються підходи у технології змішаних напоїв, використовується розширений 
склад інгредієнтів, в тому числі і сезонних, що стає підґрунтям для появи 
гастрономічних коктейлів.

Література.
1. http.gildia.virtualave.net (сайт гільдії барменів Росії)

27. Розробка продуктів функціонального призначення зі 
зниженим вмістом фенілаланіну

Ольга Мулярю Олена Шидловська, Тетяна Іщенко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Фенілкетонурія відноситься до спадкових захворювань, пов'язаних з 
порушенням обміну амінокислот. Причиною хвороби служить недостатність певного 
ферменту, а саме фенілаланінгідроксилази, необхідної для нормального метаболізму 
амінокислот, з якої складається білок. Внаслідок цього відбувається значне 
накопичення фенілаланіну і його метаболітів в тканинах і основних біологічних 
рідинах хворого. Глибокі метаболічні порушення призводять до важких 
психоневрологічних розладів. Рання діагностика та своєчасно розпочата дієтотерапія 
можуть запобігти розвитку розумової відсталості та подальшої інвалідності хворої 
дитини.

На сучасному етапі функціональні продукти розглядаються не лише як джерело 
енергії, але і як складний не медикоментозний комплекс, що забезпечує певний 
лікувально-профілактичний ефект. Тому метою дослідження є вибір та 
обґрунтування функціональних інгредієнтів, які формують нові властивості 
продуктів, що мають надавати фізіологічну допомогу хворим на фенілкетонурію.
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До теперішнього часу єдиним ефективним методом лікування захворювання є 
дієтотерапія, розпочата в перші місяці після народження і побудована за принципом 
різкого обмеження кількості фенілаланіну, що надходить з їжею. З цією метою з 
раціону виключаються продукти з високим вмістом відповідних амінокислот. У 
зв'язку з цим, наші дослідження спрямовані на створення нових спеціалізованих 
продуктів для дітей, хворих на фенілкетонурію.

Матеріали та методи. Фенілаланін є незамінною амінокислотою, тому 
важливо визначити його добовий вміст в раціоні дитини, хворої на фенілкетонурію. 
Високий рівень фенілаланіну в крові негативно відбивається на розвиток мозку, в той 
час як недостатній вміст цієї незамінної амінокислоти може стати причиною 
негативного азотистого балансу. Чим менша дитина, тим в більшій кількості 
фенілаланіну вона потребує для забезпечення нормального росту і розвитку, так як у 
дітей, на відміну від дорослих, 40 % харчового фенілаланіну витрачається на синтез 
власних білків організму.

Потреби хворих на фенілкетонурію в основних харчових речовинах наближені 
до фізіологічних норм. Кількість білка на добу розраховується, виходячи з 2,2-3,0 
г/кг маси тіла. Еквівалентну заміну по білку і фенілаланіну проводять з 
використанням «порційного» способу розрахунку: в середньому 1 г білка 
натуральних продуктів містить 50 мг фенілаланіну, що дозволяє виробляти адекватну 
заміну продуктів по білку і фенілаланіну.

При вказаній дієті загальну кількість білка в раціоні, як правило, не вдається 
довести до фізіологічної норми через обмеження вмісту фенілаланіну.

Необхідну кількість калорій хворій дитині забезпечують за рахунок деякого 
збільшення норми жирів та вуглеводів (але не більше ніж 10% проти вікових 
фізіологічних норм). Добова потреба здорових дітей 7-14 років становить 2300-2700 
ккал.

При калорійності раціону 2500 ккал кількість поживних речовин становить: 
білків 100 г (з них тваринні 51), жирів 90 г (з них рослинні 15), вуглеводів 390 г .

Для дітей хворих на фелілкетонорію, щоб забезпечити добову потребу в калоріях 
необхідно розрахувати їх добову потребу: для дітей у віці 7-14 років — приблизно 
1,6 г/кг білку на масу тіла дитини. Тому добова кількість жирів і вуглеводів 
збільшується на 10%, при цьому не перевищуючи добової кількості в калоріях. 
Кількість білків для дітей хворих на фенілкетонорію становить 38,4 -  60,8 г. 
Відповідно кількість вуглеводів становить 431 г.

При розрахунку ми орієнтуємося на нижню норму споживання білку.
Дітям віком 7 років без вад здоров’я добова кількість необхідних поживних 

речовин становить: білків -  87г. , жирів -  77 г., вуглеводів -  400 г.. Дітям віком 7 
років хворим на фенілкетонорію добова кількість необхілних поживних речовин 
становить: білків -  38,4г., жирів -  84,7 г., вуглеводів -  431 г..

Результати. З огляду на вище зазначені розрахунки проведені дослідження по 
розробці продуктів харчування для хворих на фенілкетонурію. При розробці 
функціональних продуктів використовували борошно кукурудзяне та гречане, 
картопляний та кукурудзяний крохмаль, цукор, олію, розпушувачі, ароматизатори 
тощо. В рецептурі даних зразків не було вершкового масла, яєць, молока, сметани та 
інших компонентів, що містять значну кількість білку. Розроблені зразки печива з 
волоськими горіхами та соняшниковим насінням. Хоча вони теж містьтя білок у 
своїй структурі, проте вони багаті на ненасичені жирні кислоти, які дуже необхідні 
хворим дітям.
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Інновацією було додавання до новостворених харчових продуктів 
функціонального призначення комплексу амінокислот, до яких входять лізин, 
ізолейцин, валін. Додавання їх забезпечує 50% добової потреби дітей віком 7-14 
років в цих амінокислотах.

Висновки. Розроблені нові види печивадозволять дітям не тільки отримувати 
фізіологічну допомогу та доброякісно харчуватися, але й забезпечувати свій раціон 
необхідними речовинами: жирами, вуглеводами та амінокислотами.

Література
1. Методические рекомендации "Диагностика, диетотерапия и медико

генетическая консультация при фенилкетонурии у детей". Киев, 2000 г
4. С.Б. Гридина, "Физиолого-биохимические основы разработки продуктов 

детского и функционального питания". Учебное пособие, Кемерово, 2004 г.

28. Інноваційні технології бронювання та реєстрації в 
підприємстві готельного господарства

Ірина Пархомець, Юлія Фурманова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Вплинути на кількість продажів номерів та інших послуг в готелі, 
покращити їх якість, максимально підвищити ефективність роботи можливо шляхом 
застосування систем бронювання і резервування в діяльності підприємств готельного 
господарства. Готельні системи дозволяють автоматизувати всі етапи 
обслуговування гостя, а також основні бізнес-процеси - від роботи покоївок до 
організації звітності на підприємстві. Крім того, вони забезпечують управління всіма 
послугами та системами готелю, доступними в номері.

Матеріали і методи. Для визначення основних конструктивних відмінностей у 
функціонуванні системи бронювання і реєстрації Fidelio V8 був проведений 
порівняльний аналіз її з іншими автоматизованими системами управління готелем, 
що представлені на вітчизняному ринку - Libra Hospitality, Epitome PMS, SERVIO 
Hotel, OPERA Enterprise Solution та KEI-Hotel.

Результати. Системи управління готелями (HMS - Hotel Management Systems) 
відносяться до класу особливого програмного забезпечення, який називається PMS 
(Property Management Systems - системи управління об'єктами нерухомості).

Всі HMS — системи управління готелями мають більш-менш схожу структуру, 
що складається з модулів служби реєстрації та обслуговування гостей (Front Office), 
модулів служби обліку та управління (Back Office) та інтерфейсів до зовнішніх 
систем.

Fidelio V8 - це нова, що не має аналогів на ринку, система управління готелем, 
яка дає змогу вирішувати задачі від продажу, бронювання, прийому та розміщення 
гостей, організації конференцій та бенкетів і управління зв'язками з клієнтами до 
надання повних даних для фінансового контролю та управлінського обліку 
діяльності підприємства. Дана система оформлює звіти і вихідні форми. Система 
Fidelio позиціонується як рішення для всіх типів готелів: мережевих і незалежних, 
заміських клубів, мотелів і бізнес-готелів.

Новий розширений модуль Fidelio V8 Управління зв'язками з клієнтами (CRM) 
дозволить мати повну картину всіх побажань і переваг гостей, і, відповідно,
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працюватиме найвищий рівень сервісу. У Fidelio V8 усі дані про клієнтів 
поєднуються в профайли, великою перевагою є те, що система дозволяє не видаляти 
їх, а робити профайли неактивними в разі потреби, при цьому вони можуть бути 
відновлені в будь-який момент.

Однією з основних статей доходів готелю є діяльність відділу організації 
конференцій і бенкетів. Саме тому модуль Організації Конференцій і Бенкетів є 
одним з основних ланок комплексної системи Fidelio V8.

У Fidelio V8 доступний весь необхідний набір касирських функцій, включаючи 
спеціальні гостьові функції, такі як депозитування, управління валютами, платежами 
та виставленням рахунків.

У Fidelio V8 функції управління номерами були значно розширені, і тепер можна 
не тільки виконувати всі операції, пов'язані з прибиранням і статусом номерів, але 
також записувати і зберігати інформацію з усіх дій з кожним окремим номером. До 
особливостей цього модуля можна віднести: контроль за статусом номера та його 
зміна через інтерфейс з телефонною системою, пошук номера по його статусу тощо.

Готель не припиняє своєї діяльності навіть уночі. Тепер в Fidelio V8 для 
проведення нічного аудиту користувачі не повинні виходити з системи, вона 
продовжує функціонувати у звичному режимі.

Fidelio V8 дозволяє інтеграцію з найбагатшим набором використовуваних в 
готелі систем: ресторанного, замкового, телекомунікаційного, платного телебачення, 
автоматичних міні-барів, авторизації кредитних карт та енергозбереження.

Fidelio V8 може взаємодіяти з різними третіми системами. Також не можна 
забувати про те, що система Fidelio є складовою частиною глобальних комп'ютерних 
систем бронювання Amadeus, Sabre, Galileo, Worldspan. Всі готелі, представлені в 
Fidelio V8, автоматично завантажуються в ці глобальні комп'ютерні системи 
бронювання.

Висновки. Отже, впровадження інноваційних технологій бронювання та 
реєстрації є актуальним для будь-якого сучасного готелю, де зосереджується велика 
кількість людських потоків. Правильний вибір автоматизованої системи управління 
підвищує ефективність роботи готелю, допомагаючи мінімізувати витрати і 
максимізувати його прибуток, що і є метою будь-якого підприємства.

Отже, встановлюючи перспективну на сьогоднішній день систему автоматизації 
готелю Fidelio V8, керівництво підприємства готельного господарства зробить крок 
уперед, тим самим запобігаючи необхідності модернізувати дану систему в 
майбутньому, і матиме змогу забезпечити високий рівень обслуговування споживачів 
готельних послуг.

Література
1. В. Ткаченко. Гостиничные системы: функции и возможности // Сети & 

Бизнес. - 2011. № 2 (57).
2. Fidelio V8 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт компанії Hospitality &

Retail Systems. - Режим доступу: http://www.hrs.ru/prodsols/hotels/fidelio_8.php —
Дата звернення: 06.02.2014
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29. Технологічні властивості плодоягідних порошків

Ірина Яблонська, Юлія Мирошник, Андрій Г авриш
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Сьогодні в світовій практиці широко застосовується технологічний 
прийом збагачення харчових продуктів шляхом використання біологічно активних 
речовин, що містяться в порошках з нетрадиційної дикорослої сировини. Плодоягідні 
порошки у своєму складі містять білки, пектинові та мінеральні речовини, вітаміни. 
Основний компонент порошків -  вуглеводи, представлені переважно у вигляді 
глюкози і фруктози. Разом з тим технологічні властивості порошків з нетрадиційної 
рослинної сировини потребують всебічного дослідження.

Метою роботи було визначення технологічних властивостей порошків горобини 
червоної, калини та обліпихи: вологопоглинальну, вологоутримуючу емульгуючу та 
жирозв’язуючу здатності

Методи досліджень. Вологопоглинання -  це процес відновлення сухого 
продукту, тобто всмоктування вологи і набухання при змочуванні. Характеризують 
ступінь вологопоглинання коефіцієнтом, що показує відношення збільшення маси 
продукту, що набухає.

Вологоутримувальну здатність визначали центрифужним методом, оскільки 
волого-утримання -  це здатність зв’язувати вологу, що не піддається виділенню 
центрифугуванням, а тільки випарюванням та виморожуванням.

Жирозв’язуючу здатність визначали наступним чином: у центрифужну пробірку 
відважували 4 г плодового порошку, додавали 20 мл нерафінованої соняшникової 
олії. Суспензію перемішували протягом 30 хв, після чого центрифугували протягом 
15 хв при 15000 об./хв. І заміряли обсяг декантованої надосадової рідини.
Розраховували жирозв’язуючу здатність за формулою:

20 —ж з з
А

, де
20 -  кількість соняшникової олії, мл;
а -  обсягнад осадової рідини;
4 -  наважка зразка, г.
Емульгуючу здатність визначали за максимальною кількістю олії, яку додавали в 

суспензію до досягнення коацервації.
Результати. Була встановлена залежність збільшення коефіцієнту 

вологопоглинання порошків горобини, калини та обліпихи зі збільшенням їх 
дисперсності. В середньому порошки здатні поглинути таку кількість вологи, як і 
початкова маса самого порошку.

Стійкість вологи при технологічній обробці (збивання, перемішування, 
випікання, оздоблення) є важливою характеристикою, яка відображається 
вологоутримувальною здатністю сировини.

Вологоутримування -  це здатність зв’язувати вологу, що не піддається 
видаленню центрифугуванням. Встановлено, що вологоутримувальна здатність 
плодових порошків складає: калини -  4,2 %, горобини -  4,4 % та обліпихи -  5,0 %.

За результатами дослідження емульгуючої здатності встановлено, що жирові 
системи з додавання порошків горобини, калини та обліпихи характеризуються
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результатами на рівні 0,9.. .1,1 мл/г та дозволяють забезпечити стійкість модельних 
емульсійних систем до розшарування.

Жирозв’язуюча здатність показує кількість жиру, яку утримує дослідна 
сировина, що обумовлюється наявністю функціональних груп в молекулі цієї 
сировини, а також адсорбцією жиру.

Жирозв’язуюча здатність білків обумовлена наявністю гідрофобних груп, що 
вступають у взаємодію з ліпідами з утворенням ліпопротеїдів за рахунок 
нековалентних зв’язків. Полісахариди проявляють жирозв’язуючу здатність 
взаємодією їх з жирами і утворенням гліколіпідів ковалентними зв’язками. Крім того 
жирозв’язуюча здатність пояснюється явищем адсорбції поверхнею частинок 
порошків дикорослої сировини.

Було встановлено, що жирозв’язуюча здатність плодово-ягідних порошків 
становить 6,5.6,75 мл/г, що може бути обумовлено синергічним ефектом при 
взаємодії різних хімічних речовин (білки і полісахариди) з жиром.

Висновки. Досліджено технологічні властивості порошків горобини червоної, 
калини та обліпихи. Результати отриманих даних покладено в основу створення 
рецептури та технології масляного напівфабрикату для кондитерських виробів.

Література
1. Соєві боби / В. Г анзенко Харчова і переробна промисловість. 2006. №10. С.24-26.
2. Тошев А.Д. Исследование технологических свойств крупы перловой №2 

воздушной / А.Д. Тошев, Н.В. Полякова, А.С. Саломатов // Техника и технологи пищевых 
производств. — 2012. — №1. — С. 77-82.

ЗО.Визначення впливу соєвого борошна в панірованих сумішах 
для смаження виробів на температуру фритюру

Марія Шинкарук , Надія Кравчук
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Найчастіше соєве борошно як об’єкт експерименту досліджують у 
збагачених ним хлібобулочних та кондитерських виробах. Такі вироби 
характеризуються підвищенним вмістом білків, клітковини, мінеральних речовин, 
мають більшу харчову цінність. Проте, соєве борошно позитивно проявляє себе і в 
іншому застосуванні, а саме - в реакції меланоїдиноутворення, яка проходитить 
швидше, ніж при використанні звичайного пшеничного борошна за рахунок більшої 
кількості білку. Дана особливість позитивно впливає на фритюрний жир, на його 
якість та термін використання.

Матеріали та методи. Для визначення впливу соєвого борошна в панірованих 
сумішах для смаження виробів на температуру фритюру було розроблено рецептуру 
паніровочних сухарів на основі соєвого борошна. Рецептура передбачає 
виготовлення паніровки з двох видів борошна: соєвого незнежиреного 
екструдованого та пшеничного борошна вищого сорту у співвідношенні 3:1 (оскільки 
дана сировина містить мало крохмалю, то для замісу тіста для сухарів було 
використано 25% пшеничного борошна), з додаванням води, солі, соди для 
розпушування та яєць. Режим випікання - 220°С, тривалість 1-1,5год. Далі 
здійснювали підсушування, подрібнення сухарів до дрібної крупки.Для аналізу було 
використано олію соняшникову рафіновану. Паралельно із використанням соєвої
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паніровки проводили контрольні випробування з панірованими пшеничними 
сухарями. Окрім паніровочних сухарів досліджувався вплив застосування тіста-кляру 
на основі соєвого та пшеничного борошна відповідно, молока та яєць. Для 
досліджень були використані соєві паніровочні сухарі з вологістю 8% та кислотністю 
4,8°; пшеничні паніровочні сухарі з вологістю 10% та кислотністю 4°. Також 
використовувалось соєве борошно (вологість 9%, кислотність 5,2°) та пшеничне 
борошно (вологість 14% та кислотність 3,5°).

Результати. Паніровочні соєві сухарі використовувалися для смаження м’ясних 
кульок, картопляних крокетів. Також чисте соєве борошно використовували для 
приготування тіста-кляру для смаження яблук у фритюрі. Під час дослідження 
паралельно проводилось смаження виробів у пшеничній паніровці та 
використовувалося пшеничне борошно. При паніруванні соєвою паніровкою вироби 
швидше набували характерного забарвлення, ніж при застосуванні пшеничної, 
аналогічне спостерігалося і при використанні тіста-кляр. Тому при повторному 
смаженні була знижена температура фритюрного жиру на 10°С і становила 150°С. 
При такому режимі вироби з соєвими інгредієнтами швидко набули характерної 
кірочки вже за перші 15-20сек. Тому температуру було знижено на 10°С тричі, і 
проведені аналогічні спостереження. В результаті цього було встановлено 
оптимальну температуру фритюру для смаження -  яка становить 110-120°С. При 
такому режимі тривалість утворення кірочки становить 60-90 сек, при цьому 
відбувається повне просмаження виробів. При зниженні температури фритюрного 
жиру для смаження у пшеничному борошні та паніровці характерне забарвлення 
кірочки утворювалось повільніше зі своєчасним просмаженням виробів. Оптимальна 
температура для смаження у контрольних зразках становить 160-170°С. При такому 
режимі за 40-60сек утворюється кірочка і просмажуються вироби.

В подальшому планується встановити зміну якості фритюру при знижених 
температурах.

Висновки. Соєві паніровки доцільно використовувати для виробів смажених у 
фритюрі, оскільки така сировина не лише збагатить продукцію поживними 
речовинами, а й позитивно вплине на фритюрний жир, на його якість -  це дає 
позитивний фізіологічний вплив на здоров’я споживачів та на економічно- 
фінансовий стан закладу ресторанного господарства.

Література
1. Наливайко Н.І., Особенности выпечки продукта с примесями соевой муки / 

Наливайко Н. // Хлібопекарська та кондитерська промисловість України. - 2011. - №2
2. Дремучева Г.Ф., Шлеленко Л.А. Применение соевых продуктов при 

интесивной технологии пшеничного хлеба // Хлебопечение России.-2000.-№4.

31. Збагачення хліба рослинним білком

Інна Тополь , Тетяна Сильчук
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Проблемою багатьох країнах світу, в тому числі й України, є недостатня 
забезпеченість населення білковими продуктами харчування. У найближчі роки 
реальним і найбільш ефективним шляхом подолання цієї проблеми є використання 
рослинної білкової сировини для виробництва харчових продуктів підвищеної
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біологічної цінності, із заданим хімічним складом та іншими властивостями з 
урахуванням вимог нових концепцій харчування.

Хлібобулочні вироби, на відміну від інших харчових продуктів, є продуктом 
всенародного повсякденного вживання, тому за допомогою регулювання їх хімічного 
складу можна впливати на харчовий раціон і стан здоров’я людини. Нині одним із 
перспективних і ефективних способів підвищення біологічної цінності 
хлібобулочних виробів є пошук і використання нової рослинної білкової сировини, 
яка б могла успішно конкурувати з білками соєвих бобів, які застосовуються 
впродовж останніх десятиліть. Серед значної кількості білкової сировини рослинного 
походження заслуговує на увагу культура нового покоління -  щавнат (міжвидовий 
гібрид щавлю шпинатного чи шпинату англійського із щавлем тянь-шанським), який 
за вмістом протеїну і вітамінів посідає одне з перших місць серед овочевих рослин.

Матеріали та методи. В лабораторних умовах випікали житньо-пшеничний 
хліб з внесенням щавнату в кількості 0,5, 1,0 та 1,5 % до маси борошна в тісті та 
визначали вплив щавнату на показники якості тіста та хліба. Хліб готували за 
прискореною технологією з застосуванням сухої закваски «Аграм темний», 
виробництва фірми IREKS (Німеччина). Прискорене тістоприготування дозволило 
відмовитися від складного і тривалого процесу виведення житніх заквасок і перейти 
на однофазний спосіб приготування тіста. Тісто готували вологістю 47 %, бродіння 
тіста тривало 30-40 хвилин при температурі 29 ± 1 °С. Вистоювання тістових 
заготовок проводили до готовності. Хліб випікали у формах і на поду в печі ЕШ-3 
при температурі 220 °С  зі зволоженням пекарної камери. Маса тістових заготовок 
становила 450 і 300 г відповідно. Після випікання визначали органолептичні 
показники якості хліба (колір скоринки, поверхня скоринки, пористість, 
еластичність, смак і аромат), а також фізико-хімічні (кислотність, пористість, 
питомий об’єм, вологість, формостійкість).

Вплив щавнату на мікробіологічні і біохімічні процеси в тісті досліджували за 
зміною активної і титрованої кислотності тіста, а також за підйомною силою тіста в 
циліндрах.

Результати. Показники якості хліба з різною кількістю щавнату порівнювали з 
контрольним зразком хліба (без щавнату). Відмічено, що щавнат надає виробам 
приємного кольору та смаку, при цьому хліб, що містив 1,5 % щавнату мав яскраво 
виражений кислий смак. Необхідно відмітити, що внесення щавнату призводить до 
незначного зниження значень показників питомого об’єму хліба та його пористості. 
Так, спостерігається зменшення питомого об’єму виробів з досліджуваними 
продуктами на 4... 13 %, порівняно з контролем. При цьому пористість хліба 
зменшується тим більше, чим більше дозування щавнату в тісто.

Дозрівання тіста супроводжується збільшенням його кислотності внаслідок 
накопичення продуктів життєдіяльності мікроорганізмів і продуктів розпаду 
біополімерів під дією ферментів тіста. Значення титрованої та активної кислотності є 
важливими показниками всього технологічного процесу виготовлення хліба. Від їх 
величини залежить активність мікроорганізмів, перебіг біохімічних, 
мікробіологічних і колоїдних процесів.

При внесенні щавнату покращується бродильна активність дріжджів, про що 
свідчать дані аналізу показника підйомної сили дріжджів. При внесенні 1,0 % 
щавнату до маси борошна в тісто підйомна сила дріжджів зменшилась на 2,5 
хвилини в порівнянні з контрольним зразком.
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Висновки. Результати досліджень є цінними при розробленні нових 
хлібобулочних виробів функціонального призначення та впровадженні їх у закладах 
ресторанного господарства.
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32. Prospects of application an interactive order system in modern 
restaurants institutions

Bohdana Zasiekina , Natalia Bondar
N ation a l U niversity o f  F o o d  Technologies

Introduction. Today the innovative technologies are widely used in absolutely all 
spheres of human life. Using the latest developments in the restaurans business guarantees 
the lower costs, growth of revenue and improve customer service.eMenu - is a clear 
example of modern technology in the hospitality industry. New technology of food order by 
using touchscreen, designed to replace not always polite and sometimes mistaken waiters.In 
addition, electronic menu helps to reduce costs, it is an attractive for young clients, and 
high-quality photos of dishes serve as an illustrative advertising. Many analysts provide that 
soon a huge share of restaurants will switch on interactive menu, which offers over standard 
simply undeniable.

Materials and methods. During the research prospects of interactive orders was 
used the method of theoretical generalization,namely were analyzed the articles of foreign 
publications,as the given topic has not received enough wide publicity in our country and 
has not attracted great interest by domestic tourism and hospitality businesses.In particular, 
a number of Greek scholars have investigated the prospects of using modern electronic 
devices in tourism and hospitality [1].Finnish economists marketers Juho Pesonen and Eric 
Horster have identified the impact of mobile devices on the tourism industry as a whole and 
its separate sub [2]. Engineers researchers of the University of Colorado in Boulder (USA) 
Paulo Barthelmess and Sharon Oviatt worked with the topic of improving and simplifying 
the menu interface and circuit interaction between man and multimedia devices [3].

Results. E-Menu configuration and its installation does not require a large investment 
of time and help IT-professionals, do not need any additional communication, that's why e- 
Menu is the ideal solution for already existing and new institutions of restaurant and hotel 
industry. In addition, eMenu provides an opportunity not only independently to develop and 
introduce into the system several options of graphic menu design, but also easily to switch 
between it, for example, depending on the time of year or time of day.

With e-Menu owner can promote not only the restaurant or restaurant chain, but also 
any products or services of partner companies.The system introduced special modules for 
full promotional campaigns will be an additional source of income. With eMenu at any time
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restaurant manager can easily add or exclude from an assortment any dish or drink.In 
eMenu interface can be embedded any games and other interactive entertainment, weather, 
horoscopes or schedule of matches in sports bar. In view of the rapid growth in popularity 
of communication over the internet, e-Menu fully interact with social networks.

T he m ain  ob jec tives o f  e -M en u :
• maximize revenue and increase business profitability;
• increase the loyalty of regular customers and attract new ones;
• help to create an atmosphere of hospitality that combines modern technology, 

bright impressions and comfort;
• provide a universal means of direct communication with the client, that allows 

most effectively inform guests about all the new items on the menu and additional services;
• improve the quality and accuracy, and speed up the execution of client orders, 

reducing the cost and burden on staff.
e-M enu prov ides new  features:
1. guest can to consider the details of any proposed dish or drink;
2. instantly get the most information about dish: high-quality images, detailed 

descriptions, ingredients, cooking method, and more;
3. make orders and pay for a single click when it is convenient for guest;
4. to reduce the order waiting time by games and other interactive amusements;
5. choose the language of communication (multilanguage support);
6. the way to get feedback with the direction of the restaurant, in a simple and easy 

online application form;
7. any interaction with e-Menu fixed by system, and the owner can track the 

movement of clients in the tree menu and analyze the typical structure of guest behavior.
Statistics show that tables that equipped by system of electronic menu e-Menu bring an 

average of 20-25% more income, and the turnover of restaurants that use e-Menu 
significantly increases up to 40% on certain positions of dishes and drinks.

Conclusions. Result of the improvement quality of customer service that can be 
achieved with eMenu, become noticeable owing to increase in the number and size of 
orders.
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33. Піноутворююча здатність десертів з використанням ГФС

Марія Нінікало, Ольга Пушка, Ірина Корецька
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Харчування сучасних людей відіграє важливу роль у формуванні їх 
здорового способу життя, забезпечуючи організм основними та незамінними 
харчовими речовинами, мінорними компонентами їжі та енергії. Вирішити проблему 
раціонального харчування можна шляхом створення низькокалорійних продуктів або 
зменшенням енергетичної цінності. Саме тому у всьому світі ведуться роботи з 
пошуку можливостей заміни засвоюваних вуглеводів, в основному цукру, на 
низькокалорійні речовини з солодким смаком. Це стало причиною пошуку 
цукрозамінників.

Метою роботи було зниниження калорійності солодких страв за рахунок заміни 
частини цукру в страві на глюкозо-фруктозний сироп.

Матеріали та методи. Оцінку якості самбуку проводили за методом 
“Багатокутник якості” по таким показникам: стійкість піни, час осідання піни,
масова частка сухих речовин, піноутворююча здатність, питомий об’єм піни. Для 
оцінки по методу “Багатокутник якості” за фізико-хімічними показниками та 
технологічними властивостями в даній математичній моделі ми використовували 
п’ятибальну шкалу оцінки досліджуваних показників.

Для дослідження стійкості піни готували зразки самбуків з різними кількісними 
комбінаціями цукру та ГФС. Дослідження стійкості піни готового виробу визначали 
шляхом зберіганням зразків у холодильній камері при температурі +4°С протягом 3 
днів (термін реалізації холодних солодких збивних страв 1-2 дні).

Результати. Найгірший результат стійкості піни показав контрольний зразок, 
який зменшився в об’ємі приблизно на 1/8 на другий день досліду, найкращий -  
зразок із заміною цукру на глюкозно-фруктозний сироп у кількості 20%, який зовсім 
не змінився в об’ємі (Рис. 1).

Рис. 1 -  Стійкість піни самбуку при зберіганні протягом 3 діб
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Вибір модельного зразка з оптимальними показниками проводили за методом 
“Багатокутник якості” (Рис 2).

М о д е л ь н и й  з р а з о к  ( н а  ц ук р і)
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Рис. 2 -  «Багатокутник якості» модельних зразків самбуку : а- модельний 

зразок самбуку з ГФС-42; б -  модельний зразок самбуку з цукром; в - модельний 
зразок самбуку з нативним білком.

Аналіз отриманих досліджень показав, що найефективнішим для використання є 
зразок з ГФС у кількості 10%, загальна площа якого при розрахунку становила 173,3, 
при тому, що зразок на цукрі всього - 165,8.

Висновки. Використання ГФС при виробництві самбуків понижує калорійність 
страви, підвищує стійкість готового виробу під час зберігання та покращує 
органолептичні показники страви вцілому.
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34. Рослинна сировина у створенні м'ясо-рослинних продуктів

Аліна Ковтун, Олександра Галінська , Ольга Коваль
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. В Україні, як і в світі суттєвим є проблема продовольства, перш за все це 
проблема отримання повноцінного білка, оскільки рівень харчування впливає на 
здоров’я, працездатність, якість життя людей.. На сьогодні науково-технічні 
розробки направлені на створення комбінованих продуктів. Великий резерв 
харчового білка має група олійних культур. [1]. Особливо виділяється насіння 
соняшника.

Методи досліджень. У процесі дослідження проблеми білкової недостатності 
використано монографічний метод -  при вивченні літературних джерел, метод 
планування експерименту та експериментальний для визначення можливості 
поєднання білків рослинного та тваринного походження, стандартні методи 
визначення фізико-хімічних, якісних, органолептичних та мікробіологічних 
показників готових виробів; метод порівняльного аналізу -  при дослідженні якісних 
показників продуктів; метод аналізу профілограф якості, моделювання хімічного 
складу, біологічної цінності м'ясо-рослинного продукту.

Аналіз білкових сировинних ресурсів України показав, що насіння соняшника - 
джерело білка, отриманого з культури, поширеної на території України, дослідження 
авторів спрямовані на визначення можливості застосування ядра насіння соняшника 
у м’ясному виробництві [4], розробка продуктів на основі м'ясо-рослинної сировини 
є актуальними. Ядро насіння соняшника містить близько 25% білка з цінними 
амінокислотами, близько ЗО мг на 100 г вітаміну Е (токоферолу), інші жиророзчинні 
вітаміни — А, Д, вітаміни PP, групи В (В1, В2, В3, В6), групи О, вітамін F, який 
синтезується організмом людини [2,3]. Містить дубильні речовини, каротиноїди, 
фітин, лимонну і винну кислоту, вуглеводи, мінерали (фосфор, калій, магній, залізо, 
селен, цинк, фтор, натрій, кремній, марганець, хром, мідь, кобальт, йод, молібден). 
Насіння є джерелом лецитину, легкозасвоюваних жирів, жирних ненасичених кислот.

При розробленні нової рецептури у якості модельного фаршу обрано фарш 
м’ясних фрикадельок, в який додавали незнежирене ядро насіння соняшника 
(НЯНС).

На першому етапі визначали ступінь подрібнення НЯНС насіння соняшника за 
умови отримання традиційного або наближеного до традиційного за зовнішнім 
виглядом, виглядом у розрізі напівфабрикату, соковитості, смаку готових зразків 
фрикадельок.Для цього НЯНС застосували у трьох різних видах: неподрібнене ядро, 
у вигляді крупки та борошна.

Результати. За органолептичними показниками було визначено, що НЯНС 
варто додавати до м’ясного фаршу у вигляді борошна, при цьому забезпечується 
традиційна консистенція та зовнішній вигляд як напівфабрикату так і готового 
виробу. На основі цього висновку проведено дослідження по визначенню вмісту 
насіння соняшнику у вигляді очищеного від шкаралупи подрібленого до 
борошноподібного стану при додаванні у м’ясні фрикадельки, що забезпечує 
отримання готової продукції високої якості.

З метою визначення співвідношення компонентів дослідних фаршів проводили 
заміну частини м’яса на НЯНС у вигляді борошна кількістю 5 %, 10 %, 15 %, 20 % до 
маси м'яса. Такий відсоток заміни було обрано для того, щоб зрозуміти, яку
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максимальну кількість м’яса можна замінити НЯНС без значної зміни 
органолептичних показників.

Рис.1. Вихід готового продукту залежно від внесеної кількості подрібненого 
незнежиреного насіння соняшника при виготовленні м’ясних фрикадельок.

Висновок. Експериментально встановлено, що посічені м'ясні напівфабрикати з 
включенням до 15% незнежиреного насіння соняшника у вигляді борошна містять 
більш високий рівень мікроелементів, вітамінів, володіють соковитою ніжною 
консистенцією, приємним і оригінальним смаком, що визначає перспективу 
використання насіння соняшника для створення продуктів оздоровчо- 
профілактичного призначення. Отримані результати визначають перспективу 
використання незнежиреного насіння соняшника в м'ясних продуктах в закладах 
ресторанного господарства.
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35. Напрямки розвитку барів в сучасних умовах економіки
України

Вікторія Василенко , Тамара Литвиненко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Бар, як заклад ресторанного господарства, в якому продаж алкогольних, 
безалкогольних, змішаних напоїв та страв до них і закупних товарів здійснюється 
через барну стійку, як правило для споживання на місці, поряд з послугою 
харчування надає цілу низку різноманітних послуг, які останнім часом мають стійку 
тенденцію до розширення. В зв’язку з цим, подальший розвиток сучасної барної 
справи в українському ресторанному бізнесі є актуальним.
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Методи досліджень. Сфераресторанного бізнесу по своїй суті є достатньо 
специфічною і вимагає застосування певних методів проведення дослідження. До 
таких можна віднести економіко-статистичні, за допомогою яких визначаються 
економічні показники діяльності цих закладів ресторанного господарства. Велике 
значення для проведення аналізу діяльності барів має аналіз проведення 
організаційних заходів, дослідження контингенту споживачів, їх попиту та його 
зміни, для чого застосовуються методи експертних оцінок. Для прогнозування 
майбутньої діяльності можуть застосовуватись різноманітні економіко-математичні 
методи, розрахунок моделей, подальша робота з ними та зміна параметрів окремих 
показників.

Сьогодні ринок послуг, які надаються в барах, не обмежений лише якісною 
продукцією та культурою обслуговування. Просліджується тренд у зміні концепції 
закладів ресторанного господарства, що відносяться до типу барів. Це має місце не 
тільки на вітчизняному ринку, але й на світовому. Створюються бари незвичайні за 
концептуальними і архітектурними особливостями, місцем будування та 
розміщенням в міській мережі, тощо. З’являються бари з вузькоспеціалізованим 
асортиментом не тільки алкогольних та безалкогольних напоїв, але й страв в меню. 
Інноваційні процеси охоплюють технологію виробництва змішаних напоїв, 
демонструючи споживачам досягнення молекулярних технологій у барній справі; 
технологію обслуговування гостей, в тому числі і розрахунок. Всі ці процеси певним 
чином відображаються на розвитку барної справи та ресторанного господарства в 
цілому.

Результати. В сучасних умовах розвитку сфери ресторанного бізнесу 
подальший розвиток набуває удосконалення організації діяльності барів, як складової 
частини сфери ресторанного господарства. В більшості випадків бари працюють у 
складі готелів та ресторанів, але в останні часи вони почали відкриватись і як окремі 
заклади ресторанного господарства, в тому числі ті, які мають специфічний напрямок 
діяльності (наприклад, спортивні, ігрові бари, караоке, арт -, фан- бари тощо). 
Внаслідок таких концептуальних рішень, у світі з’являються бари, які розташовані у 
незвичайних куточках земної кулі: в найглибших печерах, на верхівках хмарочосів, 
на деревах, на високих трубах, у пустелі просто неба, під водою, у повітрі тощо. 
Попри це бари дивують своїм інтер’єром: у Швейцарії є бар, в якому всі стіни та 
меблі виконані як складові людських скелетів, а у Швеції і Китаї є бар, що повністю 
побудований з льоду, в якому навіть посуд з льоду. Є бари з інтерактивною барною 
стійкою, на якій можна писати і посилати замовлення бармену, зі стінами, що 
змінюють колір у заданому режимі.В Львівській області є бар «Вічність», що своєю 
архітектурою нагадує велитенську домовину, меню його також концептуально 
витримане.

Архітектурні експерименти привели до появи в м. Києві закладу «Кабачок на 
бочок», де будівля начебто лежить на боковій стіні, а в Японії будують мережу барів 
на деревах, такий бар з’явився нещодавно в м. Одесі. Гостей вражають не тільки 
архітектурно-інтер’єрні рішення барів, тому що головним призначенням цих закладів 
є реалізація потреби споживачів випити або поспілкуватися з друзями в приємній 
атмосфері.

Реалізують в барах потребу в споживанні алкогольних та безалкогольних напоїв, 
в тому числі і змішаних, шляхом побудови різноманітних смакових поєднань для 
створення у гостей нових незвичайних смакових відчуттів з одного боку. З іншого -  
створення нових смакових поєднань слугує для зміцнення звички у здоровому
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способі життя, зокрема у молоді. Дана життєва цінність широко розповсюджена на 
заході Європи і поволі стає трендом у колі вітчизняної молоді, зокрема студентської.

У світі давно панують інновації, які не обійшли стороною і барну справу. 
«Молекулярні коктейлі» є шалено популярними в останній час в меню модних барів. 
Вони відрізняються незвичайними смаками, до яких додаються есенції квітів, овочів і 
навіть тютюну, диму та шкіри; щільністю і кольором рідини тощо; формами і 
способами подачі коктейлю. Доповненням до традиційного робочого процесу 
бармена став новий вид мистецтва -  флейрінг (фрі-стайл) -  приготування коктейлів з 
елементами жонглювання тощо. Це є символом творчої роботи бармена, міні- 
виставою, що приваблює гостей та приносить закладу додатковий дохід. Цінність 
такого спеціаліста зростає в очах роботодавця, оскільки бармен -  це знавець багатьох 
рецептів, технологій приготування, в деякій мірі артист і навіть психолог, що в 
результаті може забезпечити закладу найбільшу кількість постійних відвідувачів. 
Доброзичливість, вміння пробудити інтерес до закладу, здатність захопити своєю 
майстерною технікою приготування та подачі напою, при цьому ще мати 
психологічний вплив на людину -  це великий талант, яким повинні володіти 
бармени.

Висновки. Сьогодні бари поєднують в собі незвичайні архітектурно-інтер’єрні 
рішення, інноваційні техніки приготування напоїв та способи їх подачі, 
захоплюючий флейрінг, професійний персонал -  все те, що створює конкурентні 
переваги закладу.

Література
1. http://www.horeca-magazine.ru/archive/interview/bar/

36. Сучасний метод молекулярної гастрономії у закладах 
ресторанного господарства

Юлія Пшенічнікова, Оксана Арпуль
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Нині новим і популярним об’єктом досліджень у галузі ресторанного 
бізнесу стає молекулярна кухня -  напрямок досліджень, який вивчає та практично 
використовує фізико-хімічні перетворення інгредієнтів, що відбуваються під час 
приготування страв, а також соціальні, художні й технічні складові кулінарних і 
гастрономічних явищ як у цілому, так і з погляду науки. Актуальність молекулярної 
гастрономії є безперечною, адже це сучасний стиль приготування страв, який 
передбачає використання різноманітних новітніх прийомів, серед яких і Croquanter- 
техніка.Сучасне оформлення кулінарних страв і виробів має відповідати 
технологічним, естетичним та, насамперед, санітарно-гігієнічним вимогам, які 
забезпечать отримання у результаті приготування не лише смачної, але й здорової 
їжі. Зокрема, Ферран Адріа -  іспанський шеф-кухар ресторану «El Bulli», що працює 
з використанням принципів молекулярної гастрономії, створив Croquanter-методику, 
яка передбачає отримання геометричних форм хрустких листків, інгредієнтами яких 
є фрукти, овочі та йогурт.

Метою наукових досліджень було обґрунтування перспективності впровадження 
Croquanter-техніки як методу молекулярної гастрономії у вітчизняних закладах 
ресторанного господарства лікувально-профілактичного призначення, а також для 
розширення асортименту страв харчовими продуктами зі значним вмістом білку та
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використання її як у технології приготування страв, так і у оформленні холодних 
закусок.

Матеріали та методи. Для отримання хрустких листків використовували 
щавнат -  багаторічну білкововмісну рослину. У результаті всебічних досліджень, 
встановлено цінні харчові і лікувальні властивості цієї культури, що надає 
можливість використовувати її у лікувально-профілактичному харчуванні, при 
залізодефіцитній анемії, інтоксикації хімічними речовинами, атеросклерозі, 
гіповітамінозі С і А.

Суть методу полягає у використанні низькотемпературного сушіння (не вище 
80оС), за якого зберігається природній смак та аромат основного інгредієнту, а 
зневоднення здійснюють до отримання хрусткої текстури продукту. В основі 
Croquanter-техніки лежить процес дегідратації, який забезпечує м’яке зневоднення 
речовин, дозволяє отримувати сухий продукт без втрати структурної цілісності і 
біологічної активності.

У процесі виготовлення хрустких листків із щавнату в якості 
структуроутворювачів при сушінні з метою отримання необхідних реологічних 
властивостей продукту використовували ізомальт та мальтодекстрин DE 18-20, що 
змінюють ступінь в'язкості продукту, згущують та гальмують процес природної 
зміни кольору, формують структурну однорідність, знижують водопоглинальну 
здатність гігроскопічних компонентів суміші.

Підготовлений щавнат подрібнюють у гомогенізаторі до отримання однорідної 
маси, додають ізомальт, мальтодекстрин, сіль та нагрівають на водяній бані за 
температури 80оС протягом 5 хвилин з безперервним збиванням продукту та 
проціджують. Одержану суміш охолоджують. Розміщують трафарет з 
геометричними формами на тефлоновому папері, наносять підготовлену суміш за 
допомогою шпателю, потім трафарет обережно забирають, а тефлоновий папір 
встановлюють у зневоднювальну машину (сушильний апарат) на 24-48 год. (залежно 
від кількості води і цукру в харчовому продукті), за температури 68°C. Після 
зневоднення хрусткі листки легко відділяються від тефлонового паперу.

Вміст білка в сировині та готових хрустких листках визначали за допомогою 
модифікованого методу Кьєльдаля, який полягає у визначенні вмісту азоту 
безпосередньо в розчині озоленої проби (без проведення перегонки) за допомогою 
непрямого гіпохлорит-йодометричного титрування за наявності в суміші сульфатів 
калію і міді (ІІ). Для прискорення процесу озолення використовувався перекис 
водню.

Результати. У процесі проведених експериментальних досліджень 
встановлено, що вміст білку в основній сировині (щавнаті) становить біля 30 %, а в 
хрустких листках отриманих шляхом використання Croquanter-техніки і температури 
сушіння 68°C -  20 %. Це дає підстави для розроблення білковозбагачених страв 
лікувально-профілактичного призначення. Хрустким листкам можна надавати 
різноманітну форму, згинаючи руками одразу після сушіння (текстура харчового 
продукту м’яка, і до кінцевої стадії охолодження стає хрусткою). Перевагою методу є 
те, що більшість білків не зазнають денатурації, а зневоднений харчовий продукт має 
тривалий термін зберігання за використання вакуумного пакування, а при зволоженні 
-  відновлюються його первинні властивості.

Висновки. Запропоновану Croquanter-техніку виготовлення хрустких листків із 
щавнату доцільно застосовувати у закладах ресторанного господарства з метою 
урізноманітнення кулінарних страв та задля кардинального перегляду уявлення про 
їх оформлення.
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37. Інноваційні технології конференц-сервісу в готельному
господарстві

Савченко Вікторія, Надія Кравчук
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Найбільш затребуваним і прибутковим в готельному сервісі сьогодні є 
конференц-сервіс. Готелі, які розташовують на своїй базі конференц-зали, мають 
можливість проводити різні конференції, виставки та тренінги для персоналу. 
Забезпечення 60-65% завантаження лише завдяки бізнес туристам -  цілком реальна 
перспектива для готелю.

Методи досліджень. У процесі дослідження використано: діалектичний метод 
і загальнонаукові методи пізнання: метод теоретичного узагальнення, системного 
аналізу та синтезу (для дослідження сутності послуг конференц-сервісу в різних 
готельних підприємствах).

Результати. Конференц-сервіс -  це комплексне технічне і організаційне 
супроводження заходу, від розробки концепції заходу до повноцінного завершення 
проекту із застосуванням новітніх цифрових технологій.

Дослідивши конференц-сервіс в готелі “Президент Готель”, який налічує 
послуги:

1. Конгрес-хол -  це окрема будівля, яка ідеально відповідає вимогам
організаторів міжнародних конгресів, виставок, презентацій, шоу-програм.У 
розпорядженні організаторів масових заходів: кіноконцертний зал на 465 місць, 
велика сцена, широкий екран. Зал оснащений професійним освітлювальним 
обладнанням. У вартість оренди конгрес-холу включено: 3 мікрофони,
звукопідсилююче, освітлювальне обладнання, екран.

2. Конференц-центр -  багатофункціональний комплекс, здатний виконувати 
функції від невеликих конференц-залів до залу кінотеатру. Конференц-центр 
оснащений сучасним світловим та звуковим обладнанням, з можливістю 
використовувати зали в якості концертного залу, залу з подіумом, а також для 
проведення коктейлів і банкетів.

3. Актовий зал -  призначений для проведення конференцій і семінарів. 
Обладнаний стільцями з відкидними столиками, вмонтованим екраном, телефонними 
лініями з можливістю підключення режиму Speaker phone, а також підключенням до 
інтернету. Робимо висновок, що бракує інноваційних технологій в даній сфері, тому 
було розглянуто декілька варіантів інновацій в конференц-сервісі і запропоновано 
для даного готелю.

На сьогоднішній день новими і цікавим різновидом є донесення інформації 
шляхом залучення елементів живого і неживого характеру через призму креативу, 
фантазії, творчості. Виступаючий може використовувати допомогу танцювальних
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колективів, мімів, живих скульптур, вокалістів, аніматорів, візуальні і аудіальні 
інноваційні технології і т.д. Цей варіант проведення конгресів, круглих столів, прес- 
конференцій і т.д. дає можливість: ефективно донести інформацію; привернути 
увагу широкого кола людей; підвищення пізнаваності компанії, організації, теми 
конференції і т.д.; позиціонування компанії, організації, людини зі стратегічними, 
творчими, цікавими, інноваційними цілями та ідеями. Варіації доповідь-шоу 
корелюються залежно від можливостей, мети, яку хоче досягти доповідач.

Також можна запропонувати зміну оформлення конференц-залів та зони кава- 
брейк, що буде звертатися до 5 відчуттів людського сприйняття, даючи емоційне і 
фізичне підживлення силам організму.

У конференц-залах на стінах зобразити зеленіючі дерева, які будуть 
налаштовувати на результативну роботу. Особливим чином зону кава-брейк, можна 
умовно поділити на 3 ділянки: 1). Зона поповнення енергії”, покликана оновлювати 
сили учасників заходу: ароматна кава, підбадьорливі напої з натуральних фруктів 
підвищать енергію і наділять вітамінами; 2). “Зона релаксації” дозволить 
моментально розслабитися: в навушниках можна послухати спів птахів, шум вітру 
або прибою; 3). У “зоні мозкового штурму” розвісити таблички з надихаючими, 
мотивуючими фразами, які закликають до продуктивної роботи; створити великі 
White boards, які підходять для записів, підбиття результатів і аналізу виконаної 
роботи; також там завжди можна буде залишити коментарі та відгуки про 
проведений захід. А взагалі, інноваційний підхід в кожній деталі, новітні технології, 
відмінне кондиціювання, зручність і функціональність, позитивний настрій і 
мотивація -  ось основні переваги нових конференц-залів.

Висновки. Отже,бізнес-готелі, сьогодні намагаються покращити рівень 
обслуговування, а також налагодити довіруючі відносини зі споживачами. Для цього 
ними впроваджуються спеціальні пропозиції, технічний супровід та інноваційні 
технології в проведенні різних заходів, що і було запропоновано нами для готелю 
“Президент Г отель”.

Література.
1. Гостиничный бизнес: тенденции конференц-услуг // Hotel Business 

Сертифицированный журнал для отельеров -  2013.
2. Инновационные конференц-залы в отеле “Катерина Парк”Рго Hotelia 2010.
3. Конференц-сервис на базе гостиницы -  это выгодно?// Hotel Business 

Сертифицированный журнал для отельеров -  2013.

38. Винотерапія як інноваційна послуга в сучасних SPA-готелях

Анжела Тарасова , Ірина Корецька
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Інноваційні технології в готельній сфері є вимогою часу та забезпечують 
ефективний розвиток готельного бізнесу. Вони є економічно доцільними за умови, 
якщо приносять готелю додаткові доходи, забезпечують конкурентні переваги на 
ринку, підвищують частку ринку, знижують витрати, вдосконалюють процес 
обслуговування та роботу готелю в цілому. [2]

Останнім часом все більшою популярністю користуються SPA-послуги. Однією з 
яких є винотерапія, або енотерапія. Широкого поширення набули такі процедури як
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винні ванни і компреси, винне обгортання, масаж з використанням виноградного 
масла, а також пілінг виноградними кісточками. Ці послуги покращують 
мікроциркуляцію крові в судинах, зволожують і насичують шкіру мікроелементами, 
зволожують і пом'якшують її, повертають молодість і пружність.

Матеріали і методи. При дослідженні корисності винотерапії та перспективи її 
впровадження використаний метод теорії, який базується на результатах, отриманих 
на емпіричному рівні досліджень. Винотерапія виникла на базі наукових відкриттів 
лікувальних властивостей вина, а саме завдяки наявності у винограді поліфенолу, 
який надає антиоксидатну дію. Крім того, виноград містить глюкозу, фруктозу, а 
також безліч вітамінів (С, А, Е, В1, В2, В5, В6, В9, Р, РР) і мікроелементів (магній, 
залізо, хром і цинк). [1]

Результати. Основними біологічно активними компонентами пілінгу є 
подрібнені виноградні кісточки і олія, що з них виділяється. Олія виноградних 
кісточок має високий вміст лінолевої кислоти (76 %), що контролює вологість шкіри, 
її здатність до регенерації і реструктуризації, і максимальну кількість вітаміну Е -  
вітаміну краси. Пілінг виноградними кісточками помітно покращує структуру шкіри, 
підвищуючи її еластичність і пружність, нормалізує діяльність сальних залоз. Суміш 
наносять на зволожене тіло легкими масажними рухами. Процедура проводиться 
протягом 15-20 хвилин, потім душ, і шкіра повністю готова до подальшого догляду -  
маски, обгортання, водні процедури.

Зазвичай для проведення процедури «винна ванна» використовується 
гідромасажна ванна, яка наповнюється морською або термальною водою. Ванна 
збагачується червоним вином, а також різними витяжками (з виноградних кісточок і 
листя винограду), винними дріжджами, а також медом і екстрактами різних трав. 
Ванни з вином розслаблюють, знімають нервове і м'язове напруження, активізують 
кровообіг, покращують обмін речовин в організмі, мають омолоджуючий ефект, 
підвищують захисні функції організму.

Масаж з виноградною олією сприяє підтримці балансу вологи і жирів в шкірі, 
підвищенню її еластичності, надає протизапальну дію. Виноградна олія надає 
регенеруючу та антиоксидантну дію на організм. Тривалість процедури близько 
однієї години. Цей масаж дає прекрасні результати, особливо у поєднанні з іншими 
процедурами по догляду за тілом, спрямованими на зниження ваги і моделювання 
контурів тіла.

Основними показаннями для проведення винотерапії є: порушення кровообігу, 
авітаміноз, надмірна вага, стрес і безсоння, в'яла шкіра. Тим не менш, у винотерапії є 
і свої протипоказання: гострі інфекційні захворювання, алергія на продукти з 
винограду, алкогольна залежність, пошкодження шкіри, шкіряні захворювання, 
злоякісні і доброякісні пухлини. [3]

У список найбільш кращих спеціалізованих винних SPA сьогодні входять: 
Marqués de Riscal (Іспанія), Les Sources de Caudalie ВоМеаих(Франція), Santé 
Winelands Hotel and Wellness Centre (Південна Африка), Wine & Spa Resort Loisium 
Hotel (Австрія), Patios de Cafayate Hotel & Spa (Аргентина), Kenwood Inn and Spa 
(Сонома, Каліфорнія), Relais San Maurizio (Італія).

На сьогоднішній день в Україні небагато засобів розміщення надають послуги 
винотерапії. Найбільш популярними є готель «УнгварЪскш» (м. Ужгород), санаторій 
«Боржава» (с. Довге Закарпатська область), пансіонат «Кримські зорі» (м. Алушта).
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Висновок. Можливості для створення і процвітання винотерапевтичних SPA- 
центрів в південних регіонах України перевищують потенціал центрів Європи. Це 
пов’язано не лише з різноманітністю і багатством виноградників регіону, наявністю 
виноробницьких традицій, але й можливістю проведення винотерапії на базі 
багатопрофільних санаторно-курортних установ, використання в комплексі з іншими 
природними чинниками регіону.

Література
1. Закон України «Про виноград та виноградне вино»//Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2005, N 31, ст.419
2. Коцан Н.Н., Мазурець Р.Р., Хоружина О.О. Науковий вісник Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. - 2009. - С.378-382. Роль туризму в 
розвитку готельного господарства України в контексті інтеграції в європейську 
економіку

3. Винотерапія. Істина у вині. [Електронний ресурс] // СТАТТЯ - тематичний
архів спеціалізованих статей. -  Режим доступа:
http://stattja.pp.ua/mdex.php?newsid=11375. -  2013.

39. Дослідження чистоти ароматичних речовин ефірних олій як 
складових харчових ароматизаторів

Олена Усатюк, Наталія Фролова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Чистота ароматичних речовин як складових натуральних ароматизаторів 
для харчової промисловості є детермінуючим фактором їх якості та безпечності для 
споживачів. З законодавчої точки зору ароматичні речовини, що не відповідають 
критеріям чистоти, заборонені до використання. Важливим практичним завдання є 
встановлення придатності ароматичних речовин, виділених з ефірних олій, для 
розроблення нових харчових ароматизаторів за критерієм чистоти.

Матеріали та методи. Ефірні оліїкропу та кмину було розділено вакуумною 
ректифікацією на вузькі фракції, з яких препаративно виділено ароматичні речовини.

Розроблена методика контролю чистоти ароматичних речовин відрізняється від 
існуючих використанням газо-твердофазного варіанту хроматографії на насадковій 
колонці з поверхнево-шаровим сорбентом. Як модельні зразки було використано (+)- 
карвон і -(-)-карвон, оптично активні ізомери, отримані з природних джерел -  
ефірних олій кропу і м’яти кучерявої відповідно -  та їх рацемічну суміш 
(співвідношення 50:50).

Умови хроматографування:
1. тип детектора -  полуменево-іонізаційний;
2. колонка довжиною 5 м з внутрішнім діаметром 3 мм;
3. твердий носій (ТН) -  хромосорб W, 80-100 меш;
4. нерухома фаза -  D-манніт концентрацією 10 %;
5. газ-носій -  азот;
6. початкова температура колонки -  90 °С;
7. температура інжектора -  150 °С;
8. температура детектора -  200 °С;
9. витрати газу-носія -  33 см3/хв;
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10. витрати водню -  33 см3/хв;
11. витрати повітря -  330 см3/хв;
12. об’єм проби -  0,2 мкл.
Результати. Розроблена газо-твердофазна методика дозволила оперативно 

(тривалість хроматографічного аналізу скоротилася у 3...15 разів залежно від 
хімічної природи досліджуваного зразку, що визначає час утримання) здійснити 
контроль чистоти ароматичних речовин за рахунок використання D-манніту як 
поверхнево-шарового сорбенту нового типу. У таблиці 1 представлено результати 
дослідження ароматичних речовин ефірних олій кропу та кмину.

Таблиця 1
Чистота ароматичних речовин кропу та кмину_____________

№ Компоненти Ступінь 
чистоти, %

№ Компоненти Ступінь 
чистоти, %

Ефірна олія кмину Ефірна олія кропу
1 (+)-лімонен 96,3 1 (-)-а-пінен 95,2
2 (+)-а-терпінеол 95,3 2 (-)-а-фелландрен 95, 7
3 (+)-карвон 99,2 3 (+)̂ -фелландрен 98,5
4 а-туйен 22,47 4 (-)-ліналоол 78,9
5 сабінен 75,53 5 (+)-карвон 99,6
6 цитраль 56,29 6 цінеол 18,4
7 цискарвеол 47,72 7 ß-фелландрен 59,93
8 дигідрокарвон 52,28 8 ліналілацетат 63,7

Лімонен, а-терпінеол, а-пінен, а-фелландрен, ß-фелландрен, карвон як 
ароматичні речовини високого ступеню чистоти (понад 95 %) рекомендують як 
концентроване джерело аромату для розроблення нових натуральних ароматизаторів 
на основі індивідуальних ароматичних речовин для харчової промисловості. Для 
підвищення чистоти ароматичних речовин, накопичених у незначній кількості, 
пропонується здійснити повторне препаративне виділення.

Висновки. Використання ароматичних речовин високого ступеню чистоти у 
технологіях натуральних ароматизаторів сприятиме розвитку вітчизняних технологій 
та розширенню асортименту високоякісної ароматизованої продукції. Крім того, 
виділені компоненти пропонуються як стандарти для якісного та кількісного аналізу 
ефірних олій.

Література
1. Dixon James M. Tendencies of world production of the flavouring and flavouring 

substances / James M. Dixon // Food Eng. Int. -  2003. -  № 6. -  pp. 40-45.
2. Усатюк Е. М.Методика контроля чистоты ароматических веществ эфирных 

масел как составляющих натуральных ароматизаторов / Е. М. Усатюк, Н. Э. Фролова 
// Научни трудовеконференция с международно участие“Хранителна наука, техника 
и технологии 2013”,18-19 октомври. -  Пловдив: УХТ, 2013. -  ТомLX. -С. 493-495.
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40. Виникнення буфетів та їх еволюція

І В. Скробова , Раїса Матюшенко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ.На пострадянському просторі буфети, як правило, були не самостійними 
підприємствами, а філіями. Буфети торгували в основному закусками і готовими 
гарячими стравами, які поставлялися головною організацією. Буфети створювалися 
при заводах, навчальних закладах, вокзалах, кінотеатрах. Вони поділялися на категорії 
залежно від свого розташування, оснащення, умов роботи:! категорія - буфети при 
ресторанах, театрах, залізничних станціях; II категорія - загальнодоступні буфети;Ш 
категорія - буфети на промислових підприємствах і в навчальних закладах.

Матеріали і методи. Назва «буфет» прийшло до нас з Франції, в якій буфетом 
називали шафу, де знаходився особливо цінний столовий посуд - фарфоровий і 
срібний. Тому буфети були розділені на кілька відділень згідно з видом і призначенням 
столового посуду і приладів, та мали дверцята і замки. Вже в XVII ст. буфети - шафи 
придбали той вид , який зберегли майже до наших днів і який виявився найбільш 
раціональним: верхні полиці зі скляними або закритими ( непрозорими ) дверцятами 
для скляного та кришталевого посуду, висувні ящики - для металевих столових 
приладів, основні масивні, нижні закриті полиці для важкого фарфорового і металевого 
посуду - тарілок, блюд, чаш, чайників. Характерно, що конструкція буфету виявилася 
настільки зручною, що її не переробляючи, сприйняли всі народи Європи . При цьому 
кожен знаходив своє оригінальне застосування, наприклад, такої частини буфета, як 
ніша. Вже у XVIII ст. буфетом стали називати не тільки саму шафу, але і кімнату 
поруч з кухнею або вітальнею, де знаходилася шафа - буфет. Ця кімната в ряді 
випадків використовувалася для підготовки готових холодних страв, для попередньої 
сервіровки і відбору напоїв. Тим самим холодний стіл і холодні напої виявилися 
відокремлені від кухні і тісніше "прив'язані" до буфетної кімнати. У ресторанах, які 
особливо пишно розцвіли на початку XIX століття, в таких буфетних кімнатах стали 
робити загородну стійку, що відділяла цінну шафу - буфет від відвідувачів. Для 
нагляду за буфетом і його вмістом виділялась особлива людина - Буффетьє, тобто 
відповідальний за буфет.

На сьогоднішній день, згідно ГОСТ Р 50762-2007 буфети розрізняють:
- за місцем розташування: у житлових, промислових і громадських будівлях, за 

місцем роботи, навчання, у культурно-розважальних і спортивних об'єктах (театрах, 
стадіонах та інше), в готелях, на вокзалах, в аеропортах, тощо;

- за складом і призначенням приміщень: стаціонарні та пересувні;
- за часом функціонування: постійно діючі та сезонні.
О собливу специф іку м аю т ь буф ет и на м орських і р ічкових суднах. Річкові і 

морські судна обладнані буфетами для продажу холодних закусок і напоїв. Буфет має 
торговий зал та підсобне приміщення для виконання деяких операцій та зберігання 
запасу продуктів. Тут встановлені холодильники, льодогенератори, секційні ванни, та 
інше обладнання. Також буфети можуть мати спеціальний вихід на закриту частину 
палуби. У таких буфетах може застосовуватися комбінована форма обслуговування. У 
торговельному залі встановлюють вітрини, на полицях яких красиво викладають 
продукцію, що реалізовує буфет, а також безалкогольні напої, кава, фрукти, соки, 
хлібобулочні вироби.
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Висновки. В сьогоднішній динамічний час, коли всі поспішають, навідь під час 
прийому їжі, буфети мають неперевершене значення. І так само як в минулі часи, коли 
вони користувалися великим попитом, в сьогоденні вони також мають велике 
значення не тільки в місцях скупчення народу, але і під час відпочинку, щоб швидко на 
відповідному рівні обслуговувати відвідувачів.

Література
1. П'ятницька Н.О. Організація обслуговування у закладах ресторанного 

господарства:Підручник:(для вищ.навч.закл.)-К.:Центр учбової літератури,2011 584с
2. Прокофьева С.А. Безупречный сервис.: -  М.: ЗАО Издательский дом 

«Ресторанные ведомости», 2005. - 288 с.
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42. Риба білого амура як промислова сировина

Цигоняко Анна, Коваль Ольга
Національний ун іверсит ет  харчових технологій, Київ, Україна

Вступ. Концепція державної політики в галузі харчування населення України 
передбачає доступність харчових продуктів в достатній кількості і в широкому 
асортименті для всіх верств населення. Одним з цінних продуктів харчування та 
джерелом тваринного білка є риба та рибопродукти. Світове споживання риби 
складає не менше 20 кг на людину, у той час як в Україні це 13-14 кг. Перспективи 
росту вилову риби внутрішніх вод вимагає ретельного вивчення шляхів її 
комплексної переробки. Білий амур є перспективною сировиною для переробки, 
його визначено одним з 24 основних промислових риб внутрішніх водойм України.

Матеріали та методи: У процесі підготовки роботи були проведені аналітичні 
дослідження перспектив вирощування ставкової риби на прикладі промислової риби 
білого амура, цінності білого амура як харчового продукту. Виконано 
експериментальні дослідження з визначення основних складових білого амура 
вирощеного в Україні, вивчено можливості використання даної сировини для 
виробництва готових до вжитку харчових продуктів та шляхів повного використання 
рибної нехарчової сировини.

Результати. Білий Амур (лат. Ctenopharyngodon idella) — риба сімейства 
коропових, єдиний вид роду Ctenopharyngodon. В 1960-1970-ті роки з метою 
акліматизації мальки попередньо вирощеної в воді риби при температурі 16-18 ° С 
випускали у водойми України. Темпи росту білого амура, отримані з літературних 
джерел, наступні: однорічки мають довжину тіла 7-8 см, масу 15-25 г, дворічна риба 
відповідно: 15-16 см, 450 г, трирічна -  35-36 см, 900 г, 4 річна -  45 см, 1600 г. Аналіз 
показників росту білого амура говорить про збільшення довжини риби в середньому 
на 10 см, подвоєння маси за один рік.

Харчові властивості білого амура високі: м'ясо у риби біле, солодкувате на смак, 
містить набагато менше кісток, ніж короп, хоча може вирощуватися поряд з ним. 
Містить білка до 18 %, вітаміни як жиророзчинні, так і водорозчинні: А, В, С , Є, в 
риб'ячій печінці високий вміст вітаміну А. Крім того багато мікроелементів кальцію, 
особливо фосфору, калію, натрію магнію, цинку. Як харчовий продукт білий амур 
представляє велику цінність: його м'ясо містить від 5,2 до 6,7% жиру, до складу якого 
входять велика кількість поліненасичених жирних кислот омега-6, омега-3 та бета-
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каротин. М'ясо білого амура характеризується природними антиоксидантними 
властивостями, регулює роботу серцево-судинної системи, мозку, допомагає у 
метаболізмі жирів, рівень глюкози в крові, забезпечувати надходження кисню до 
клітин, підтримуючи тим самим і стан шкіри; налагоджувати роботу травної та 
нервової системи у зв'язку з невеликим вмістом калорій. Рибу включають в 
харчування здорових людей, дієтичне, доросле та дитяче меню.

Риба перетравлюється в шлунку за 1,5-2 години, наприклад, яловичина за 5 
годин. Відсоток засвоюваності риби людським організмом становить 94-98%, у той 
час як м'ясо засвоюється тільки на 85-89%.

Експериментально визначали масову частку харчової сировини у вигляді 
м’язової безкісткової частини і нехарчових відходів риби - голови, нутрощі, 
плавники, луску. Дані внесено до таблиці 1.

Таблиця 1
Харчова та нехарчова сировина тушки амура білого

Дослід
№

Маса 
тушки, г

Харчова сировина Нехарчова сировина
Маса в г % до маси риби Маса в г % до маси риби

1 715 440 61,5 275 38,5
2 650 390 60 260 39,3
3 375 220 58,6 155 41,2

За даними дослідженнями встановили, що вирощену у природних умовах рибу 
білого амура за масою відносять до 2-3 річного віку, цінної харчової сировини -  
м’язового безкісткового м'яса в ній близько 60%, що більше ніж у свійської худоби, 
м’язова частка якої у перерахунку до м'яса складає 42-45%. Зі збільшенням маси 
риби частка відходів зменшується, але відсоток складає близько 40. Тому доцільним 
є переробка риби на місці вилову з подальшим виготовленням напівфабрикатів або 
готових до вжитку харчових продуктів, а з метою отримання кормів для риб та 
тварин переробляти нехарчові відходи в кормове борошно та жир, що є 
раціональною, економічно вигідною, необхідною потребою і для зменшення 
шкідливого впливу відходів на оточуюче природне середовище.

Висновки. Білий амур - повноцінна промислова харчова сировина, яка може 
бути отримана за умови використання біопродуційного потенціалу внутрішніх 
водойм України.Вихід м’язової сировини з тушки білого амура високий, м'ясо 
повноцінне, дозволяє отримати шинкові, ковбасні вироби, напівфабрикати. 
Комплексна переробка відходів -  джерело додаткових резервів для годівлі тварин, 
риби.

Література
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Корчевой, директор лаборатории Государственного комитета рыбного хозяйства 
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43. Шляхи удосконалення технології хліба з використанням 
житнього борошна для закладів ресторанного господарства

Віра Кулініч, Тетяна Сильчук
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Житньо-пшеничний хліб користується великим попитом у населення. 
Вживання такого хліба позитивно впливає на обмін речовин в організмі, допомагає 
попередити низку захворювань, його доцільно використовувати у дієтичному 
харчуванні. Проте через особливості білково-протеїназного та вуглеводно- 
амілазного комплексів житнього борошна технологія виготовлення хліба з ним 
тривала й складна. Для регулювання якості хліба за прискореної технології 
застосовують різні технологічні прийоми, використовують підкислювачі, ферментні 
препарати, мінеральні солі, регулюють технологічні параметри тощо. Всі прийоми 
направлені на скорочення часу приготування виробів, що є актуальним, особливо для 
закладів ресторанного господарства. Існуючі поліпшувачі є представниками 
закордонних виробників, тому важливим є розроблення вітчизняного аналога високої 
якості.

Матеріали і методи. Об'єктом дослідження обрано технологію житньо- 
пшеничного хліба. Предметом дослідження - композицію поліпшувача, до складу 
якого входять ферменти та харчові добавки. Проводили пробні лабораторні 
випікання. Тісто готували прискореним способом з внесенням розробленої 
композиції поліпшувача в кількості 2 - 5 % до маси борошна в тісті. Заміс тіста 
здійснювали в лабораторній тістомісильній машині. Вироби формували вручну, 
вистоювання вели до готовності при t = 30-32 ° С, хліб випікали при t = 200 -220 ° С. 
Титруєму кислотність тіста визначали по бовтанці. Зміну в’язко-пластичних 
властивостей тіста досліджували по ступеню його розпливання в процесі бродіння, 
питомий об’єм тіста визначали шляхом зміни об’єму тіста під час бродіння в 
циліндрах. Готові вироби аналізували за показниками кислотності, пористості, 
питомого об’єму хліба Шляхом пробних випікань та контролю органолептичних і 
фізико-хімічних показників визначали оптимальне співвідношення компонентів для 
композиції нового поліпшувача.

Результати. Визначено, що використання ферментних препаратів, направлених 
на взаємодію з окремими групами речовин білково-протеїназного комплексу, 
скорочує процес приготування виробів, тому проведено розрахунок можливих 
композицій поліпшувачів на основі таких ферментів як глюкооксидаза, грибкова а- 
амілаза, з додаванням аскорбінової і лимонної кислоти, сухої пшеничної клейковини, 
сухої молочної сироватки та солоду.

При підборі складових для композиції враховано взаємодію між ферментом та 
компонентами. Було з’ясовано, що глюкооксидаза спільно з аскорбіновою кислотою 
сприяє укріпленню клейковинного каркасу тіста, покращує питомий об’єм і 
формостійкість подових виробів. Подібний симбіоз покращує пружно-еластичні 
властивості тіста, зменшує вміст водорозчинних білків у процесі вистоювання 
тістових заготовок. Також враховуючи недостатню кількість молочної кислоти, яка 
виділяється під час тривалого традиційного перебігу процесу бродіння, до композиції 
внесено суху молочну сироватку, яка має вплив не лише на загальну кислотність 
тіста, а й на органолептичні показники та біологічну цінність готових виробів. 
Зважаючи на традиційно малу масу поліпшувачів, які вносять у кількості 2-5% від
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загального вмісту борошна, для зміцнення клейковинного каркасу внесено суху 
пшеничну клейковину. Для покращення органолептичних показників, в першу чергу 
смаку та запаху, до композиції внесено ферментований солод.

Аналізуючи затрати часу на виробництво хліба визначено, що загальна 
тривалість приготування хліба складала 90-110 хвилин, що значно менше, порівняно 
з традиційними способами виробництва хліба на основі житнього борошна і дозволяє 
рекомендувати розробку даної технології для закладів ресторанного господарства, де 
час приготування і складність технологічного процесу має принципове значення.

В якості контролю обрано житньо-пшеничний хліб, приготовлений за 
традиційною технологією, а також хліб з використанням одного з поліпшувачів 
закордонних виробників. Порівняння основних фізико-хімічних та органолептичних 
показників підтвердило, що нова композиція не програє, а за деякими показниками, 
навіть, має кращі значення. Це свідчить про доречність подальшої роботи у напрямку 
розроблення та вдосконалення технології житньо-пшеничного хліба з використанням 
поліпшувачів.

Висновок: дослідження в’язко-пластичних і структурно-механічних
властивостей тіста, проведення пробного лабораторного випікання та аналіз якості 
готових виробів підтверджують ефективність застосування композиції
хлібопекарського поліпшувача для прискореного виробництва житньо-пшеничного 
хліба. Використання поліпшувача дозволить скоротити тривалість технологічного 
процесу виробництва хліба при збереженні високої якості готових виробів.
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44. Збагачення борошняних кондитерських виробів плодово- 
ягідними порошками

Юлія Мирошник, Андрій Г авриш, Віктор Доценко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Серед широкого асортименту продукції підприємств харчової 
промисловості та закладів ресторанного господарства борошняні кондитерські 
вироби користуються високим попитом. Проте існуючі технології даної групи 
продукції потребують інноваційних рішень та перетворень з метою оптимізації 
рецептурного складу, підвищення харчової та біологічної цінностей, зниження 
енергетичної.

Одним з перспективних напрямів рішення існуючого завдання є використання 
нетрадиційної плодово-ягідної сировини, а також продуктів її переробки -  сиропів, 
екстрактів, паст, пюре, порошків тощо, адже вони зберігають корисні властивості 
вихідної сировини впродовж тривалого часу та дозволяють відобразити їх в готових 
виробах. Порошок -  найзручніша товарна форма в технологічному процесі 
виробництва кондитерських виробів. Дослідження дисперсності порошків є
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першочерговим завданням, оскільки даний показник впливає на органолептичні та 
структурно-механічні властивості напівфабрикатів та готової продукції.

В якості предмету досліджень обрані порошки сушених плодів горобини, 
обліпихи та калини.

Методи досліджень. Дисперсність горобинового, обліпихового та калинового 
порошків визначали при температурі навколишнього середовища 20°С. Підрахунок 
розмірів сухих частинок проводили на мікроскопі МБІ -  15 при збільшенні у 100 
разів.

Результати. Отримані результати досліджень наведені на рис. 1. З гістограми 
видно, що зразки дослідних порошків в основному складаються з частинок розмірами 
50...80 мкм. В горобиновому порошку вміст цієї фракції складає 76 %, у калиновому 
-  78 % та обліпиховому -  75 % від загальної кількості.

Крім цього слід звернути увагу, що у горобиновому та обліпиховому порошках 
найбільший відсоток частинок розміром 50.60 мкм, в калиновому -  60.70 мкм.

За рекомендацією літератури [1] та проведеними попередніми дослідженнями 
встановлено, що оптимальним розміром частинок порошків плодово-овочевої 
сировини для додавання в борошняні кондитерські вироби є дисперсність в межах 
5.50 мкм.
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Рис. 1. -  Дисперсність горобинового, калинового та обліпихового порошків
Отримані результати експериментальних даних підтверджують можливість 

використання обраної сировини в запропонованій технології.
До складу основних видів тіста обов’язково входить борошно пшеничне вищого 

сорту та масло вершкове. Порошки з нетрадиційної рослинної сировини містять 
жиророзчинні біологічно активні сполуки.

Запропоновано спосіб виробництва масляного напівфабрикату, який складається 
з масла вершкового, порошків дикорослої плодової сировини та поверхнево- 
активних речовин. Технологія масляного напівфабрикату передбачає основні етапи: 
підготовка порошків, приготування масляної суміші, збивання, товарне оформлення, 
зберігання та подальше використання для виробництва борошняних кондитерських 
виробів.

Висновки. Перспективою подальших досліджень є визначення впливу плодово- 
ягідних порошків на термін зберігання масляного напівфабрикату та розробка 
рекомендацій використання масляного напівфабрикату в технології борошняних 
кондитерських виробів.
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45. Технологія хлібобулочних виробів, збагачених вітаміном D, 
для людей похилого віку

Олег Бортнічук, Анна Павленко , Віктор Доценко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Асортимент вітчизняних хлібобулочних виробів досить широкий, однак 
виробів дієтичного, лікувально-профілактичного, спеціального призначення, 
особливо для людей похилого віку, недостатньо. Збагачення хлібобулочних виробів, 
призначених для людей старших вікових груп найбільш схильних до остеопорозу і 
хвороб шлунково-кишкового тракту, вітаміном D, який сприяє відкладенню кальцію 
в кістковій тканині, перешкоджаючи розм'якшенню кісток, є доцільним і актуальним.

Матеріали та методи. Дослідження якості напівфабрикатів і хлібобулочних 
виробів, одержаних за розробленим способом, проводили загальноприйнятими 
хімічними, фізико-хімічними, органолептичними методами технохімічного контролю 
хлібопекарського виробництва.

Результати. За способом виробництва хлібобулочних виробів дріжджове тісто 
замішують на рідкому напівфабрикаті з води, молочного продукту -  сухої підсирної 
молочної сироватки, ферменту ß-галактозидази, рослинної олії та вітаміну D. Для 
приготування напівфабрикату спочатку перемішують молочний продукт, фермент та 
воду. Отриману суміш витримують протягом 120.. .150 хв, потім вносять рослинну 
олію та вітамін D і диспергують протягом 2 .3  хв при частоті обертання робочого 
органу 16,6.25,0 с-1.

Приготування рідкого напівфабрикату сприяє не тільки відновленню сухого 
молочного продукту, максимальному розчиненню білків молока та їх гідролізу, а й 
розчиненню вітаміну, що покращує засвоюваність цих продуктів. Для повного 
протікання зазначених процесів розчинення та гідролізу необхідний час. 
Диспергування отриманої суміші дозволяє скоротити цей час до 2 .3  хв, внаслідок 
збільшення поверхні контакту всіх її складових. Параметри ж роботи диспергатора 
забезпечують потрібну гомогенізацію суміші.

Суха підсирна молочна сироватка -  цінний мінеральний збагачувач. 
Мінеральний склад харчового раціону людей, зокрема похилого віку, при споживанні 
хлібобулочних виробів з додаванням молочної сироватки суттєво покращується -  
зростає покриття добової потреби в кальції, магнії та фосфорі. Цей сухий молочний 
продукт в оптимальних кількостях покращує структурно-механічні властивості 
виробів, сприяє збільшенню їх питомого об’єму, забезпечує більш тривалий строк їх 
зберігання. Білки молочної сироватки є додатковим джерелом вільних амінокислот, 
які вступають в реакцію меланоідиноутворення, що і пояснює більш яскравий колір
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виробів, покращений смак та аромат. Однак, збільшені витрати сироватки суттєво 
погіршують реологічні властивості тіста та якісні характеристики готових виробів. 
Це можна пояснити негативним впливом основного компоненту сироватки -  лактози. 
Одним із ефективних способів зменшення молочного цукру в сироватці є його 
ферментативний гідроліз ß-галактозидазою.

Доведено, що співвідношення молочного продукту, ß-галактозидази та води 
1:0,025:5 забезпечує оптимальні умови для гідролізу лактози. Крім того, на процес 
гідролізу впливає температура та тривалість процесу. Експериментально 
встановлено, що використання води з температурою 45...50°C для приготування 
суміші, забезпечує оптимальну температуру для гідролізу дисахариду - 38...42°C 
протягом 120.150 хв.

Рослинна олія, що використовується під час приготування рідкого 
напівфабрикату в кількості 5 .7  % до маси борошна, полегшує відносне ковзання 
структурних компонентів тіста, його білкового каркасу та включених в нього зерен 
крохмалю, збільшує здатність тіста розтягуватися без розриву під тиском газових 
бульбашок, тобто підвищує газоутворюючу здатність тіста. Крім того, збільшує 
доступність лактози дії ферменту та сприяє кращому розчиненню вітаміну D.

Найважливішою функцією вітаміну D є забезпечення нормального росту і 
розвитку кісток, запобігання розвитку рахіту і попередження остеопорозу. Кількість 
вітаміну D для збагачення хлібобулочних виробів 0,00038.0,00042 % до маси 
борошна визначена відповідно до вимог нутриціології, і забезпечує споживача 50 % 
від добової потреби в цьому мікронутрієнті у щодобовій нормі споживання хліба - 
277 г.

За запропонованим способом виробництва хлібобулочних виробів після 
виготовлення дріжджового тіста, відбувається його бродіння, розподіл, формування, 
вистоювання тістових заготовок та їх випікання.

Аналіз хімічного складу готових хлібобулочних виробів, виготовлених за 
запропонованим способом, свідчить про підвищення харчової цінності, збільшення 
вмісту білків, вітамінів, мінеральних речовин та антиоксидантів.

Висновки. Розроблена технологія хлібобулочних виробів, збагачених вітаміном 
D, що розширює асортимент даного сегменту виробів для масового оздоровлення 
населення. Споживання таких хлібобулочних виробів в середньодобовій кількості 
(277 г/добу) забезпечить 50 % добової потреби організму у вітаміні D, сприятиме 
покращанню збалансованості раціону харчування та профілактиці рахіту та 
остеопорозу, що матиме позитивний вплив на стан здоров'я, працездатність і 
тривалість життя населення України в цілому і людей похилого віку зокрема.
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46. Особливості складання раціону харчування для спортсменів

Денис Гуліда, Антоніна Кравченко, Тетяна Іщенко, Андрій Гавриш
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

ХХІ століття ознаменувалося сплеском популяризації здорового способу життя з 
усіма його атрибутами -  здоровим та раціональним харчуванням, заняттям спортом, 
процедурами по догляду за тілом, правильним відпочинком тощо.

Все більшого розповсюдження набувають готелі для спортсменів або для людей, 
що ведуть здоровий спосіб життя й віддають перевагу відпочинку, що пов’язаний зі 
спортом.

Г отелі для спортсменів зазвичай розташовують при спортивних комплексах або в 
місцях, що за природними умовами підходять для розвитку певного виду спорту. 
Такі заклади розміщення мають у складі приміщення для прокату спортивного 
інвентарю, приміщення для проведення дозвілля, приміщення, пристрої та прилади 
спортивного і медичного призначення. Як правило спортивні готелі мають у своїй 
структурі підприємства ресторанного господарства та відпочинку.

Спортивний готель відрізняється від решти готелів турботою про стан фізичного 
та психологічного здоров’я людей, які займаються спортом, забезпечуючи їм 
комфортний відпочинок із усіма складовими -  чистотою приміщень, здоровим сном, 
повноцінним харчуванням, спеціальним обладнанням та необхідним інвентарем. [1]

Особлива увага в таких готелях має приділятися складанню меню. При його 
розробці необхідно дотримуватись рекомендацій тренерів, дієтологів, лікарів. 
Приготування їжі повинно здійснюватись з дотриманням санітарно-гігієнічних 
вимог, продукти мають зберігатися з суворим дотриманням умов і строків зберігання. 
Санітарний стан приміщень, обладнання та інвентарю повинні відповідати вимогам 
діючих стандартів.

При розробці меню необхідно керуватися основними принципами харчування 
людей, що займаються фізичними навантаженнями та ведуть здоровий спосіб життя:

1 раціон має бути повноцінним зі збалансованим мінерально-речовинним 
складом продуктів харчування (білками, жирами, вуглеводами, вітамінами, 
мінералами тощо);

2 правильний розрахунок порцій -  калорійність їжі повинна відповідати 
енергетичним витратам організму;

3 забезпечення чистою, природною питною водою, широким асортиментом 
кулінарної продукції з овочів та фруктів. [2]

Незамінними складовими харчування мають стати фрукти (гранати, інжир, 
виноград, апельсини), горіхи, овочі (буряк, спаржа, капуста, помідори, морква, 
шпинат).

При складанні обідніх раціонів важливу роль відіграють перші страви. Особливо 
корисні супи з бобових, які містять достатню кількість білка, який допомагає у 
відновленні м’язових тканин та заліза.

Сировина тваринного походження, а також біла риба -  джерела білка. В дещо 
меншій кількості білок містять курячі яйця, бобові, соєве молоко.

При складанні раціонів харчування для людей з великою кількістю фізичних 
навантажень значну роль відіграє надходження білків у достатніх кількостях. 
Звичний раціон не може в повній мірі забезпечити організм цим важливим 
елементом, на відміну від концентрованої суміші білків, з яких можна не тільки 
робити коктейлі, а і додавати у звичні страви.
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Білкові коктейлі допомагають організму швидко відновити сили після великих 
фізичних навантажень, шляхом відновлення м’язового глікогену, який є джерелом 
енергії.

До того ж, сухий протеїн, амінокислоти і інші харчові добавки можна з легкістю 
використовувати для приготування різноманітних страв. Так, протеїн досить широко 
використовують замість борошна для випікання пирогів, сирників, запіканок і тому 
подібних страв, які завдяки цьому мають низьку кількість вуглеводів і високий вміст 
білку, що, безумовно, оцінять як спортсмени, так і звичайні люди, які слідкують за 
своєю вагою.

При заняттях спортом підвищується потреба у фосфорі, залізі і магнії, а тому в 
раціон потрібно включати кисломолочний сир, яйця, зернові, нежирні рибу та м'ясо.

В спортивних готелях також потрібно пропонувати велику кількість 
різноманітних свіжовичавлених соків й мінеральних вод, адже після фізичних 
навантажень організм втрачає велику кількість води та солей. [3]

Отже, забезпечення комфортних умов для проживання, тренувань, відпочинку та 
оптимальна організація раціонального харчування гостей спортивного готелю є 
запорукою підтримання їх здоров’я та психоемоційного стану, а це, в свою чергу, є 
невід’ємною частиною сфери гостинності.
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47. Використання нетрадиційної сировини в закладах 
ресторанного господарства

Марія Єрмоленко, Оксана Арпуль, Тетяна Сильчук
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Проблемою сьогодення є недостатня забезпеченість населення білковими 
продуктами харчування. Білковий та амінокислотний дефіцит негативно відбивається 
на стані здоров’я, працездатності та тривалості життя людей. Одним з напрямів 
подолання білкового дефіциту є пошук нових рослинних джерел харчового білка та 
розроблення способів їх використання для збагачення харчових продуктів масового 
попиту.

Хлібобулочні вироби, на відміну від інших харчових продуктів, є продуктом 
повсякденного вживання, тому за допомогою регулювання їх хімічного складу 
можна впливати на харчовий раціон і стан здоров’я людини.

Серед великої кількості білоквмісної сировини заслуговує на увагу культура 
нового покоління щавнат, яка містить велику кількість поживних речовин та 
рослинного білку і є актуальним вирішенням проблеми сьогодення.

Щавнат як ультрарання весняна культура характеризується високою екологічною 
пластичністю, зимо- і морозостійкістю, продуктивністю, харчовими, кормовими, 
технічними і лікувальними властивостями в різних кліматично-географічних зонах.
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Його високі харчові і кормові властивості відзначені у фазах розетки, стеблування і 
бутонізації. Особливо цінним у сортів щавнату є високий вміст у листках 
аскорбінової кислоти та каротину. Рослини також багаті на протеїн і золу. 
Виготовлення хлібних виробів з щавнатом в закладах ресторанного господарства є 
своєчасним і актуальним.

Матеріали та методи. В лабораторних умовах випікали хлібобулочні вироби з 
пшеничного борошна, а саме пампушки з часником. При виробництві пампушок, з 
метою збагачення виробів рослинним білком, використовували сухий щавнат, який 
вносили в кількості 0,5, 1,0 та 1,5 % до маси борошна та досліджували його вплив на 
показники технологічного процесу та якість пампушок. Вивчали закономірності 
зміни технологічних характеристик напівфабрикатів і показників якості готової 
продукції залежно від дозування щавнату. Тісто готували вологістю 43 %. Тривалість 
бродіння тіста становила 60 хвилин при температурі 30 ± 2 °С. Вистоювання тістових 
заготовок вели до готовності. Пампушки випікали в печі ЕШ-3 при температурі 210
220 °С  із зволоженням пекарної камери. Маса тістових заготовок становила 30±1 г 
кожна.

Після випікання визначали основні органолептичні показники якості пампушок, 
а також кислотність, пористість, питомий об’єм та вологість готових виробів.

Вміст білка в сировині та готових хлібобулочних виробах визначали за 
допомогою модифікованого методу Кьєльдаля. Модифікація методу полягає у 
визначенні вмісту азоту безпосередньо в розчині озоленої проби (без проведення 
перегонки) за допомогою непрямого гіпохлорит-йодометричного титрування. 
Мінералізація проби проводиться за методом Кьєльдаля за наявності суміші 
сульфатів калію і міді(ІІ). Для прискорення процесу озолення використовують 
перекис водню.

Результати. Дослідження гранулометричного складу сухого щавнату показало, 
що оптимальним розміром часточок сухого щавнату слід вважати 0,4-0,5 мм для 
забезпечення балансу органолептичних показників якості готової продукції та 
мінімалізації втрат білку. Так, у фракції щавнату з розміром часточок 0,4...0,5 мм 
вміст білка найбільший і становить -  34,27%, в середній фракції з розміром часточок 
0,6 мм вміст білка 30,6%, найменше білка міститься в найбільшій фракції з розміром 
часточок 0,7.. .1,0 мм -  23,3%. В готових виробах вміст білку визначали при внесенні 
0,5%, 1,0%, та 1,5% щавнату.

За результатами досліджень отримали, що готові вироби за використання 0,5% 
щавнату містять 7,71% білка, з 1,0% щавнату -  7,98% білка, з 1,5%- 11,44% білка 
порівняно до контролю (пампушки без додавання щавнату).

Необхідно відмітити, що внесення щавнату призводить до погіршення 
показників питомого об’єму хліба та його пористості. Так, спостерігається 
зменшення питомого об’єму виробів з досліджуваними продуктами на 3,5... 13 %, 
порівняно з контролем. При цьому пористість хліба зменшується зі збільшенням 
дозування на 1,05...9,17 %.

Як показали результати досліджень , при використанні продуктів зі щавнатом 
дещо підвищується початкова кислотність тіста. Щавнат надає виробам приємного 
зеленуватого відтінку, при цьому хліб, що містив 1,5 % щавнату мав яскраво 
виражений приємний смак.

Висновки. Отже, опираючись на проведені дослідження можна зазначити, що 
збагачення виробів щавнатом є доцільним і актуальним для створення нових 
хлібобулочних виробів збагачених рослинним білком.
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48. Кисломолочні продукти Болгарії

Олександр Недялков
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Тетяна Голікова
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Вступ. Більше 2 млрд. людей в світі споживають кисломолочні продукти 
(«кисло мляко»), вироблені з оригінальної болгарської закваски Lb. B ulgaricus. Цей 
унікальний продукт експортується в Канаду, Японію, Китай, Фінляндію і інші країни. 
У роботі надана характеристика основних кисломолочних продуктів Болгарії і їх 
роль у здоровому харчуванні.

Матеріали і методи. При дослідженнях характеристики та особливостей 
кисломолочних продуктів, отриманих з застосуванням болгарських мікроорганізмів, 
використано методи теоретичного узагальнення та порівняння основних 
властивостей продукції.

Результати. Кисломолочні продукти -  болгарське кисле молоко, ацидофілін, 
ацидофільне молоко, сметану, ізвару (сир), кефір, кумис і інші -  отримують з 
незбираного або знежиреного молока в результаті молочнокислого і спиртового 
бродіння. Такі продукти мають подовжений термін зберігання, високий ступінь 
засвоюваності. Дієтологи вважають, що 40 -  50 % молока має надходити в організм 
людини у вигляді молочнокислих продуктів [1].

При споживанні кислого молока зв’язана молочна кислота звільняється у шлунку 
і кишковику, вона пригнічує дію шкідливих мікроорганізмів і допомагає розвитку 
корисних. Таким чином, молочна кислота швидко витрачається. Тоді бактерії Lb. 
B ulgaricus, чий ріст був уповільнений через неактивну молочну кислоту, починають 
розвиватись. Крім молочної кислоти, вони продукують інші біологічно активні 
речовини, які не зберігаються, а одразу вступають у дію. Lb. B u lgaricus продовжує 
розвиватись у кишковику ще 10 -  25 днів після останнього споживання кислого 
молока.

Кисле молоко нейтралізує накопичені токсини і зупиняє розвиток 
хвороботворних мікроорганізмів. Сьогодні відомі десятки наукових підтверджень 
про стимулюючу, зміцнюючу, пробіотичну, протиракову дію болгарського кислого 
молока.
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Для отримання кислого молока застосовують два типи мікроорганізмів Lb. 
B u lgaricus і S trep tococcu s therm ophilus, оскільки ще фракійці винайшли спосіб 
отримання смачного продукту стабільної якості -  спочатку кип’ятили молоко і після 
остигання до потрібної температури додавали болгарську паличку.

Молочнокислі напої кефір і кумис характерні тим, що окрім молочнокислого 
броління, для їх отримання застосовується і спиртове бродіння. Ці напої цінуються за 
високий вміст легкозасвоюваних вуглеводів, антибіотичних речовин, вітамінів.

У болгар дуже популярні «мътениця» і «сурватка» (сироватка), хоча в наш час 
менше використовуються як напої.

Мътеница -  продукт, отриманий при збиванні сметани в масло. Продукт має 
малий вміст жирів -  0,3 -  0,5 %, а білка -  2,5 %. В мтениці міститься лецитин -  1,5 -  
2,0 %. З неї можна приготувати ізвару (сир) з низьким вмістом жиру.

Сурватка (Сироватка) -  продукт, отриманий при пресуванні бринзи чи сиру. 
Білка в ній міститься близько 0,8 %, жиру, як і в митениці -  0,3 -  0,6 %, а лактоза і 
мінеральні солі майже не змінні у порівнянні з молоком.

Ізвара (сир) -  найбільш популярний кисломолочний продукт, що споживається в 
їжу у свіжому стані і широко використовується в дієтичному харчування через вміст 
цінних білкових речовин, холіну і амінокислоти метіоніну. Ізвара є корисною в разі 
серцево-судинних захворюваннях, печінки, при ожирінні і діабеті, оскільки не 
містять жирів і солі.

В 100 г митеничної ізвари міститься близько 15 г білка, 2 - 3 г лактози, 0,2 г солі, 
70-140 мг кальцію, 130 -  190 мг фосфору, незначна кількість заліза і жирів. А 
сурваточна ізвара містить 4 г белка в 100 г продукту, проте 12,5 г лактози.

На ринку пропонуються різні види ізвари: знежирена солона, знежирена дієтична 
без солі, знежирена з сіллю і меленим перцем і інші види.

Бяло саламурено сирене -  бринза, що виробляється з нормального чи з високим 
вмістом жиру молока -  коров’ячого, овечого, козиного чи змішаного -  з додавання 
закваски з молочнокислих бактерій і хлориду кальцію в результаті технологічного 
обробляння і процесу дозрівання. Цей продукт має помірно тверду консистенцію, 
білий колір з кремовим відтінком, смак -  солоний з вираженою кислотністю, аромат 
-  специфічний для дозрілого продукту. Це є найбільш уживаним продуктом в 
Болгарії, входить до складу типових болгарських страв.

Айран -  кисломолочний напій з коров’ячого молока (переважно) в результаті 
молочнокислого бродіння під дією L actobacillu s delbrueckii subsp. 
bu lgaricus и Strep tococcu s therm ophilus з додаванням солі, стабілізатора і води.

Висновки. Сьогодні виробники кисломолочних продуктів дотримуються 
стратегії постійного вдосконалення технології продукції з урахуванням світових 
досягнень у оздоровчому харчуванні, підтримання високого рівня якості, 
розроблення нових поколінь заквасок для отримання функціональних продуктів. Ці 
заходи закріплять позитивний імідж країни у світі, що призведе до зростання 
споживання корисних і якісних кисломолочних продуктів за межами Болгарії.
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49. Особливості етнічної кухні Італії

Наталія Семченко
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Історично склалося так, що Італія налічує в своєму етнічному складі 
понад 15 нородів, котрим були притаманні певні особливі характеристики в культурі, 
мові, не вийнятком були і їх кулінарні вподобання. Кожен етнос проживав на певній 
території, яка характеризувалась певними природоресурсними та кліматичними 
особливостями. Ці чинники вплинули на вибір продовольчої сировини, способів 
обробки, процесів, номенклатури і асортименту додаткових компонентів, прянощів.

Матеріали і методи. У процесі дослідження використовувалися методи 
аналізу і синтезу.

Результати. Проаналізувавши географічне та територіальне розташування 
Італії можна зробити висновки, що південь країни - більш гористий, що зумовило 
бідніше різноманіття харчової сировини тваринного походження, а отже перважну її 
більшість складають овочі, фрукти, трави. Частіше всього для приготування страв 
використовують таку рослинну сировину: томати, часник, селеру, оливи, цибулю, 
червоний стручковий перець, зелена квасолю, баклажани, кабачки цукіні, салат
латук, артишоки, спаржу, моркву, капусту та картоплю, серед прянощів -  шафран та 
базилік; фрукти - апельсини, лимони і персики. На півночі Італії домінуючим 
сектором сільського господарства є тваринництво, що дозволяє отримувати таку 
сировину як м’ясо, яйця, молоко, масло, вершки, сир. Найчастіше використовують 
м’ясо великої рогатої худоби (телятину, яловиччину) та овець. Північний регіон 
країни є батьківщиною таких видів сиру: пармезан, горгонцола, маскарпоне,
моццарелла, бурат, азіаго. Оскільки Італія має вихід до морів, то гідробіонти та 
нерибну сировину використовують повсякденно для приготування кулінарної 
продукції по всій території країни[1].

Щодо теплової обробки, то італійці надають перевагу тушкуванню у власному 
соці більшої частини продуктів, ніж смаженню, що дозволяє зберегти свіжість 
продуктів і їх природний смак. На півночі Італії, для теплової обробки 
використовують жири тваринного походження, а на півдні - рослинного, а саме 
оливковій олії. Крім високих органолептичних показників, оливкова олія 
характеризується вмістом насичених жирних кислот, що в свою чергу позитивно 
впливає на серцево-судинну систему і перешкоджає утворенню холестеринових 
бляшок [2].

Національною кулінарною продукцією з борошна є макаронні вироби (паста). Їх 
налічують понад сімдесят видів, а найпопулярнішими є:

1. лазаннья - запечена між декількома тонкими пластинами локшини м'ясна або 
грибна начинка з сиром;

2. паппардалле - локшина, нарізана широкими смужками, приблизно 2х4 см;
3. пенне - товсті короткі макарони, нарізані на шматки під гострим кутом і 

схожі на пір'я;
4. равіолі - різновид пельменів з тонкого тесту; рігатоні - товсті макарони 

довжиною 4 - 5 см з нанесеними подовжніми лініями;
5. тальятелле - плоска локшина, нарізана довгими смужками шириною 

приблизно 1 см;
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6. спагетті - дуже довгі тонкі макарони;
7. феттуччінні - тонка локшина;
Для підвищення біологічної та харчової цінності, а також для набуття певного 

смаку пасту часто подають у поєднанні з овочами - квасолею, горохом, цвітною 
капустою; м’сними продуктами -  м’ясо великої рогатої худоби та птиці; з 
морепродуктами -  риба, креветки, мідії, устриці та іншими додатковими 
коспонентами (горіхи, оливки, соуси тощо)

Традиційними етнічними кулінарними виробами в Італії є піцца («Маргарита» з 
білим сиром моццарелла, томатами і базиліком; класична піца «Наполетана» з 
помідорами, анчоусами, маслинами і моццарелою; піца «Чотири пори року», 
розділена на чотири частини, кожна з яких приготовлена з різних інгредієнтів;); 
різотто (у якості наповнювача використовують овочі, гідробіонти, м’ясо, гриби); суп 
мінестроне (готується із семи типів овочів, семи типів м'яса і семи видів приправ); 
соуси: песто (в основі -  базилік, оливкова олія, пармезан, кедрові горіхи),; араб’ятто 
(в основі -  томати, перець чилі); бешамель (в основі вершки, борошно пшеничне, 
вершкове масло); десерти -  тірамісу (в основі -  печиво «савоярді», сир 
«маскарпоне», кава, курячі яйця, цукор); морозиво [3].

Висновки. Проаналізувавши дані літературних джерел, встановлено основні 
види сировини, способи обробки, притаманній італійській кулінарії, а також 
висвітлені характерні національні страви та продукти.
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2. http://www.italian-kitchen.org
3. http://navkolosvitu.net.ua

50. Fruktoseverwendung Gesundheit

Olga Pushka, Irina Korezka, Yana Okopna
N ationale U niversitä t fü r  N ahrungsm itteltechnologien , K iew , Ukraine

Einleitung. Der Mensch ist nicht auf Fruktose angewiesen. Während Jahrtausenden 
konsumierte er nur geringe Mengen an Fruktose (maximal ca. 20 g am Tag), die 
hauptsächlich aus Früchten und Honig stammte. Mit der Industrialisierung stieg der 
Fruktosekonsum und hat sich inzwischen in vielen Ländern innerhalb weniger Jahrzehnte 
vervielfacht. Grosse Mengen an Fruktose fordern den menschlichen Stoffwechsel, weil er 
nicht darauf ausgerichtet ist, diese zu verarbeiten. Im Gegensatz zu Glukose ist die 
Aufnahme von Fruktose über den Darm limitiert. Viele Enzyme, die Fruktose verarbeiten 
können, sind nur in der Leber vorhanden.

Forschungsmethoden. Besonders Süssgetränke, deren Zuckerzusammensetzung ja 
mindestens zur Hälfte aus Fruktose besteht, schlecht sättigen, ist im Einklang mit der 
Tatsache, dass Fruktose -  im Gegensatz zu Glukose -  nicht zu einem Anstieg von Insulin 
und Leptin führt. Diese beiden Hormone signalisieren dem Gehirn ein Sättigungsgefühl. 
Jedoch unterdrückt Fruktose das hunger- und appetitstimulierende Hormon Ghrelin nicht. 
Bei sorgfältiger Betrachtung der Literatur er gibt sich allerdings ein unschlüssiges Bild.
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Abbildung: Verstoffwechselung der Fruktose in der Leber
1. Fettgewebe gibt freie Fettsäuren (FFS) in den Blutkreislauf ab.

2. Fruktose wird über die De-novo-Lipogenese (DNL) in Fettsäuren (FS) umgewandelt.
3. Fettsäuren aus dem Blutkreislauf und der DNL werden zu Triglyzeriden (TG) aufgebaut.
4. Triglyzeride werden in «Very-low-density»-Lipoproteine (VLDL) verpackt und in den

Blutkreislauf abgegeben.

Ergebnisse. Für gesunde Normalgewichtige lassen die derzeitigen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse folgende Schlüsse zu: Wird Glukose durch Fruktose ersetzt, haben geringe 
Fruktosemengen (ca. 0,2 g pro kg Körpergewicht [KG] / Tag)

potenziell positive Eigenschaften auf den Körper. In moderaten Mengen (bis ca. 0,5 g 
pro kg KG/Tag) genossen, scheint Fruktose noch keine gravierenden Konsequenzen für die 
Gesundheit zu haben, solange sie nicht zu einem Energieüberschuss führt. Der Konsum 
grösserer Mengen an Fruktose (ab ca. 1 g pro kg KG / Tag) kann jedoch

das Risiko für Übergewicht, Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. 
Möglicherweise hat Fruktose bei Risikogruppen schwerwiegendere gesundheitliche 
Konsequenzen als bei gesunden körperlich Aktiven ohne genetische Prädisposition. Zu den 
Risikogruppen könnten Übergewichtige, körperlich Inaktive und Personen mit 
vorbestehenden Erkrankungen oder genetischer Prädisposition für Diabetes und andere 
Stoffwechselerkrankungen zählen. Unklar ist, inwieweit sich natürliche Fruktosequellen 
(Honig, Fruchtsäfte) in ihrer Wirkung von reiner Fruktose oder Sacharose unterscheiden. 
Laut offiziellen Quellen soll der Konsum zugesetzter Zucker nicht mehr als 10 Prozent des 
täglichen Energieverbrauchs betragen.

Schlussfolgerungen. Im heutigen Kontext steigender Übergewichtsprävalenz ist es 
sinnvoll, den Konsum von Fruktose in der Bevölkerung zu kontrollieren und 
gegebenenfalls einzuschränken. Ein Ersatz scheint durch andere kalorienhaltige 
Zuckerarten aber aufgrund der derzeitigen Datenlage nicht empfehlenswert.

Literatur
1. Basciano H, Federico L, Adeli K. Fructose, Insulin resistance, and metabolic 

dyslipidemia. Nutr Metab (Lond) 2005; 2 (1): 5.
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2007; 86 (4): 899-906.
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23.2 Організація готельного та туристичного обслуговування

Голова секції - доц. Д.І. Басюк 
Секретар - асист. Т.В. Влодарчик

Ауд. А-522

1. Раціональний вибір оздоблювальних матеріалів для готелів

Г алина Ашмаріна
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Темпи будівництва готелів у всьому світі показують дуже велике 
зростання. У будівництві готелів знайшли застосування різні будматеріали , як 
традиційні, що добре себе зарекомендували (пісок, цемент, бітум), так і відносно 
маловідомі (пінополістирол, піноплєкс ).

При виборі будівельних матеріалів пріоритетними є завдання не тільки естетичні 
та інженерні , але й еколого- матеріалознавчі , що дозволяють забезпечити вибір 
довговічних , екологічно безпечних будівельних матеріалів та їх використання при 
проектуванні екологічно комфортних будівель.

Матеріали і методи. Для вирішення питань раціонального вибору будівельних 
матеріалів застосовувався загальнонауковий системний підхід а також аналітичний 
метод дослідження.

Для вирішення в архітектурній практиці завдання підбору матеріалів для 
зовнішньої і внутрішньої обробки проектованої будівлі необхідно оволодіти 
методикою екологічної оцінки матеріалів за критеріями їх екологічної безпеки для 
навколишнього середовища і людини.

Як нове будівництво, так і реконструкція пов'язані з використанням 
різноманітних за природою будівельних матеріалів , які більшою чи меншою мірою 
сприятливі для людини і не однаково впливають на навколишнє середовище , як за 
рахунок вилучення природних ресурсів , так і привнесення в неї забруднювачів.

Приймаючи рішення про використання матеріалу необхідно вміти дати оцінку 
прямим і непрямим його впливам на навколишнє середовище і людину з екологічних 
позицій . Такий підхід до вибору матеріалів відповідає вимогам всесвітньої концепції 
«сталого розвитку» , «сталого будівництва» , « стійкої реставрації» .

На етапі будівництва важливо попередньо визначити термін придатності різних 
матеріалів , будівельних елементів і всієї будівлі , а також оцінити довговічність

480



матеріалу. Показником для кращого вибору матеріалу у будівництві стає його 
довговічність. Високий показник довговічності означає , що матеріал довго зберігає 
всі свої властивості і має більший термін використання до ремонту або заміни 
виробу.

Важливо , щоб довговічність матеріалів окремих будівельних вузлів завжди 
відповідала життєвому терміну всієї будівлі. При екологічній оцінці матеріалу 
враховується - чи можливе утворення відходів , чи можливі викиди в навколишнє 
середовище шкідливих речовин при виробництві будівельних робіт.

Акцент при оцінці продукції оздоблення робиться на аналіз впливу матеріалу на 
здоров'я мешканців готелю. Небажаним до використання можуть стати навіть 
матеріали, що пройшли гігієнічну сертифікацію і т. п. Критерієм для відбраковування 
повинна стати наявність у складі матеріалу шкідливих для здоров'я речовин. Слід 
уникати застосування таких матеріалів у житлових і громадських будівлях. Тоді під 
обмеження до використання потраплять деревостружкові матеріали на фенольному 
полімерному сполучному , матеріали в яких застосований в якості в'яжучого 
фосфогіпс , клеї та фарби на органічних розчинниках, матеріали містять ПВХ (PVC ) 
, пластмаси, що можуть виділяти ацетон,бензол,фенол, хлор.

На етапі експлуатації екологічне навантаження у великій мірі визначається 
вибором, зробленим на попередніх етапах , і тут додатково необхідно визначити 
експлуатаційні витрати на догляд за матеріалом для збереження його властивостей. 
Заборона на їх використання може бути заснована на показниках , що 
характеризують якість внутрішнього середовища в будівлі (вологість , шум і т. д.). 
Вже на стадії вибору матеріалу , необхідно уникати використання тих з них негативні 
впливи , яких небезпечні для здоров'я. людини.

Основними оціночними критеріями прямої небезпеки матеріалу для людини 
залишаються санітарно -гігієнічні властивості і характеристики радіаційної та 
пожежної небезпеки. До санітарно - гігієнічних характеристик ( СГХ ) матеріалу по 
СанПіН відносяться: наявність у матеріалі шкідливих для здоров'я речовин , клас їх 
небезпеки ; наявність антистатичних і бактеріостатичних властивостей ; наявність 
запаху ( бальна оцінка від 1 до 6 балів ) ; дифузійна активність (ГДК пилу в повітрі 
робочої зони). Пожежна небезпека оцінюється за показниками: горючості , 
займистості , поширення полум'я , димоутворювальної здатності і токсичності. 
Радіаційно- гігієнічні властивості матеріалу визначають по класу безпеки матеріалу - 
за вмістом у них природних радіонуклідів ( ПРН ) (за показником питомої ефективної 
активності - А еф . , Бк / кг).

Висновки. Для більшості з будівельних матеріалів , незважаючи на низький 
клас , можливі небезпечні наслідки для здоров'я людей. Наслідки впливу 
небезпечних хімічних речовин, що містяться в матеріалі , важко прогнозуються , так 
як недостатньо вивчено їх вплив на різні вікові групи , їх синергічний ефект і ін. 
Інформацію про зміст цих речовин можна отримати з даних результатів хімічного 
аналізу , завжди представляються в гігієнічному сертифікаті на матеріал. В 
міжнародній практиці розповсюджена екологічна сертифікація(маркування) 
будівельної продукції.Наявність на упаковці матеріалу екологічного знаку говорить 
не тільки про екологічну безпеку продукції при експлуатації, але і про те, що вона 
була вироблена з застосуванням екологічно чистої технології, а продукти утилізації 
цієї продукції не вплинуть негативно на оточуюче середовище.
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2. Темний туризм

Олена Арайс, Юрій Сологуб
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Сьогодні існує велика кількість різних видів туризму. Одним із найбільш 
дискусійних з етичної точки зору є темний туризм. Хоча практично всі мандрівники 
так чи інакше здійснювали «темні» подорожі.

Вперше термін «темний» або «похмурий туризм» (dark tourism) було вжито в 
1996 році в журналі International Journal of Heritage Studies. Більш широке поширення 
термін одержав починаючи з 2000 року після виходу книги «Dark Tourism» 
професорів Шотландського Університету М. Фоулі й Дж. Леннона.

Цей вид туризму передбачає відвідування місць, пов'язаних зі смертю або 
руйнуваннями. Перші турагенції, що спеціалізуються на темному туризмі, починали 
свою діяльність із турів на місце катастрофи дирижабля «Гінденбург» в 
американському військовому аеропорту Лейкхерст.

Матеріали і методи. В ході дослідження широко використовувався метод 
аналітичного аналізу зібраної інформаці, та метод узагальнення.

Результати. Можна виділити кілька видів темного туризму:
Туризм кат аст роф  пропонує відвідати місця, що постраждали від стихійних лих 

- як природних, так і техногенних. Практика багатьох турагеній показує, що туристи 
часто активізуються саме після стихійних лих. Так, сьогодні популярне відвідування 
Нового Орлеана, на який обрушився ураган Катрін.

Экстремали часто їздять у так звані «токсичні тури» по місцях екологічних 
катастроф (зона відчуження Чорнобильської АЕС). Ця ідея з'явилася в організації 
«GREENPEACE», що у такий спосіб вирішила привернути увагу людей до 
екологічних проблем.

2) Смерт ельний т уризм  спрямований на відвідування місць із трагічною 
історією: концентраційні табори смерті в Польщі [1], місця Голодомору в Україні [2], 
музеї катувань, в'язниці зі строгим режимом, місця історичних боїв (наприклад, 
Геттісберг і Босворт) і страт, райони, де були здійснювали злочини серійні вбивці, 
наприклад Джек Патрач (рос. Джек Потрошитель).

3) М іст ичний т уризм  передбачає відвідування всіляких замків з історіями про 
привидів, а також місця, пов'язані з інопланетянами.

4) Туризм по цвинтарях. Екскурсії по цвинтарях досить популярні в усьому світі. 
Туристам цікаво відвідувати місця поховання відомих людей. У багатьох країнах 
цвинтарі поряд з іншими культурними об'єктами вважаються визначними
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пам'ятками. Наприклад, у Франції кілька років назад вийшов путівник по цвинтарях, 
у Сант'яго організовуються нічні екскурсії на найстарші цвинтарі. [3]

Висновки. Головна проблема темного туризму полягає в питанні, наскільки 
етично відвідувати такі місця в туристичних цілях. Звичайно, люди повинні 
дізнаватися правду про події, і в теж час їм необхідно проявляти повагу до жертв 
трагічних подій. На жаль, чимало туристів сприймає такі екскурсії як розвагу й 
просто фотографуються на фоні місць загибелі сотень людей. Тому найголовніше, що 
можуть сьогодні зробити «темні» туристи й турфірми, кількість яких постійно росте, 
— це проявляти повагу до потерпілих.

Література.
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3. Зміна клімату і туризм

Катерина Біла, Тетяна Влодарчик
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Клімат є ключовим ресурсом для туризму і туристичний сектор особливо 
чутливо реагує на зміни клімату та глобального потепління, багато з яких уже 
відчутні. Зростаюче міжнародне занепокоєння щодо швидких темпів зміни клімату 
на нашій планеті, а також наслідків, що відображаються на навколишньому 
середовищі, населенні та їх господарській діяльності, стало очевидним. Зміна клімату 
безпосередньо впливає на туризм загалом і на окремі його галузі, що позначається на 
прибутках людей, задіяних у цій сфері. Ситуація з кожним роком змінюється і, на 
жаль, не в кращу сторону.

Методи досліджень. За допомогою методу теоретичного узагальнення були 
оцінені дані досліджень кліматологів та експертів у галузі туристичного бізнесу, 
зокрема фахівців Всесвітньої організації туризму (UNWTO).

Результати. За даними міждержавної групи експертів із зміни клімату, 
впродовж останніх 30 років температура стрімко підвищувалася. А до кінця століття 
температура земної поверхні, за прогнозами, підвищиться на 1,5-2,0 градуси, що 
може привести до частіших і триваліших хвиль тепла, частих дощів в місцевостях з 
вологим кліматом і до більш рідкісних в посушливих регіонах.

Для туризму зміна клімату не є віддаленою подією, а явищем, яке вже впливає на 
сектор і конкретні туристичні напрями, зокрема гірські райони та узбережжя. Зміна 
погодних умов у пунктах прибуття і окремо у країнах, туризм яких знаходиться у 
стані розвитку, може суттєво вплинути на рівень комфорту в місці розміщення та 
загалом на визначення місця прибуття туриста. Зміна структури попиту і 
туристичних потоків відобразиться на бізнесі, пов’язаному із туризмом, і 
благополуччі приймаючої сторони. Також це може мати вплив на суміжні галузі, такі 
як сільське господарство, ручне виробництво, будівництво.

У малих острівних країнах, та країнах, що розвиваються, де туризм є одним з 
основних видів економічної діяльності, будь-яке значне скорочення потоків туристів 
матиме серйозні наслідки для зайнятості і стане фундаментом для подальшої 
бідності.
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Сьогодні існує широке визнання нагальної необхідності для індустрії туризму, 
національних урядів і міжнародних організацій розробки і реалізації стратегії, 
спрямованої на вжиття превентивних заходів щодо подальших наслідків глобального 
потепління, а також пом’якшення впливу туризму на зміни клімату. Адже, 
туристичний сектор робить свій внесок у викиди парникових газів, особливо через 
транспортну систему. За даними ЮНВТО, доля туризму в глобальних викидах CO2 
оцінюється в 5%.

Це питання стало одним з основних у порядку денному на другій міжнародній 
конференції зі зміни клімату та туризму в Давосі у жовтні 2007 року, на якій було 
прийнято наступні рішення для забезпечення власного сталого розвитку 
туристичного сектора:

- знизити викид парникових газів, особливо від транспорту і засобів розміщення;
- адаптувати туристські підприємства і турнапрями до зміни кліматичних умов;
- застосовувати існуючі та нові технології для підвищення ефективності 

використання енергії;
- забезпечити фінансові ресурси для допомоги бідним країнам і регіонам.
Знизити шкідливий вплив туризму на навколишнє середовище -  один з головних

пріоритетів ЮНВТО, тому організація тісно співпрацює з готельною індустрією. З 
початку 2011 року ЮНВТО допомагає готелям «ставати зеленими» за допомогою 
програми Hotel Energy Solutions, яка спрямована на підвищення ефективності 
використання енергії в європейських малих та середніх готелях на 20% і на 
збільшення використання поновлюваних джерел енергії на 10%.

Hotel Energy Solutions (HES) є проектом ЮНВТО, що співпрацює з Організацією 
Об'єднаних Націй та провідними агентствами ЄС у сфері туризму та енергетики. 
Проект надає інформацію, технічну підтримку і навчання, щоб допомогти малим і 
середнім підприємствам у сфері туризму та розміщення на всій території ЄС для 
підвищення їх енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії. 
Адже, саме малі та середні підприємства, як правило, менш активно дбають про 
довкілля порівняно з великими мережами готелів.

Тисячі готельєрів вже зареєструвалися на використання HES E-інструментарію, 
безкоштовного онлайн-сервісу, який оцінює енергоспоживання їх готелю і визначає 
більш заощадливі енергетичні альтернативи, тим самим допомагаючи власникам 
готелів скоротити витрати і підвищити конкурентоспроможність.

Висновок. Отож, одним із основних завдань, які сьогодні стоять перед 
індустрією гостинності, є поширення програм енергозбереження та екологізації з 
метою забезпечення сприятливих кліматичних умов для розвитку туризму.

Література
http://www.un.org - офіційний сайт ООН.
http://sdt.unwto.org/ - офіційний сайт ЮНВТО.

4. Детокс тури -  новий метод оздоровлення туристів

Анна Буднікова, Юрій Сологуб
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Розвиток туризму в наші дні пропонує вибрати те, що вам до душі. 
Любителям активного відпочинку пропонується зайнятися дайвінгом, серфінгом, 
відправитися в сафарі тощо. Але окремої уваги заслуговує вид туризму, завдяки
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якому можна поправити своє здоров'я, поліпшити загальне самопочуття, скинути 
вагу, стабілізувати артеріальний тиск і підвищити імунітет. Все це пропонує вам 
детокс-туризм.

Матеріали і методи. Пояснити популярність та попит на такий вид турів 
досить-таки легко - загальний тренд на збільшення до власного здоров'я проникає в 
усі сфери життя, і, особливо, сферу відпочинку та розваг. В наш час, люди все більше 
приділяють увагу справам та бізнесу, відповідно майже не залишається часу на 
саморозвиток та відновлення здоров’я. А складовими детокс-туру є помірні фізичні 
навантаження, такі, наприклад, як при заняттях йогою і пілатесом. Тому ми все 
частіше віддаємо перевагу саме такому типу відпочинку. Виходячи з цього при 
проведенні дослідження використовувалися методи абстрагування, узагальнення, 
аналогій та аналізу інформації.

Результати. Першим ввів таку систему очищення організму австрійський лікар 
Фелікс Майр (він працював у клініці в Карлових Варах терапевтом - дієтологом ). 
Наприкінці XIX століття його метод був відомий у всій Європі, в його лікарню 
з'їжджалися з різних країн. У метод Майра входили, наприклад, вітамінна дієта, 
лікувальна фізкультура, масаж, водні та фізіопроцедури. Пізніше його система стала 
основою для багатьох детокс - методик якими користуються і зараз. Фелікс Майр 
може показати гарний приклад всім прихильникам даних турів, адже в 90 років він 
був повним сил чоловіком.

Детокс - це скорочення від слова «детоксикація» , тобто очищення організму від 
шлаків і токсинів. Так звані детокс- тури перетворилися в окремий дуже модний 
напрям туристичних маршрутів. У детокс тур можна вирушати за наявності хоча б 
однієї з нижчеперелічених показань : хронічні захворювання печінки , підшлункової 
залози , шлунка, кишечника, алергічні захворювання; шкірні захворювання тощо. 
Можливо подумати, що такі тури прописують в основному тим людям, у яких є 
реальні проблеми зі здоров'ям. Але насправді це не так. Детокс-тури будуть як не 
можна до речі і для тих, хто нераціонально харчується, у кого ослаблений імунітет, 
хто страждає синдромом хронічної втоми і хто проживає в екологічно 
несприятливому районі.

Г оловна мета курсу Детокс - очищення організму. У першу чергу це досягається 
за допомогою спеціальної , досить жорсткої дієти. Однак до банальної дієті детокс 
програма не зводиться , адже необхідно очистити організм від шлаків , токсинів , 
радионуклеидов , солей важких металів , продуктів тютюнопаління та холестерину. 
Радикальні програми можуть включати застосування клізм і інші заходи . Крім дієти 
в детокс програму може входити прийом всередину лікарських препаратів або 
біологічно активних добавок , які допоможуть організму очиститися . Можливий і 
прийом вітамінних комплексів , щоб наситити організм всіма необхідними 
вітамінами і мікроелементами.

Детокс туризм став так популярний у жінок ще й тому, що в детокс програми 
дозволяють поєднати турботу про здоров'я з омолодженням і релаксацією . У детокс 
команді нарівні з медиками працюють масажисти, дерматологи і косметологи. 
Звичайний візит до кабінету косметолога обставлений як справжній ритуал краси. Це 
допомагає жінці розслабитися , заспокоїтися , відновити фізичні і душевні сили .

Найбільш популярні місця для детокс-туризму знаходяться у Швейцарії та 
Франції. У Франції всіх туристів з цією метою направляють в Прованс. Якщо 
говорить про увесь світ, то тут лідирують Таїланд на пару з Індією. Крім того, що ви 
зможете тут насолодиться місцевими пейзажами.
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Висновки. Здоровий спосіб життя у всіх його проявах - дуже популярна тема, 
захопленість здоров'ям - це знак приналежності до певної категорії людей. Для тих, 
хто вже чогось досяг, домігся матеріального добробуту і успіху, щасливий в сім'ї, 
цілком логічно зробити вибір на користь здорового життя: це потрібно для гарного 
самопочуття, свіжого розуму і правильного оточення.

Література.
Гонтаржевська Л.І. Ринок туристичних послуг в Україні. Навчальний посібник. - 

Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. - 180 с.
Новиков В.С. Инновации в туризме. М.: ИЦ "Академия", 2007. - 208 с.

5. Сільський зелений туризм: проблеми та перспективи

Лілія Буй , Тетяна Влодарчик
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. За останні роки розвитку, туристичний бізнес став невід’ємною 
частиною економіки України. Сьогодні великої популярності набуває зелений 
туризм, зокрема його різновид -  сільський туризм. Розвиток сільського зеленого 
туризму є особливо актуальним, адже з одного боку він сприяє розвитку туризму в 
цілому, а з іншого - соціально-економічному піднесенню сільських місцевостей 
України, гострою проблемою яких на даний час є недостатня кількість робочих 
місць, слаборозвинена інфраструктура, недостатні капіталовкладення у спорудження 
житла, закладів освіти, культури і спорту, охорони здоров’я, побуту, торгівлі, 
комунальних об’єктів, електро- та водопостачання, забезпечення якісного медичного 
обслуговування тощо.

Методи досліджень. При дослідженнях впливу сільського туризму на 
розвиток туристичної галузі використано метод системного підходу, а саме: як багата 
історико-архітектурна спадщина сіл, їх самобутня культура та побут, традиції, 
різноманіття природних об’єктів та їх унікальність в сукупності сприятимуть 
соціально-економічному розвиток сіл, розвитку туризму і в кінцевому підсумку -  
розвитку економіки України в цілому.

Результати. На жаль, на сучасному етапі розвитку сфера сільського зеленого 
туризму отримує недостатню кількість інвестиційних надходжень. Чинний Закон 
України «Про туризм» має низку недоліків. Він регулює туристичну діяльність 
загалом, не враховуючи особливостей окремих її видів. Однією із головних проблем 
є також погана реклама маловідомих сільських населених пунктів України.

Для підвищення розвитку туристичної галузі та піднесення сіл України сьогодні 
необхідні наступні дії:

виділення державою коштів для реклами маловідомих сіл України. Адже кожен 
населений пункт має власну історію, звичаї та традиції, історико-архітектурну 
спадщину тощо, які зацікавлять туристів;

заохочення сільських господарів до підприємницької діяльності (надання 
послуг розміщення, харчування та ряду додаткових послуг, спрямованих на 
задоволення потреб туристів) шляхом створення вигідних умов їх реєстрації як 
суб’єктів підприємницької діяльності;

надання інвестицій у розвиток ремесел сіл України;
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спрямування бюджетних коштів на розвиток інфраструктури сільських 
місцевостей;

організація безкоштовних курсів з вивчення основ туризму, курсів з вивчення 
іноземних мов для сільських господарів з метою створення професійних фахівців у 
сфері сільського туризму;

врегулювання діяльності сільського зеленого туризму на законодавчому рівні.
Висновок. Сільський туризм представляє національний колорит, який міг би 

стати приманкою для закордонних відпочивальників та вагомим сектором розвитку 
економіки країни. Адже, сільський зелений туризм -  це чудова можливість 
повернутись до природи і втекти від щоденної міської метушні. Крім того, сільський 
зелений туризм -  це не лише споглядання мальовничих пейзажів, а й можливість 
навчитися різноманітних ремесел, адже господарі часто пропонують майстер-класи з 
гончарства, бджолярства, полювання, лозоплетіння та багато іншого.

Розвиток сільського зеленого туризму як складової розвитку сільської місцевості, 
актуальний для України, де особливо загострені соціально-економічні проблеми на 
селі.

Література
1. Закон України «Про туризм» від 29 травня 2001 р. № 2470 -  ІІІ // Відомості 

Верховної Ради України. -  1995. -  № 31. -  ст. 241.
2. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та 

підприємництва і Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму

6. Українські артефакти як об’єкти туристичного тяжіння

Вероніка Бондар, Дарія Басюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Розрізняють декілька видів артефактів. Артефакт це явище, процес, 
предмет, властивість предмету або процесу, поява якого в природних умовах за 
звичайних обставин неможлива або маловірогідна. Поява артефакту є ознакою 
цілеспрямованого втручання в припродний процес або наявність певних 
неврахованих чинників.Найбільш цікавим артефактом для туристів є саме місця 
містики, тобто артефакти культурно-історичної психології. Є декілька видів 
артефактів:

В експериментальній психології — дані, породжені методикою вивчення процесу 
і насправді йому не властиві.

У кримінальній психології — штучно викликувані (наприклад, з метою 
симуляції) процеси і стани.

У культурно-історичній психології — штучний засіб діяльності: знаряддя і знаки 
(у тому числі слово, символ тощо)

Прикладами артефактів культурно-історичної психології є:
Д о л и н а  п ри ви д ів  н еп од ал ік  А л уш т и . Вчені стверджують, що очевидці 

надприродних явищ, які тут регулярно відбуваються, стають жертвами галюцинацій. 
Долина привидів -  це класична аномальна зона, де спостерігаються потужні викиди 
енергії. Саме тому південний схил Демерджі став справжнім місцем паломництва 
екстрасенсів та численних адептів різних містичних учень з усієї Східної Європи.
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С т авка  Г іт л ер а  «В ервольф » на  В ін н и ч ч и н і. Дослідники паранормального 
попереджають: вінницька ставка Гітлера є надзвичайно небезпечним місцем, 
оскільки випромінює смертельну ауру.

Д о м ін ік а н ськ и й  соб ор  у  Л ьвов і. Домініканський собор, що височіє у середмісті 
мальовничого Львова, котрий, як і кожне поважне старовинне європейське місто, 
може похвалитися не лише історичними пам’ятками, а численними гостями з 
потойбіччя.

Л ім о в а  б алка  у  К ри м у. У наш час Алімова балка користується неабиякою 
популярністю серед прибічників різних езотеричних вчень. Екстрасенси 
стверджують, що ущелина є місцем скупчення потужної енергії, котра може як піти 
на користь, так і зашкодити непідготовленій людині.

К а м ін н е  село  на  Ж и т о м и р щ и н і. Цікаво, що ця заглибина у будь-яку пору року 
лишається теплою. Подейкують, що потужна енергетика, яку випромінює цей слід, 
здатна зцілити безліч хвороб, а бажання, загадане тут, неодмінно справджується.

У ж городський  зам ок . Приблизно з середини минулого століття Ужгородом 
поповзли чутки, що у місячні ночі подвір’ям замку блукає привид. Нічна сторожа 
неодноразово бачила білу жіночу постать. Ті з охоронців, хто наважувався 
наблизитися до неї, із жахом виявляли, що фігура ця цілковито прозора. Кажуть, що 
примара є духом доньки одного з комендантів замку.

К а м  ’я н а  М о ги л а  п ід  М ел іт оп олем . Наявність тут надпотужного енергетичного 
поля підтверджують численні електроприлади. Відеоапаратура часто виходить з ладу 
та навіть інколи сама по собі вмикається та вимикається.. І все це -  лише десята 
частка тих загадок, яких є у таємничійКам’яній Могилі.

П ід горец ьки й  зам ок . Підгорецький замок, що може похвалитися не лише 
високою естетичною цінністю, а й своїми потойбічними мешканцями. Історії про 
привидів Підгорецького замку побутують вже не одну сотню років. Проте наукове 
підтвердження існування паранормального у стінах та околицях палацу вдалося 
дістати лиш нещодавно.

Матеріали дослідження: на прикладі Лисої Гори у Києві я хочу довести 
актуальність захисту артефактів на території України.

Для доведення актуальності захисту данного артефакту я використала метод 
спостереження. Мені було досить легко використати саме цей метод через те, що я 
живу біля Лисої Г ори. Коротко розповім що це за місце. Є давня слов'янська легенда, 
згідно з якою землю оперізує змія, що кусає себе за хвіст. Місце, де вона себе кусає, 
це і Лиса гора. Ще здавна тут був язичницький жертовник та капище. У середині ХІХ 
століття ці землі викупила міська влада, а 1872-го року було розпочато будівництво 
Лисогірського форту. Наприкінці ХІХ століття Лисогірський форт перетворюється 
на гарнізонну в’язницю, у якій страчували державних злочинців. З початку 1980-х 
гора має статус природного парку. Щоправда, парк цей через певні обставини є 
найменш відвідуваною лісопарковою зоною столиці. Обачні кияни бояться заходити 
у густий і темний ліс. І небезпідставно. Ті, хто наважилися на прогулянку Лисою 
горою, стверджують, що відчувають тут неабиякий дискомфорт: весь час ввижається, 
що з густих паркових хащ за ними пильно стежать десятки очей. Крім того, військові 
історики стверджують, що неодноразово стикалися з рапортами німецьких солдатів, 
у яких ті описували свої зустрічі на горі з незвичайними та паранормальними 
явищами. Також серед вояків траплялися випадки божевілля та самогубств. Словом, 
зловісна Лиса гора цілком підтверджує свою лиху репутацію... Але все ж таки 
найсміливіші відвідують це місце..
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За останні 5 років стан парку значно погіршився. З кожним роком у цій 
лісопарковій зоні з’являється все більше сміття через гуляння місцевої молоді, а 
також бомжів. Багато людей, які хотіли б відвідати Лису гору, не йдуть туди тільки 
через те, що можуть зустріти нетверезих парубків або навіть наркоманів. Це лякає 
більше ніж старі легенди. Тож через те, що міська влада ігнорує багаточисленні 
скарги, містичний артефакт занедбав і втратив свою цікавість серед туристів. Завдяки 
опитуванню, я з’ясувала, що 7 з 10 опитуванних полюбляють містику та 
паранормальні явища, і були зацікавленні містичними артефактами Києва та України 
загалом.

Висновки: Я вважаю, що слід відновити попередній стан природного парку і 
організувати екскурсії не тільки на Лису гору,але й до інших не меньш містичних 
місць України. Тож я виступаю за захист та відновлення старовинних замків з 
привидами та містичних парків. Це надасть туристам більше вибору серед екскурсій, 
а країні підвищення прибутків від туристичної сфери.

Література:
1. Енциклопедія Києва
2. Енциклопедичний довідник. Голосіїв-Інформ
3. Лиса гора — урочище в плині часу. Комплексна історико-природнича 

монографія
4. Лиса гора. Дівоча
5. Фонтаній Катерина, Камінський Володимир, Недопітанськая Юлія, 

Афанасієнко Олена: Містика Києва: священні вулиці, небезпечні схили та домашні 
привиди.

7. Концепція державної цільової програми розвитку туризму 
та курортів на період до 2022 року

Катерина Вакуленко , Дарія Басюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. За даними Всесвітньої туристичної організації 2013 року, у світі 
здійснюється

1 млрд 87 млн. подорожей, понад 52 відсотки з яких у межах країн Європи. В 
країнах ЄС туризм сприяє підвищенню сукупного валового внутрішнього продукту 
на 9 відсотків, економічному зростанню на 11 відсотків, а кількість робочих місць в 
туристичній індустрії становить близько 12 відсотків загальної чисельності.

Україна займає одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпеченості 
цінними природними та культурними ресурсами. Разом з тим, Україна посідає 76 
місце в туристичному рейтингу серед 140 країн світу. У 2012 році з туристичною 
метою приїхало 24,6 млн.іноземців.

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні включено 8 об’єктів 
культурної спадщини, такі як Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, 
Києво-Печерська Лавра у м. Києві, ансамбль історичного центру м. Львова, пункти 
Г еодезичної дуги Струве (Хмельницька та Одеська області), резиденція митрополитів 
Буковини та Далмації (м. Чернівці), стародавнє місто Херсонес Таврійський та його 
хора (м. Севастополь), дерев’яні церкви Карпатського регіону Польщі та України
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(Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області), та природний об’єкт - Букові 
праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини.

Матеріали та методи. Спираючись на вище сказане, в Україні було схвалено 
Концепцію державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 
2022 року. Розпорядження Кабінету Міністрів від 1 серпня 2013 р. № 638-р.

Результати. Підвищення рівня конкуренції на міжнародному туристичному 
ринку за перерозподіл туристичних потоків зумовлює необхідність здійснення 
заходів для посилення ролі органів виконавчої влади у формуванні та 
просуванні національного туристичного продукту, тому тема є актуальною. У 
багатьох державах світу активно розробляються та виконуються відповідні 
державні програми, вдосконалюється нормативно-правове забезпечення та 
впроваджується податковий режим, сприятливий для розвитку сфери туризму та 
курортів, залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури.

За таких умов національний туристичний продукт стає все менш 
привабливим та конкурентоспроможним.

Метою Програми є створення умов для збільшення потоку туристів, 
створення конкурентоспроможної розвинутої туристичної інфраструктури шляхом 
раціонального використання туристичних ресурсів, що сприятиме збільшенню 
обсягу надходжень до бюджетів усіх рівнів від провадження туристичної 
діяльності.

З огляду на зазначене необхідно підвищити рівень конкурентоспроможності 
вітчизняної туристичної індустрії на міжнародному туристичному ринку , 
забезпечення якості національного туристичного продукту. Зокрема, особливої 
уваги потребує вирішення питання належного пристосування природних 
територій, об’єктів культурної спадщини для відвідування туристами, 
забезпечення їх відповідного інфраструктурного облаштування та 
інформаційного забезпечення. Подолання наявних негативних тенденцій, 
створення системних і комплексних умов для розвитку туризму та курортів має 
стати одним з пріоритетів забезпечення сталого розвитку держави в цілому та 
підвищення якості життя населення.

Виконання Програми здійснюється шляхом:
- забезпечення дерегуляції туристичної діяльності та створення умов для 

державно-приватного партнерства;
- пріоритетного розвитку туризму, зокрема Карпатського регіону, Приазов’я, 

Чорноморського узбережжя;
-забезпечення раціонального використання територій курортів, удосконалення 

санаторно-курортного обслуговування і діяльності санаторно-курортних і оздоровчих 
закладів;

-створення сприятливих умов для формування конкурентоспроможного 
національного туристичного продукту;

-взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів 
туристичної діяльності для забезпечення гармонійного розвитку пріоритетних видів 
туризму на умовах державно-приватного партнерства;

- забезпечення комплексного розвитку територій, зокрема створення умов для 
залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури;

Висновки. Аналіз програми дає змогу побачити картину розвитку туризму 
в Україні до 2022 року. Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- збільшення кількості туристів, які здійснюють подорожі в межах України, 
зокрема іноземців;
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- створення нових робочих місць;
-збільшення обсягу наданих туристичних послуг;
- підвищення рівня валового внутрішнього продукту;
- збільшення обсягу надходжень до бюджетів усіх рівнів від провадження 

туристичної діяльності;
- створення умов для надання туристичних послуг особам з інвалідністю, у тому 

числі з вадами зору, слуху і порушеннями опорно-рухового апарату, та іншим, 
пов’язаним з інвалідністю групам населення.

Література.
1. http://www.tourism.gov.ua/ua/
2. http://media.unwto.org/

8. Перспективні напрямки етнотуризму в Івано-франківській
області

Катерина Верес
Н аціонального ун іверсит ет у харчових т ехнологій

Вступ. Етнотуризм є окремим напрямком в туризмі, який за допомогою 
туристично-краєзнавчих ресурсів, презентує автентичні етнографічні групи та 
регіони, їхню культуру, побут, ено- та гастрономічні традиції. Ці питання знайшли 
відображення в узагальнених працях науковців з управління, історії, політології, 
соціології, філософії та туризмознавства: В. Шикеринець, С. Макарчик, О. 
Уривалкін, А. Пономарьов, Ю. Лаптев та інші українські й зарубіжні вчені, 
щоправда, переважно з позицій історичної та юридичної науки.

Матеріали та методи. Регіональні особливості культури і побуту, народні 
пісні і танці, святкові гуляння виступають важливим краєзнавчо-туристичним 
ресурсом. Серед основних осередків традиційної культури Івано-Франківської 
області є: Яремча, Буковель, Верховина, Татарів, Коломия (бойківські, гуцульські, 
лемківські ремесла і народне мистецтво) [1].

Стратегічною метою розвитку етнотуризму в Україні є створення 
конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринку туристичного 
продукту, здатного максимально задовольнити найвибагливіші смаки та вподобання 
туристів. Жорстка конкуренція на туристичному ринку вимагає від операторів 
пошуку нових ідей та максимального нівелювання сезонності в туризмі. Розвиток 
етнотуризму (перевагою якого є цілорічна сезонність) є одним з перспективних 
напрямків вирішення цього завдання.

Результати. Умовно етнотуризм можна представити у таких напрямках:
1. Традиційні етнотури. Цей вид туризму пропонує нам, по-перше, знайомство 

з культурою та побутом народів, що проживають здавна на цих землях. Зробити це 
можна через відвідування етнографічних музеїв, в багатьох з яких створені 
реконструкції життя і побуту наших далеких предків.

2. Практичні традиційні етнотури. Він виражається в прагненні дізнатися 
особливості культури, побуту, народні промисли як би зсередини. У маленьких селах 
і в історичних центрах України відтворюються цілі будинки і садиби зі старовинним 
укладом життя. Тут можна не тільки ознайомитися зі старовинними ремеслами, а й
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спробувати зробити щось своїми руками; не тільки подивитися, що їли і як спали 
наші предки, а й пожити їхнім життям.

3. Комбіновані етнотури. Поєднання елементів етнографічного з іншими 
видами туризму: спортивного, оздоровчого, івентивного, гастрономічного,
енотуризму тощо.

Саме останній напрям є найбільш перспективним та багатогранним.
Так, наприклад, при розвитку етнотуризму особливого значення набувають 

дослідження історії та культури етнічних та етноконфесійних груп, які населяють 
регіони України. В системі етнічного туризму є спільні риси з релігійним туризмом, 
що є особливим зацікавленням для туристів з діаспори чи іноземців [2].

Природно-рекреаційні ресурси досліджуваного регіону дають можливість 
організації цілорічного рекреаційних, лікувальних, пізнавальних, спортивних турів. 
А включення до туру таких його елементів як: пішохідні та кінні маршрути до 
відомих історичних місць та пам’яток природи, до садиб -  музеїв відомих майстрів, 
до садиб мешканців села, які займаються народними художніми промислами, 
безпосередня участь у івент-заходах (ніч на Івана Купала, Різдво, Пасха, весілля, 
свято вражаю тощо) додасть родзинки та цікавості до місцевого етноколориту. 
Наприклад, у програму спортивного туру (катання на лижах) під час новорічних свят 
можна включити національну кухню і запропонувати туристам взяти участь у 
традиційних святкуваннях.

Однією з активних форм безпосереднього залучення іноземних та вітчизняних 
туристів на Франківщину є організація івент-заходів: фестивальні дійства,
фольклорні свята («Карпатський вернісаж», м. Івано-Франківськ; «Бойківська ватра», 
м. Долина; «Великдень у Космачі», с. Космач), тощо.

Висновки. Етнотуризм буде затребуваний у майбутньому у зв’язку з 
унікальністю, автентичністю його пропозицій. Він сприяє вирішенню соціально- 
економічних проблем регіону, створює сприятливе макросередовище, що 
проявляється в збільшені кількості робочих місць, стимулюванню розвитку 
інфраструктури, зокрема транспортних комунікацій, закладів розміщення та 
харчування. Поте на сьогодні ще не вирішеними залишаються проблеми пов’язані з 
відсутністю спільного для розуміння термінологічного апарату і підходів до 
класифікації етнотуризму як унікального соціально-економічного явища через 
відсутність закріпленої на законодавчому рівні цього поняття.

Література
Шикеринець, В. В. Передумови розвитку етнотуризму в Карпатському регіоні / 

В.В.Шикеринець // Удосконалення механізмів державного управління соціально- 
економічним розвитком підприємств і галузей: Зб. наук. пр. ДонДУУ. -  Вип. 221. -  
Донецьк : Технопарк, 2012. -  С. 250-261.

Макарчук, С. А. Етнографія України: Навч. посіб. / С. А. Макарчук.- Львів: 
"Світ", 2004. - 312 с.
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9. Сучасні методи впроваджень іноваційних послуг у 
готельному господарстві

Діана Виноградова, Дарія Басюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Конкуренція у сфері готельного бізнесу зростає з кожним днем і така 
ситуація змушує власників готелів постійно впроваджувати нові технології з метою 
підвищення привабливості свого підприємства.

Інновації в готельному бізнесі розвиваються дуже швидко, оскільки якщо їх не 
застосовувати, то досягти успіху буде набагато складніше. Причиною інноваційного 
розвитку служать два основних цілком закономірних бажання отельєрів : 1) 
привертати максимальну кількість клієнтів, при цьому продаючи їм найбільшу 
кількість послуг, 2) завоювати прихильність гостя до підприємства, до свого бренду, 
щоб зробити його постійним клієнтом.

Матеріали і методи. У справі впровадження інноваційних технологій в 
готельний бізнес існують і перешкоди. Зазвичай до їх числа можна віднести розробки 
впровадження: ціну інноваційної технології, кількість ресурсів, матеріальних та 
інтелектуальних, які будуть витрачені на те, щоб навчитися працювати з цією 
інновацією і найголовніше -  інертність персоналу, в першу чергу цікавиться 
отриманням доходу. Не зважаючи на ризики, отельєри створюють багато цікавих 
послуг, які не тільки швидко окупаються, але й привертають увагу чисельних 
клієнтів.

Загалом, сучасне життя не може захистити людство від стресів, поганого 
самопочуття, хвороб, тому саме на цьому дуже вигідно робити акценти та 
запроваджувати інноваційні послуги. Відповідно до цього основними методичними 
прийомами проведення дослідження стало застосування системного аналізу при 
дослідженні взаємозалежностей та зв’язків між складовими об’єкту дослідження.

Результати. Проводячи моніторинг новітніх готельних послуг, необхідно 
звернути увагу на послуги, які є актуальними на сучасному ринку готельного бізнесу:

«Мильний Дворецький» - оригінальність послуги полягає в тому, відразу після 
заселення в номер гостей відвідує «мильний» дворецький з колекцією натурального 
мила місцевого виробництва та з гострим ножем, оскільки загалом в номерах 
відсутнє стандартне мило. Дана послуга користується попитом у гостей, а кількість 
бажаючих придбати «мильний сувенір» на пам'ять, постійно зростає. Ця пропозиція є 
вигідна для представників готелю, оскільки виготовляють його місцеві жителі з 
натуральних екологічно чистих матеріалів, на чому й роблять акцент.

Панорамний огляд готелів - надання мандрівникам і інтернет-користувачам 
можливості обирати готель по панорамним фотографіям та 3D-турам, зробленим 
усередині готелю. Панорами в 360 градусів будуть зібрані з широкоформатних 
знімків, зроблених з високим дозволом. Також потенційним гостям даної мережі 
готелів надана можливість як би пересуватися по поверху, розуміючи планування 
готелю і тим самим отримуючи безпрецедентну кількість інформації для здійснення 
правильного вибору. Цією інновацією займається американська корпорація Google.

Мотивація від мережі готелей - Нововведення охоплює британські та німецькі 
готелі, де випустили лімітовану колекцію взуття для мандрівників, замість звичайних 
банних тапочок. Готелі хочуть мотивувати своїх гостей на корисні піші прогулянки
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по околицях і тим самим підкреслити, що в кожному готелі мережі відображені 
особливості навколишнього середовища - від архітектури до кулінарії.

Меню «5-10-20» -  в даному меню можна вибирати страви, для приготування 
яких потрібно всього 5, 10 або 20 хвилин. Дане меню користується особливим 
попитом серед бізнесменів, а також тих, хто запізнюється на роботу, зустріч або 
просто забіг пообідати в ресторан готелю. Подібний формат меню відмінно підійде 
для кафе, бістро, а також закладів, що активно пропонують бізнес-ланчі.

Арт-консьєрж -  людина, яка окрім надання інформації щодо самого готелю, 
зможе розказати гостям про останні тенденції в світі сучасного мистецтва і 
актуальних культурних подій. Окрім цього в обов’язки цієї людини входять 
розробка програм і проведень екскурсій, шопінг-турів, еногастрономічних вечерь, 
дегустацій, мистецьких заходів.

Висновок. Інтенсифікація розвитку готельного бізнесу вимагає швидких, але 
високоефективних рішень. Пошук можливостей здивувати та привернути увагу 
сучасного вибагливого споживача призвів до появи багатьох неординарних проектів, 
не останнє місце серед яких займає впровадження новітніх додаткових послуг. 
Подібні концептуальні інновації вже статють одними з найперспективніших напрямів 
в готельному бізнесі, спроможних привернути увагу та утримати значний сегмент 
заможних клієнтів.

Література.
http://www.economy.nayka.com.ua/
http://prohotel.ru/news-216096/0/

10. Основні напрямки інноваційного розвитку готельної індустрії

Тетяна Влодарчик
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Інформаційна доступність сучасних засобів розміщення, призводить до 
двоякого результату: з одного боку, готель стає максимально відкритим і доступним 
для потенційного клієнта, з іншого, подібна відкритість призводить до швидкого 
копіювання новинок в управлінні конкурентами. У подібній ситуації конкурентну 
боротьбу можуть виграти тільки готелі, що постійно застосовують інноваційний 
підхід до управління.

Матеріали дослідження. Відповідно до міжнародних стандартів інновація 
визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у 
вигляді нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або 
удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності 
або в новому підході до надання послуг.

Для підприємств сфери послуг доцільне впровадження нетехнологічних 
інновацій, які, з одного боку, є джерелом конкурентних переваг, а з іншого, не 
можуть бути ідеально скопійовані. Якщо технологічні інновації виступають у формі 
нових продуктів і технологій , а також є основним фактором виробничо- 
господарської динаміки підприємства, то управлінські інновації -  основа постійного 
процесу вдосконалення системи управління в цілому і необхідна умова для 
ефективного розвитку готельного бізнесу. Відповідно до динамічно змінюваних умов
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діяльності будь-яке готельне підприємство як повноцінний учасник ринку змушене 
змінюватися, стаючи ініціатором внутрішньоорганізаційних інноваційних процесів.

проявляється, насамперед, у вдосконаленні інформаційного забезпечення 
діяльності засоби розміщення. Для забезпечення необхідного рівня 
конкурентоспроможності очевидна необхідність використання новітніх 
інформаційних технологій при впровадженні нових видів основних і додаткових 
послуг, а також розширення застосування нових каналів комунікацій для просування 
готелю.

В управлінні готельними комплексами, особливо готелями, що входять у великі 
міжнародні мережі, є можливість широкого застосування всього спектру сучасних 
інформаційних технологій -  від систем автоматизованого управління службами 
готелю до програм резервування номерів в мережі інтернет.

Наступним кроком є інновації при управлінні продажем. Готель повинен 
прагнути отримати доступ до максимально широкого набору каналів продажів. Серед 
основних функціональних можливостей автоматизованої системи можна виділити 
наступні:

1 ) управління відділом продажів і маркетингу готелю;
2 ) управління взаємовідносинами з клієнтами. Можливість вести облік побажань 

клієнта і всіх договірних умов, що дозволяє надавати більш високий рівень 
клієнтського сервісу;

3 ) управління програмами лояльності та заохочення постійних клієнтів;
4 ) управління продажами і заходами в готелі. Інформація оновлюється в режимі 

реального часу, але найголовніше, модуль інтерфейсів дозволяє обмінюватися 
даними з суміжними системами готельної автоматизації .

Створення власного сайту готелю надає можливості не тільки бронювання 
номерів безпосередньо, а й широкі маркетингові можливості для готелю.

Велика роль інноваційного підходу в забезпеченні безпеки клієнтів. Наявність 
системи відеоспостереження не тільки на території готелю, а й на прилеглій 
території, електронні замки на дверях номера і програмовані сейфи стали широко 
поширеними засобами захисту клієнтів. Особливо актуальні питання безпеки в 
невеликих готелях з мінімумом персоналу або його відсутністю .

Інновації в готельному бізнесі незамінні в інженерії. Всі інженерні системи 
готелю, пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, пожежогасіння та 
контролю доступу, відеоспостереження та охоронної сигналізації, а також система 
управління інженерним життєзабезпеченням об'єднані в єдиний інформаційно- 
керуючий простір.

Ще однією інноваційною тенденцією є використання принципів екологічності не 
тільки при проектуванні і будівництві , але і в поточній діяльності готелю. 
Інноваційний еко-готель, включає в себе сонячні панелі на даху для нагріву води, 
вітряні генератори для вироблення електроенергії, меблі, виготовлені з перероблених 
матеріалів. В обробці використовуються нетоксичні фарби. Харчові відходи 
переробляються в добрива.

Висновок. Таким чином, прогрес інноваційних технологій став одним із 
найважливіших чинників, що впливають на виробничий процес в готельному бізнесі. 
Інноваційними можуть бути методи використання вже існуючої технічної бази. 
Оптимізація витрат, як і збільшення прибутковості, на сучасному етапі розвитку 
готельного бізнесу, можуть бути гарантовані при створенні системи інноваційного 
менеджменту, що сприяє ефективному і конкурентоспроможному бізнесу на ринку 
готельних послуг.
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1. Технологический прогресс как фактор инноваций в гостиничном бизнесе // 

М.В. Кобяк «Российское предпринимательство» № 18 2012 г., С. 126- 132
2. http://www.hotelslobby.com/news/selected/174

11. Управління маркетинговою діяльністю готельного бізнесу

Дар’я Волкова, Лариса Литвинець
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Актуальність маркетингових досліджень пояснюється тим, що в 
маркетинговій діяльностіневід’ємною частиною є надання достовірної і своєчасної 
інформації про ринок готельнихпослуг, структуру і динаміку конкретного попиту, 
смаках і перевагах клієнтів, тобто інформаціюпро зовнішні умови функціонування 
готелю; створення такої пропозиції, набору послуг, щобільш повно задовольняє 
вимогам ринку, чим послуги конкурентів; необхідний вплив наспоживача, на попит, 
на ринок, що забезпечує максимально можливий контроль сфериреалізації.

Готельний бізнес, один з найперспективніших напрямів бізнесу, що успішно 
розвиваються,в Україні. Особливістю цього бізнесу є орієнтація на Європейські 
сервісні стандарти і стрімкийперехід до них. І як всякий бізнес - готельний бізнес 
прагне до збільшення доходу і шукаєінструменти і ефективні шляхи до досягнення 
бажаного фінансового результату.

Матеріали і методи. Вивченню управління маркетинговою діяльністю 
присвячено багато праць зарубіжних і вітчизняних авторів. Серед них У.Уэллс, 
Дж.Бернет, С.Моріарті, Дж. Р. Россітер, Л.Персі, Ф.Котлер, Ч.Сендидж, Дж. 
М.Лэйхифф, Дж. М.Пенроуз, Г.Л.Багіев, В. М. Тарасевич, Х.Анн, Д.Доті, 
Є.Голубкова, О.Феофанов, А.Звєрінцев, А.Дурович та багато інших. Аналізували ці 
проблеми й українські науковці: Л.Балабанова, А. Войчак, Т.Лук’янець, Г.Почепцов, 
Є.Ромат, В.Сахаров, Т.Примак.

Результати. Маркетинг -  це система управління та організації діяльності 
готелю з розробки,виробництва і надання послуг, що базується на комплексному 
врахуванні процесів, щовідбуваються на ринку. Орієнтованих на задоволення 
особистих або виробничих потреб, яказабезпечує досягнення готелем своїх цілей. 
Готельний маркетинг покликаний привести наданняпослуг у відповідність з попитом, 
і спрямувати зусилля маркетингової служби готелю настворення таких послуг, які б 
відповідали попиту [2].

Маркетингова діяльність у готельному бізнесі, як найважливіша функція в 
індустрії готельного бізнесу, повинна забезпечувати стійке, конкурентоспроможне 
функціонування та розвиток того або іншого суб'єкта маркетингової системи на 
готельному господарському ринку з урахуванням стану внутрішнього й зовнішнього 
середовища. У цьому розумінні маркетингова діяльність припускає проведення 
маркетингових досліджень і на їхній основі - розробку стратегії та програму заходів, 
які використовуються з метою підвищення продуктивності готельного бізнесу та 
ефективності задоволення потреби кінцевого споживача-туриста.

Управління маркетинговою діяльністю готельного бізнесу як системою 
маркетингової діяльності включає в себе планування, виконання й контроль
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маркетингової програми та індивідуальних обов'язків кожного працівника, оцінку 
ризику й прибутків, ефективність маркетингових рішень [.4].

Управляти маркетингом - це означає так побудувати систему збирання 
інформації; дослідження ринку, реклами; маркетингову стратегію операцій 
просування готельного продукту й обслуговування, щоб забезпечити максимальний 
ефект при раціональному мінімумі витрат на маркетинг.

Готельний бізнес функціонує в умовах динамічно-мінливого зовнішнього 
середовища та постійної трансформації його зовнішніх факторів.Головне завдання 
управління - виявити, проаналізувати ці зміни та вміти пристосувати діяльність 
фірми до нових умов.Управління маркетингом як процес складається з аналізу, 
планування, виконання, координації, а також програми контролю всіх елементів 
маркетингового комплексу.Основою сучасного управління маркетингом є концепція 
маркетингу.Це філософія, спрямована на клієнта, яка втілюється в життя готелей, які 
намагаються обслуговувати клієнтів краще, ніж їхні конкуренти. Процес управління 
передбачає наступні процеси:

- аналіз ринкових можливостей;
- пошук цільових сегментів ринку;
- формування стратегічних маркетингових програм;
- виконання й контроль стратегічних програм маркетингу.
Висновок. Отже,успішна робота готельного бізнесу залежить від того, який з 

підходів до взаємозв'язків основних виробничо-економічних функцій домінує в 
генеральній концепції: традиційний, спрямований на виробництво, та новий, 
орієнтований на споживача й ринок.
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підприємствами/Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
2. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту : Навч. посіб. К.: Кондор, 2005.408 с.
3. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посібник. -  3-тє вид., перероб. - 

К.: Знання, 2006. - 327 с.
4. Тимошенко З.І., Мунін Г.Б., Дишлевий В.П. Маркетинг готельно-ресторанного 

бізнесу. - К.: Вид-во Європ. ун-ту. 2007. - 246 с.

12. Технологія CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT як 
сучасний маркетинговий підхід підприємств туристичного бізнесу

Алла Гембець, Юрій Сологуб
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. У сучасних умовах, коли на ринку існує значна конкуренція, при 
управлінні якістю турпродукту необхідно активніше розвивати використання 
нематеріальних активів -  специфічних нефінансових ресурсів, що не мають фізичної 
форми, однак надають власнику права та привілеї в процесі надання послуг і при 
цьому формують економічну вигоду для підприємства (репутація, торговельна марка, 
фірмовий стиль, відносини з постачальниками, клієнтами).
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Матеріали і методи. Нині існує низка науково-методичних розробок з питань 
управління і взаємовідносин з клієнтами. Одним з таких є СЕМ - управління 
враженнями клієнта. Customer Experience Management -  це концепція, 
сконцентрована на клієнтові, враховуючи не тільки функціональність продукту, але і 
все те, що додає цінності під час ухвалення рішення, процесу здійснення купівлі і 
безпосередньо споживання. Технологія Customer Experience Management (CEM) 
допомагає споживачу відчути власну значущість та індивідуальність для конкретного 
підприємства.

Алгоритм управління враженнями налічує 5 етапів.
1. Аналіз емпіричного світогляду клієнта. Аналіз соціокультурного контексту 

клієнтів, їхній спосіб життя, емоційні потреби та бажання, створюють позитивний 
емоційний фон власної торгової марки компанії.

2. Побудова емпіричної платформи -  це багаторівнева, мультисенсорна, 
динамічна панорама бажаних вражень або емоційного досвіду клієнтів.

3. Формування враження від туристичного продукту. Визначається двома 
складовими: емоційними характеристиками і естетикою продукту. Для розробки 
емоційного фону вже існуючих брендів необхідна креативність в їх 
перепозиціонуванні („переодягання бренду”).

4. Розробка інтерфейсу клієнта -  це найрізноманітніша робота з клієнтами 
безпосередньо в місцях обслуговування. Він формується в інтерактивному режимі. 
Важливо структурувати зміст і стиль цієї динамічної взаємодії для того, щоб надати 
клієнту ту інформацію і послугу, яка йому потрібна, і передати її в такий спосіб, яким 
він хоче її отримати.

5. Постійні інновації та креативність. Необхідні нововведення, які би емоційно 
позитивно вплинули на клієнтів.

Крім того, для поліпшення якості турпродукту туристична діяльність повинна 
бути організована у формі реального шоу, такого, яке відбувається у реальному житті 
(reality show). Велика перевага реальних шоу полягає у тому, що вони дарують 
захоплюючі враження чітко визначеному колу клієнтів. Якісні реальні шоу подібні 
прямому маркетингу, тільки ключовому клієнту передаються враження, а не 
рекламний буклет. Такі шоу вирішують питання повторного звернення до турфірми. 
Найкращі реальні шоу інтерактивні: публіці дають можливість зіграти роль, задавати 
питання, тобто прийняти обґрунтовану участь.

Результати. Управління емоціями клієнтів -  нова парадигма, що представляє 
радикальний перелом в управлінських підходах. Ґрунтуючись на ідеї того, що клієнт 
-  найголовніший ресурс бізнесу, необхідно здійснювати відповідні інвестиції в 
емоції і враження клієнтів, щоб згодом одержати від цього фінансову віддачу.

Висновки. Таким чином, для ефективного управління враженнями клієнтів 
необхідно детально і змістовно вивчати свій сегмент ринку. Під час здійснення 
продажу продукту необхідно зважати на те, що відбувається обслуговування не 
абстрактного покупця, а реальних людей, які мають власне бачення та життєву 
позицію, їм потрібні саме товари, продукти чи послуги, а організації -  потрібні саме 
вони, клієнти. Отже, метою організації стає перевтілення у свій сегмент, у тих людей, 
для кого вона працює, щоб продати продукт. Варто аналізувати власний сегмент 
ринку зсередини -  хто ці люди, що їх турбує, чого вони прагнуть бачити і чого не 
люблять. У підсумку успіх продавця залежить від розуміння потреб і поведінки
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споживача, його унікальних особливостей, та задоволення цих потреб краще та 
ефективніше, ніж конкуренти.
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13. Зелений туризм в Україні

Руслан Гірак , Дарія Басюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Сільський (зелений) туризм, або агротуризм, є одним з видів екологічного 
туризму, який останнім часом набуває поширення і продовжує активно розвиватися в 
багатьох європейських країнах. Не є винятком і Україна. Характерно, що в 
розвинених країнах світу такий вид відпочинку користується попитом не лише у 
людей середнього достатку, а й у заможної частини населення. Адже агротуризм дає 
можливість міським жителям відпочити в сільській місцевості на природі, позбутися 
стресів, відвідати місцеві пам'ятки, ознайомитися з побутом сучасних сільських 
мешканців та народними традиціями, які вони зберігають, а за бажання - взяти участь 
у сільськогосподарських роботах.

Цей вид туризму, сприяючи розвитку малого бізнесу в аграрних регіонах, дає 
можливість міським мешканцям активно відпочивати в приватних сільських 
господарствах, а сільським господарям поліпшити своє фінансове становище. За 
агротуризмом в Україні велике майбутнє.

З давніх часів і до наших днів відомо, що багатство України в її багатих землях, в 
її прекрасній природі. За останні 5 років кількість туристів збільшилась втричі.Саме 
завдяки великій кількості природних заповідників і національних природних парків, 
та і просто унікальних мальовничих місць, які подарувала ця земля, зелений туризм в 
Україні має всі передумови для свого розвитку.

Сьогодні, туристична галузь в Україні є лише п’ятою за значенням складовою 
поповнення бюджету і її питома вага має значно зрости з огляду на такі об’єктивні 
передумови, як вигідне геополітичне розташування України в центрі Європи, 
наявність значного туристично-рекреаційного потенціалу, сприятливий клімат, багаті 
флора і фауна, чисельні культурно-історичні пам’ятки світового рівня.

Майже 60 % мешканців сільської місцевості перебувають за межею бідності. За 
таких умов селянин змушений шукати інші сфери діяльності, які забезпечували б 
йому хоча б прожитковий мінімум. Розвиток сільського зеленого туризму міг би 
зупинити таку сумну тенденцію в українських селах, підвищити матеріальний 
добробут та частково вирішити проблеми зайнятості сільського населення. Отже, 
розглянута сфера туристичнихпослугпотребує державного регулювання і підтримки, 
в тому числі, і на регіональномурівні.

Найактивнішими регіонами, що розвивають зелений туризм на своїй території, 
вважається Закарпатський, Івано-франківський, Вінницький, Київський, Львівський, 
Полтавський і Кримський.
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З кожним роком до цього списку додається все більша кількість регіонів, які 
роблять все можливе, аби зелений туризм досяг максимального розвитку на їх 
території.

Сільський, зелений туризм:
1. Сприяє вирішенню основних соціально-економічних проблем села:
-зайнятість сільського населення;
-зростання доходів та підвищення життєвого рівня сільських жителів при 

відносно невеликих фінансових затратах;
-поліпшення благоустрою садиб та сіл, розвиток інженерної та соціальної 

інфраструктури;
-розширення асортименту присадибного господарства;
-реалізація на місці продукції особистого підсобного господарства як готових 

продуктів харчування;
-стимулювання охорони місцевих пам’яток, збереження місцевих звичаїв, 

фольклору, народних промислів;
-підвищення культурно-освітнього рівня сільського населення тощо.
2. Може бути джерелом поповнення місцевих бюджетів додатковими 

надходженнями, коли набере масового характеру.
3. Не вимагає значних інвестицій і використовує переважно приватні джерела 

капіталу. Капіталовкладення швидко скуповуються.
4. Розвантажує найбільш популярні туристичні центри, зменшуючи негативні 

екологічні наслідки надто інтенсивної туристичної діяльності.
Український сільський туризм може стати візитною карткою нашої держави на 

міжнародному туристському ринку, про що свідчить бажання іноземців 
познайомитись з історичним та природним потенціалом України.

Сьогодні, розвиток сільського зеленого туризму в Україні обмежують і 
гальмують такі фактори:

- політико-економічна нестабільність у державі;
- відсутність належного правового забезпечення розвитку сільського зеленого 

туризму;
- відсутність механізму раціонального та екологічно збалансованого 

використання природного та історико-культурного потенціалу для по-треб туризму;
- низький рівень інфраструктури та комунікацій;
- недостатній рівень кадрового та рекламно-інформаційног озабезпечення
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14. Проект парку «Тельбін» мікрорайону Березняки у місті 
Києві з меморіальним сквером

Олександр Дудін
Національний авіаційний університ ет

Вступ. Меморіальні парки це території з розміщеними на ній монументальними 
архітектурними спорудами: мавзолеями, пантеонами, скульптурними групами, 
обелісками слави і пам'ятниками, присвяченими видатним подіям та постатям в 
історії країни і народу. За своїм історичним і соціальним значенням вони займають 
особливе місце в архітектурі, містобудівництві, дизайні та соціально-політичних 
відносинах в суспільстві.

Дослідження дизайну та благоустрою меморіальних парків та виявлення 
композиційних та функціонально-просторових особливостей організації закладів 
даного типу є актуальною науковою і практичною проблемою.

Матеріали та методи. У своєму дослідженні ми розробили композиційні та 
архітектурно-планувальні особливості дизайну парку «Тельбін» мікрорайону 
Березняки у місті Києві з меморіальним сквером та дизайн інтер’єрів об’єктів і 
споруд, благоустрій території меморіального клубу -  скверу «Квартирник» на його 
території .

Результати. На даній території знаходится парк «Тельбін» в занедбаному та 
захаращеному стані. В процесі підготовки проекту було проведено обстеження, фото 
фіксація, обміри та соціологічні опитування гостей парку, що допомогло краще 
вивчити дані території та її стилістику, планування, розташування забудов на всій 
території озера Тельбін. На даний момент на цій території, де пропонується 
створення нового об’єкту туризму, знаходиться звалище після зупинення
громадськістю района рейдерського будівництва

На території забудови планується об’єкт, який має назву клуб -  сквер 
«Квартирник», і передбачає об’єднання два різних стиля дизайну в один, як 
ландшафтного так і інтер’єрного. Це буде одноповерхова споруда, розділена на дві 
функціональні зони, прохідна у будь - який час та відкрита, з колонами, та зроблена 
на основі бетонних металевих, та скляних конструкцій.

В даному випадку будівля пропонується, як туристичний об’єкт, також об’єкт 
ландшафтного дизайну та об’єкт дизайну інтер’єру, який насамперед розрахований 
на відвідувачів різного контингенту (музичних фанів чи звичайних туристів, а також 
жителів міста Києва ).

Основна концепція цього проекту -  це створення відкритого простору (сквер) 
для творчого відпочинку відвідувачів. Серед усіх приміщень, які були спроектовані, 
загальними з них є галерея (зона музею меморіального комплексу)., зона скверу 
(втілення атмосфери домашнього затишку у відкритому просторі для відвідувача.

Висновок. Концепція об’єкту полягає в наступному:
- «Квартирник» та «Сквер» - два різних вида дизайну, об’єднанні в один;
- Меморіальний комплекс ім.В.Цоя на оз. Тельбін (поняття «квартирник» 

насамперед відноситься якраз до цієї особистості, історичний музей про нього, його 
творчість та його життя;

- Музей житлового масиву Березняки та історичної спадщини озера Тельбін;
- Туристичний об’єкт відпочинку для паломників та фанів музичного руху 80-тих 

та 90-тих років;
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- Місце відпочинку для людей різного контингенту;
- Збереження території благоустрою, разом з так званим «Деревом Цоя», 
та облагородження усієї території;
- Створення ресторану «Мурашник» на мотив пісні гурта «КИНО» 

(Муравейник).

15. Маркентинг в сфері туризму

Дарія Зарицька
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Маркетинг в туризмі має свої особливості, що виникають насамперед 
через специфічного характеру туристичного бізнесу. У кожній країні і на кожному 
ступені розвитку туристичного бізнесу склався свій , особливий підхід до 
комерційної діяльності, тому туристичний маркетинг в цілому , також як і готельний 
маркетинг зокрема є продукт спільної роботи підприємців різних країн. Маркетинг в 
сфері міжнародного туризму розглядається як послідовна діяльність туристичних 
компаній і підприємців , спрямована на досягнення певних комерційних цілей. Це 
система постійного координування пропонованих послуг з послугами , які 
затребувані на ринках різних країн.

Матеріали та методи. При цьому у туристичної компанії і готелі кінцеві цілі 
неоднакові. Якщо туроператор за рахунок задоволення потреб споживачів бажає 
збільшення свого прибутку , то в готельний маркетинг високі обсяги продажів , як 
результат , не відокремлює від високої якості обслуговування , яке досягається 
свідомої роботою всього колективу , правильним підбором і розстановкою кадрів , 
ефективної корпоративної культурою. Разом з тим в готельному маркетингу , як і в 
інших сферах , повинні існувати і заходи прямого впливу на результативність 
продажів , такі як ціноутворення і реклама. Для туристичних послуг однією з 
найважливіших складових іміджу є репутація організації виробника. Для формування 
сильного бренду доцільно ідентифікувати компанію в професійному середовищі і 
конкурентному оточенні , формуючи її специфічну позицію на ринку і таким чином 
виділяючи її з ряду подібних. Тут необхідний професійний комплексний брендинг , 
що включає всі види маркетингових комунікацій: туристичну рекламу , зв'язки з 
громадськістю ( PR ) , стимулювання збуту , директ -маркетинг. Міжнародна 
команда професіоналів туристичної індустрії Tourism Review працює щодня з цілим 
рядом соціальних мереж (наприклад Twitter, Facebook тощо) і традиційних засобів 
масової інформації для спільних продажів, маркетингу, зв'язків з громадськістю та 
реклами. Вони використовують такі способи реклами як:

маркетинг статті - тисячі унікальних статей, опублікованих в сотнях каталогах 
статей та електронних журналів, значно збільшить вагомість і привабливість Вашого 
туристичного порталу, і залучать додатковий цільовий трафік.

блоговий маркетинг - розміщення унікальних статей в ніші блогів є неймовірно 
ефективним маркетинговим інструментом з точки зору створення цільового трафіку 
на Ваш сайт, а також для підвищення рейтингу Вашого туристичного сайту для 
пошукових систем;

соціальні закладки - як тільки фахівці Tourism Review розмістять посилання Ваш 
сайт в закладках на Delicious, StumbleUpon, Digg, Yahoo! Buzz і т.д., Ви досить
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швидко помітите збільшення цільового трафіку на Ваш сайт саме з цих соціальних 
закладок;

відео маркетинг - правильне розміщення відео дає велику перевагу для виходу на 
лідируючі позиції в пошукових системах;

Результати. Споживачі дуже уважні до відгуків про готелі , курортах , 
турфірмах і розшукують їх по всьому Інтернету , а значить моніторинг того , що 
написано про компанію на численних туристичних сайтах , і розміщення там своїх 
промо матеріалів просто необхідно для просування. Сучасний туристичний бізнес 
характеризується також дуже тісним зв'язком між туристичними організаціями 
різних країн , туроператорами і турагентствами . Виробники турпродукту зацікавлені 
у збільшенні кількості точок продажів і організують централізовану рекламу всієї 
своєї мережі , вказуючи в ній контакти всіх своїх операторів і агентів , куди клієнт 
може звернутися , щоб купити путівку.

Висновок. Реклама в туризмі та просування туристичних послуг гостро 
необхідні у зв'язку з високою конкуренцією і динамічністю туристичного ринку . Усе 
складніше стає переконати споживача купувати туристичні послуги саме своєї 
компанії і все більше потрібно фінансових ресурсів і людських зусиль для залучення 
й утримання клієнтів. Саме тому важливо розуміти , що тільки професійне рекламне 
агентство з великим досвідом роботи зможе забезпечити ефективність ваших 
рекламних інвестицій . Вірусний маркетинг і вірусна реклама відносяться до 
маркетингових методів цілеспрямованого використання соціальних мереж , засобів 
масової інформації , інтернет спільнот , блогів , вікіпедії або будь аналогічної 
діяльності в Інтернеті.

Література.
Дурович А.П. Маркетинг в туризме / Минск - 2003.-496 с.
Карягын Ю. О., Тимошенко З. І., Демура Т. О., Мунін Г.Б. Маркетинг 

турпродукта /К: Кондор, 2009. -  394 с.
Скибінський С. В., Іванова Л. О., Моргун О. Ф. Маркетинг готельних послуг 

Львів 2000 -  246 с.

16. Способи поширення інноваційних продуктів у туризмі

Тетяна Іваніцька
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Для того щоб інноваційні продукти знаходили широке застосування, їх 
передають зацікавленим особам і організаціям. Передача інноваційних технологій 
являє собою переміщення науково-технічних досягнень усередині країни або за її 
межі. Як правило, у технологічний обмін бувають залучені чотири сфери людської 
діяльності - наука, техніка, виробництво й керування. Здійснюється передача як на 
комерційній, так і на безоплатній основі.У сфері туризму є численні випадки 
придбання й продажу технологічних процесів, прав на використання розроблених 
туристськими компаніями нововведень економічного, технологічного й фінансового 
характеру, тому працівникам туристського бізнесу необхідно мати виставу про те, як 
відбувається передача інноваційних технологій.
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Матеріали і методи. Використовуючи методу аналізу та узагальнення були 
оцінені основні способи та прийоми поширення інноваційних продуктів у 
туристичній сфері.

Результати. Комерційна передача. Основними формами передачі технологій на 
комерційній основі є:

* патентні угоди - торговельна угода, по якій власник патенту уступає свої права 
на використання винаходу покупцеві патенту;

* ліцензійні угоди - торговельна угода, по якій власник винаходу або технічних 
знань надає іншій стороні дозвіл на використання в певних межах прав на 
інтелектуальну власність;

* ноу-хау - надання технічного досвіду й безпатентних секретів виробництва, що 
мають комерційну цінність, що й включають відомості технологічного, 
економічного, адміністративного, фінансового характеру;

* інжиніринг - надання технологічних знань, що включають широкий комплекс 
заходів щодо підготовки техніко-економічного обґрунтування проектів, 
консультування, нагляд, проектування, випробування й обслуговування.

У міжнародній практиці основною формою науково-технічного обміну є продаж 
ліцензій. Ліцензійні угоди встановлюють вид ліцензії (патентна, безпатентна), 
характер і обсяг прав на використання технології (проста, виняткова, повна), 
виробничу сферу, територіальні границі й строк використання предмета ліцензії, а 
також порядок оплати..

Інтернет дозволяє туристським організаціям, без більших витрат одержати 
доступ до більших груп споживачів з метою передачі конкретної інформації про 
пропоновані продукти й про організацію їх продажів; надійно поширювати повну й 
докладну інформацію про свою діяльність; швидко й ефективно ухвалювати заявки 
клієнтів і робити бронювання необхідних послуг; скоротити витрати на виробництво 
й поширення друкованої продукції;прискорити й спростити взаємодія з партнерами 
на ринку.

У момент продажу туристська послуга - не більш ніж інформаційний продукт 
про послуги, які будуть надані клієнтові. Зараз конкурентна боротьба серед учасників 
туристського ринку крім ціни і якості обслуговування розвертається навколо довіри 
клієнта до надаваної його інформації.Традиційно постачальники туристських послуг 
(готелю, ресторани, транспортні компанії, музеї й ін.) взаємодіяли із клієнтами через 
посередників: туроператорів, турагентства, готельні мережі, комп'ютеризовані 
мережі бронювання. Сьогодні з'явилися віртуальні посередники - сайти готелів, 
авіакомпаній, туристських фірм. Це дозволяє туристові безпосередньо, без участі 
туристських фірм, одержувати інформацію й замовляти послуги в будь-якій 
комбінації виробників і посередників.

Із загальної маси послуг, що здобуваються через Інтернет, три чверті припадає на 
Сполучені Штати, де понад 60 % туристів використовують Інтернет для пошуку 
підходящих турів. Результати проведених досліджень підтверджують, що в 
туристській галузі попит сильно залежить від вартості й оперативний пошук 
необхідної інформації часто відіграє вирішальну роль, тому усе більше споживачів 
віддають перевагу пошуку й замовлення квитків і готелів саме в мережі Інтернет 
будь-якому іншому джерелу інформації. В 2004 р. обсяг продажів туристських 
послуг у США з використанням онлайновых технологій значно зріс і склав 54 млрд 
дол. США, або 23 % усіх угод. Найбільший дохід принесла онлайновая продаж 
авіаквитків - 23,3 млрд дол. США, на другому місці - бронювання місць у готелях 
(11,6 млрд дол. США). Обсяг мережних послуг росте як у великих віртуальних
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турагентствах, так і на сайтах туроператорів. Згідно з дослідженнями, розробка й 
впровадження нових онлайновых технологій приведе до подальшого збільшення 
кількості бронювань туристських послуг в Інтернеті, а обсяг продажів через веб- 
сайти туроператорів до 2010 р. може скласти 60 % (в 2006 р. 56 %).

Якщо на європейському ринку в 2002 р. обсяг продажів туристських послуг в 
онлайновом режимі склав 7,6 млн євро (3,4 % у загальному обсязі продажів), то в 
2006 р. - 10 % цього обсягу. На першім місці перебуває Великобританія - 38 % від 
загальних туристських операцій; за нею ідуть Німеччина - 22 %; Франція - 12 %; 
Фінляндія, Ісландія й Скандинавські країни - по 11 %. В інших країнах Європи обсяг 
онлайновых операцій становив 8 -9 %.[12 стор 86]

Використання онлайновых операцій дозволяє туристській фірмі придбати нову 
аудиторію й охопити послугами значно більші території, а також одержати значну 
економію часу при роботі із клієнтами. Однак у Україні продажу турів поки 
здійснюються при особистому візиті покупця в туристську фірму. Повний переклад 
українського турбізнеса на онлайнові технології зараз нереальний у зв'язку з 
відсутністю чіткого законодавства в цій сфері, низьким рівнем розвитку ринку, 
недостатньою досвідченістю споживачів, неможливістю оплатити послуги 
кредитною картою й відгородити клієнта від різного роду шахрайств.

Висновки. Аналіз показує, що споживачі не роблять покупок в онлайновом 
режимі по наступних причинах: віддають перевагу послугам туристської компанії; 
уважають, що інформація в Інтернеті є неповною; не довіряють віртуальним 
агентствам; не знають надійних туристських сайтів і не вміють ними 
користуватися.Розвиток передових технологій поступово починає витісняти 
друковані видання, заміняючи їх публікацією інформації й реклами в Інтернеті або 
іншими формами.

Більш ефективні можливості пошуку потрібної інформації в Інтернеті, нові 
портативні бездротові обладнання, що дають вихід у мережу, розширення кількості і 
якості інформації про туристські центри й усіх послугах, що мають відношення до 
подорожей, передвіщають величезні зміни в туристському бізнесі й електронної 
комерції. Кількість користувачів Інтернету буде стрімко зростати, тому що 
використання телекомунікаційних систем дозволяє туристові самостійно планувати 
поїздку: скласти маршрут, замовити й оплатити готель, екскурсії, квитки на літак, 
поїзд або круїз і ін. Для того щоб полегшити одержання інформації про подорожі й 
туризм користувачами Інтернету, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(ICANN) розв'язала виділити новий домен спеціально для туристського бізнесу 
".travel", який впроваджується в цей час.Особливою формою використання 
інформаційних технологій у туризмі є електронні системи бронювання.

Література.
1. І.В.Космидайло. Проблеми інноваційного розвитку в Україні та шляхи їх 

вирішення//Актуальні проблеми економіки.-2007.-№2(68) - С.20.
2. Про інноваційну діяльність:Закон України від 4 липня 2002 року № 40- 

!Wzakon1.rada.gov.ua.
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17. Досвід та перспективи QR-коду як ефективного методу 
просування послуги на ринку

Аліна Іванова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Більш ніж 50% користувачів мобільного зв’язку Японії, 14 млн 
користувачів в США,4 млн користувачів у Великій Британії використовують QR- 
коди в повсякденному житті. Найпопулярніші події, які відбувались за допомогою 
QR-кодів це перехід на веб-сайт, отримання тексту та обмін контактами. Доцільно 
визначити перспективу розвитку QR-кодів та ефективність їх використання на ринку 
України.

Методи дослідження. При дослідженнях розповсюдження QR-кодів в м.Київ 
використаний метод польових досліджень, теоретичне узагальнення та порівняння. 
Польове дослідження виявлялось в спостережені реклами на всіх носіях (вагони 
метро,листів, постери тощо), а саме наявність на них QR-кодів. Після чого мало місце 
теоретичне узагальнення, шляхом аналізу побаченого, прочитаного та почутого. 
Порівняння проводилось після теоретичного узагальнення інформації про 
використання кодів на нашому ринку та збору інформації про закордонний досвід.

Результати. За опитуванням власників мобільних телефонів у великих містах 
країни, проведений J’son&Partners Consulting у 2012 році 33% користувачів 
інформовані про QR-коди -  вони знають та розуміють як їх використовувати,59% не 
знають про них, а 8% проінформовані помилково. З 33% проінформованих 69% 
користувалися кодами неодноразово, а це свідчить про те, що при умові підвищення 
рівня проінформованості населення, буде пропорційно підвищуватись рівень 
постійних користувачів QR-кодів. Одночасно порівнюючи потенційну аудиторію та 
фінансові затрати на створення QR- коду з необхідною інформацією, можно реально 
оцінити ефективність даного методу просування послуги. Різноманіття інформації, 
яку можна закодувати величзне. Починаючи від анонсів різних діючих акцій в готелі, 
ресторані, закінчуючи про рекламу щодо банківських, туристичних послуг та 
загальноосвітньої інформації. Наприклад, дана технологія дозволила корпорації 
Tesco за три місяці збільшити виручку від послуги HomePlus на 130%, а кількість 
зареєстрованих на 76%.

Висновки. Технологія QR-кодів стрімко розвивається у всьому світі, що 
свідчить про доцільність використовувати її при просуванні послугу на рику. Адже в 
порівнюючи фінансові затрати та потенційну аудиторію, яка постійно зростає, можна 
стверджувати про ефективність використання даної технології.

Література.
1. Леонид Бугаев Мобильный маркетинг. Как зарядить свой бизнес в мобильном 

мире. -  М.:Альпина Паблишер, 2012.- 214 с.
2. Охрименко П.Р.Інновації в готельно-ресторанних закладах.Харків:Світанок- 

212 с.
3. J’son&Partners Consulting magazine.Inc.2012 NY 9324/S/Patterson-2012.- 

Vol.103,p.76-80

506



18. Целесообразность внедрения программ лояльности в 
отельный бизнес Украины

Анастасия Карплюк
О десская национальная академия пищ евых технологий

Вступление. Актуальность данной темы предопределена быстрыми темпами 
развития гостиничного бизнеса, как во всем мире, так и в Украине, а также 
необходимостью изучения вопросов, связанных с привлечением постоянных 
клиентов, которые составляют хорошую основу для экономической стабильности 
каждой гостиницы.

Материалы и методы. Для изучения данной темы были использованы 
электронные системы бронирования разных сетевых отелей. Мы использовали 
сравнительный метод для определения целесообразности внедрения программ 
лояльности в отельный бизнес на территории Украины. Для сравнительной 
характеристики были использованы программы лояльности таких американских 
брендов как Starwood и Hyatt, а также украинского сетевого отеля Reikartz. 
Сопоставление плюсов и минусов данных программ дало нам возможность 
определить наиболее подходящие характеристики, которые были бы эффективны в 
реалиях нашей страны.

Результаты. Для привлечения нового клиента необходимо намного больше 
ресурсов и времени, чем для удержания уже существующего. Маркетинговые 
исследования показывают, что повторные покупки приносят в 5-15 раз больше 
прибыли. Доход от повторных покупок колоссальный, однако, все еще много 
предприятий, которые не делают практически ничего, чтобы удержать клиента. По 
независимым оценкам, это 75-90% фирм.Самый простой и оптимальный путь -  это 
запуск клиентской программы лояльности. Качественная программа лояльности не 
обязательно требует больших усилий при запуске, и в то же время, приносит 
значительный доход бизнесу.[1]

Программа лояльности — комплекс маркетинговых мероприятий для развития 
повторных продаж существующим клиентам в будущем, продажи им 
дополнительных товаров и услуг, продвижения корпоративных идей и ценностей, 
других видов потенциально прибыльного поведения. Проводится, в основном, на 
этапе зрелости жизненного цикла товара. [2]

Программы по привлечению постоянных клиентов в отельном бизнесе 
представляют собой системы скидок и бонусов, которые полагаются гостям отеля в 
зависимости от проведенного в нем времени и потраченных денег. Ведь постоянный 
гость, осведомленный обо всех услугах отеля, в результате тратит намного больше 
денег, как в самом отеле, так и в других компаниях, которые с ним сотрудничают. 
Следует обращать внимание на постоянных клиентов, поощрять их и в результате 
они станут постоянными, что положительно сказывается на экономических 
показателях гостиницы.[3]

Основной задачей для отельеров является лояльность гостя к отелю и 
переключение гостя от агентской фирмы на непосредственное взаимодействие со 
службой продаж гостиницы. В обоих случаях возрастает загрузка гостиницы, а во 
втором случае имеется прямая экономия -  сокращение агентских вознаграждений. [4]

В 2012 году Epsilon Strategic & Analytic Consulting Group провела исследование 
400 путешественников и выяснила, что в добавок к цене, расположению, хорошему
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виду из окна и рекомендациям друзей, программы лояльности также являются 
мотивирующим фактором. Также исследование показало, что 8 из 10 членов 
программ лояльности задумываются о том, чтобы использовать свой шанс получить 
вознаграждение в процессе выбора отеля. [5]

Вывод. Программы лояльности - эффективный инструмент гостиниц. Несмотря 
на немалые затраты, программы лояльности увеличивают чистые операционные 
доходы. Чем выше участники поднимаются по уровням программы, тем больше их 
расходы фокусируются на данной гостинице или сети. Предоставляя большой объем 
информации о госте, программы лояльности дают возможность гостинице 
реализовать все инструменты маркетинга для каждого клиента. Таким образом, 
программа лояльности гостиницы может лишь дополнить хороший сервис и 
продукт . Программа лояльности требует непрерывного контроля и оценки 
эффективности. Программы поощрения и мотивации постоянных клиентов получают 
все большее распространение в украинских гостиницах. Продуманная маркетинговая 
политика, направленная на удержание и привлечение новых гостей, существенно 
улучшает загрузку отеля, повышает его привлекательность для корпоративных 
клиентов. При внедрении программ лояльности отечественные отельеры в равной 
степени используют как зарубежный опыт, так и собственные ноу-хау, отталкиваясь 
от украинских реалий.

Литература:
1. http://prohotelia.com.ua/2010/02/loyalty_programs/;
2. http://hotelexecutive.com/busmess_review/2870/the-importance-of-hotel-loyalty- 

programs.
3. http://www.google.com/think/research-studies/the-role-of-loyalty-programs-for-the- 

2012-traveler.html.;
4. http://otelier-restorator. com/ru/news/84-uderzhat-lentyaya. html
5. http://www.entertamment.com/cms/loyalty-programs/compellmg-travel-rewards- 

programs-are-a-necessity/

19. Тематичні парки

Олена Кікар , Дарія Басюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Тематичний парк -  це парк розваг, атракціони, навколишнє оточення, 
обслуговуючий персонал якого стилізовані під певну тематику, наприклад, Дикий 
Захід або острів піратів. Перший тематичний парк був створений Уолтом Діснеєм. На 
думку Уолта Діснея, тематичний парк -  це центр сімейного відпочинку і розваг, що 
здебільшого визначає вибір самої теми. Щоб об'єднати людей різного віку і, в першу 
чергу, залучити доросле населення, вона повинна носити не тільки розважальний, але 
й інформаційно-пізнавальний характер.

Матеріали та методи. В ході дослідження використовувався метод аналізу та 
збору як статистичної так і аналітичної інформації. Зокрема були проаналізовані 
атуальні на сьогоднішній день тенденції розвитку туристичної сфери світу.

Результати. Disnayland - парк розваг у місті Анахаймі, штат Каліфорнія, США, 
що знаходиться під управлінням підрозділу Walt Disney Parks and Resorts компанії
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«Уолт Дісней». Перший з тематичних парків Діснея, був відкритий 18 липня 1955 
року.

Цей парк став втіленням ідеї Уолта Діснея про ідеальне місце для сімейного 
відпочинку, в якому було б відтворено світ мультфільмів та казок, де цікаво всім: і 
дорослим, і дітям.

З моменту відкриття Діснейленд не раз розширювався і оновлювався, в тому 
числі в 1966 році була додана площа Нового Орлеана, Медвежа країна (нині країна 
Тварин) - в 1972 році Мультаун Міккі - в 1993. На місці початкового паркувального 
майданчика Діснейленду був влаштований Діснеївський парк каліфорнійських 
пригод. Його відкрили в 2001 році.

Сумарне число людей, які відвідали Діснейленд набагато більше, ніж в будь- 
якому іншому парку світу - близько 600 мільйонів чоловік з моменту його відкриття. 
У 2009 році парк відвідало 15900000 людей, тим самим парк став другим за 
відвідуваністю в світі.[1]

Ferrary world. Розважальний центр Ferrari World в Абу -Дабі цілком і повністю 
присвячений компанії Ferrari , логотип якої можна зустріти на всіх експонатах і 
атракціонах парку і навіть побачити з ілюмінатора літака на даху Ferrari World .

Під червоною футуристичної дахом площею 200 000 м 2 ховається маса цікавих 
експонатів і атракціонів , які приводять у захват і дорослих , і дітей. Тут можна 
побачити безліч справжніх автомобілів «Феррарі» , подивитися фільм про те , як 
працюють інженери , що створюють найшвидші боліди , спробувати самостійно 
замінити колесо на гоночному авто і відчути себе гонщиком в 3D - симуляторі 
«Формули 1 ».

Для малюків Ferrari World пропонує покататися на каруселі , на якій замість 
слонів і конячок стоять прототипи «Феррарі» , або взяти участь в гонках 
радіокерованих машин. Дорослі можуть взяти участь у справжній гонці і 
підживитися адреналіном на найбільшій в світі американської гірці , що приводиться 
в рух пневматикою. [2]

У цьому парку також знаходиться найшвидша у світі пневматична американська 
гірка - Formula Rossa.

Парк Астерікс. Парк Астерікс - це комплекс, який включає у себе тематичний 
парк та готель. Його відкрили 30 квітня 1989 р., керівником з 2002 р. є «Compagnie 
des Alpes». Він розташований за 32 кілометри від Діснейленда, площа -  приблизно 20 
га, щорічний прибуток — 65 млн євро.

Парк Астерікс заснований на історії Астерікса, створеній художником 
Альбертом Удерзо та письменником Рене Г оссіні. Він вважається домашнім парком, 
його відвідувачі в більшості парижани. Тому черг тут, як правило, не буває. 
Відкритий парк цілий рік, але основні атракціони працюють з квітня по жовтень. З 
2008 р. парк відкритий і взимку. У зимовий час на відвідувачів чекає парад героїв з 
фільмів і коміксів в образах Санта Клауса, величезна ковзанка, кафе та ресторани у 
різдвяному вбранні, циркові вистави.

Парк пропонує близько 30 атракціонів на теми відомого коміксу. До того ж дуже 
багато водних атракціонів, яких немає в Діснейленді.

Парк розваг Астерікс розділений на 5 основних історичних зон: Галльське 
селище, Римська імперія, Давня Греція, Країна вікінгів і Париж в Середні століття 
(до XIX століття). У кожній тематичній зоні гостей розважають персонажі коміксів, 
одягнені у відповідні костюми епохи. Тут розташовані найбільші в Європі 
американські гірки: Tonnere de Zeus (Грім Зевса), Goudurix - сім «мертвих» петель, La 
Trace du Hourra - траса довжиною 900 метрів. У парку багато водних атракціонів, є

509



замок жахів Transdemonium. Крім катання на атракціонах можна подивитись шоу- 
програми: в «Театрі Посейдона» виступають танцюючі дельфіни, в секції Римська 
імперія демонструють 3D-шоу та розважальні програми за участю клоунів та 
акробатів в «Римському цирку».

Література:
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Диснейленд
2. http://www.poiradar.com.ua/poi/Ferrari_World-23983

20. Розвиток повітряного екстремального туризму в Україні

Олександр Кравчук , Дарія Басюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Багато сучасних туристів люблять подорожі з елементами екстріму. Це 
можна пояснити багатьма причинами: одні віддають данину моді, шукають нові 
шляхи самовираження, інші, і таких більшість, - прагнуть позбутись щоденних 
навантажень й одержати свою дозу адреналіну. Екстрімом для людини може бути 
будь-який вид діяльності, не звичний для неї, відмінний від звичайного способу 
життя, такий що викликає сплеск емоцій, своєрідний позитивний стрес (для певних 
категорій людей екстремальними є навіть поїздки верхи на конях або польоти на 
аеропланах чи малих літаках).

Матеріали та методи. В ході дослідження широко використовувався метод 
теоретичного узагальнення та порівняння, зокрема при проведенні аналізу зібраної 
статистичної та аналітичної інформації.

Результати. Активний відпочинок - один із найліпших способів зняття 
напруги. Формуванням попиту на екстремальні розваги є, по-перше, бажання 
туристів, по-друге, це елемент новизни, по-третє, екстремальні види спорту 
максимальна сприяють зняттю стресу і викиду надлишку енергії, яка найбільш 
характерна для людей середнього віку.

Організацією екстремальних турів можуть займатися приватні підприємці, 
невеликі компанії, спортивні федерації. А їхніми агентами, що працюють 
безпосередньо із клієнтурою, можуть стати готелі, турфірми приватні підприємці. 
Саме так організований цей бізнес у світі. В Україні туроператорам важко залучати 
закордонних туристів через недоліки в роботі готелів, ресторанів і організації 
системи розваг, а це і є головною проблемою.

Багато екстремальних розваг - це також захопливе видовище, за яким 
спостерігає той, хто сам не зважується на екстрім.

Кількість туристів, які цікавляться екстремальними розвагами, точно оцінити 
неможливо. Але з публікацій, присвячених даній тематиці, відомо що у Європі 
близько 30% відпочиваючих хоча б один раз у тиждень виїжджають на джип-сафарі, 
рафтинг, екскурсію на яхті тощо. З економічним розвитком суспільства збільшується 
кількість видів відпочинку (в тому числі й екстремального), а також число бажаючих 
урізноманітнити дозвілля незвичайними враженнями.

Одним із видів екстремального туризму є польоти на повітряних кулях. Цей вид 
відпочинку вважається надзвичайно романтичним і видовищним і одночасно не 
пов’язаний з серйозним ризиком для життя та здоров’я людей. Але в той час як у 
багатьох країнах повітроплавання вже приносить чималі доходи суб'єктам бізнесу, в
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Україну тільки приходить усвідомлення такої можливості та створюються певні 
початкові організаційні умови.

Повітроплавання вважається витратним і коштовним заняттям, як і майже всі 
види екстремального туризму. Вартість однієї повітряної кулі у середньому $30 тис. 
Половина цієї суми припадає на оболонку, що розрахована на 300 годин польотів. 
Тобто за один двогодинний політ амортизується $100 вартості оболонки. 
Собівартість двогодинного польоту на повітряній кулі в Україні становить приблизно 
$280 за один політ. На сьогодні цю послугу можна придбати за $350.

Бізнес на повітряних кулях можна розвивати у двох напрямках: туристичному й 
рекламному. На даний момент головні дивіденди повітроплавці отримують саме від 
останнього. Вільне повітроплавання використовується в туристичних цілях, але тепер 
ця ніша не зайнята й дуже приваблива для інвестицій.

Для розвитку вільного туристичного повітроплавання в Україні є всі необхідні 
передумови, насамперед природні. Перспективними вважаються такі місця, як Крим, 
Карпати, міста Київ і Львов, які є красивими історичними місцями, Кам'янець- 
Подільський (з можливістю прольоту під мостом), Асканія-Нова тощо. На сьогодні в 
Україні є 20 повітряних куль (для порівняння: у Німеччині - 6000, у Г олландії - 400, у 
Росії - 370).

З початком розвитку повітроплавання в Україні вироблялися невеликі кулі, які 
можна використати як у спорті, так і в туризмі. Але практика західних країн свідчить, 
що також необхідно мати більші аеростати місткістю не менше 6-8 чоловік, що дасть 
можливість знизити вартість екскурсії з $350 за один двогодинний політ до $100.

Висновок. За оцінками В. Гардашника, для забезпечення туристичних потреб в 
Україні повинно бути щонайменше 170-180 повітряних куль, тобто в 9 разів 
більше, ніж є на сьогодні. У кожному регіоні бажано мати свою команду 
повітроплавання й мінімум 2-3 аеростати. Тепер повітряні кулі доступні лише в 
Києві, Феодосії й Львові. Необхідно налагодити й організаційну роботу. На даний 
момент турист недостатньо проінформований про те, де можна отримати цю послугу. 
А звертатися можна лише до Федерації повітроплавання та її філій, тому що на 
планову основу (коли організацією турів займаються туристичні компанії) цей бізнес, 
на жаль, поки не поставлений. Однак перший крок повинні зробити турфірми, тому 
що саме вони мають працювати з клієнтами й продавати послуги в пакеті.

Література.
1. http://travel.tochka.net/tags/55410/
2. http://www.euromag.ru/lifestyle/32150.html

21. Тенденції розвитку готельного господарства Європи в 
сучасних умовах

Тетяна Коломійчук
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Готельна індустрія Європи, подібно до американської, найрозвинутіша, 
проте розвивається стабільніше зі стійкими темпами збільшення доходів. У Європі 
сучасна готельна індустрія приносить рекордні доходи і дає змогу компаніям 
придбати достатньо засобів для модернізації й інвестування капіталу. В цьому регіоні 
значно вища частка незалежних підприємств, що урізноманітнюють ринок готельних 
послуг, зумовлюють вищу його гнучкість. Однак світові процеси інтеграції та
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глобалізації дають підстави прогнозувати в найближчому майбутньому інтенсивніше 
поглинання великими готельними компаніями менш конкурентоздатних.

Методи дослідження. В ході дослідження основних тенденцій розвитку 
готельного господарства Європи в сучасних умовах функціонування та розвитку 
ринку готельних послуг використовувався метод математичного прогнозування та 
узагальнення.

Результати. З огляду на тенденції до консолідації та створення нових 
готельних корпорацій, в Європі майже 70 % готелів залишаються незалежними. 
Дослідження 83 європейських готельних мереж виявило лише 16, які охоплюють 
понад 100 готелів. Найбільшою мережею є "Ibis" (483 готелі) та "Mercure", 
"Companile" і "Formule 1". Найбільше готелів із відомими торговими марками 
зосереджено у Франції, найменше — в Італії й Австрії. Для Європи характерні готелі 
та готельні корпорації, що пропонують оригінальні послуги, кожен з яких 
вирізняється нестандартним профілем.

Левову частку готелів (71,6 %) охоплює лише дев'ять готельних корпорацій. З- 
поміж них найкрупніша англійська "Six Continents" та французька "Ассог". Процес 
об'єднання активно відбувається в Іспанії, де в останні роки зафіксовано декілька 
значних торгових операцій із купівлі готелів. Найбільша готельна корпорація в країні
— "Sol Melia", яка посідає 11 місце у світовому рейтингу й активно просувається на 
ринок Південної Азії.

Вагомі європейські готельні корпорації сьогодні активно діють на регіональних 
ринках Східної та Північної Європи. Наприклад, у 2002—2004 pp. "Ассог" придбала 
контрольний пакет акцій польської мережі "Orbis" (56 готелів), "Hilton International" 
купила шведську мережу "Scandic", куди входить 150 готелів.

Активно охоплюють ринок готельних послуг ріелтерські компанії у Європі. 
Основними інвесторами виступають пенсійні фонди та банки, що вкладають гроші у 
готельну сферу за контрактами близькими з US REIT.

Поглиблення спеціалізації у сфері гостинності сьогодні пов'язане з активним 
процесом утворення корпоративних форм в організації готельних підприємств - 
міжнародних і національних ланцюгів. Готельні ланцюги - це об'єднання групи 
підприємств, які здійснюють колективний бізнес і дотримуються в організації бізнесу 
єдиних стандартів, перебувають під безпосереднім єдиним контролем апарату 
управління. Утворення готельних ланцюгів відіграє важливу роль у розробці і 
просуванні на світовий ринок високих стандартів обслуговування клієнтів, 
організації та управління. Сьогодні готельні ланцюги охоплюють 30 % готельного 
ринку світу, понад 200 корпорацій, з яких 25 - найбільші і контролюють 25 % 
світового профільного ринку.

Висновки. У сучасній структурі готельних підприємств поряд з типовими 
повносервісними готелями активно розвиваються спеціалізовані заклади розміщення 
зорієнтовані на обслуговування певного сегменту туристичного ринку. 
Спеціалізовані підприємства згідно профілю виробничої діяльності орієнтуються на 
обслуговування певної категорії гостей, формують вузький перелік послуг, 
наприклад, зорієнтований на клієнтів, які приймають участь у конференціях, 
конгресах, проводять активний відпочинок та ін.

Література.
1. Здоров А.Б. Экономика туризма. Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2004.

- 272 с.
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2. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) К.: 
Альтерпрес, 2002. - 436 с.

22. Управління якістю послуг підприємств готельного 
господарства

Крістіна Король, Лариса Литвинець
Н аціональний ун іверси т ет  харчових т ехнологій

Вступ. Готельне господарство динамічно розвивається та інвестується як 
важлива галузь індустрії гостинності та національного господарства, яка здатна 
приносити високий прибуток та активно сприяти економічному розвиткові 
суспільства. У час посилення конкурентної боротьби на ринку туристичних послуг з 
проблемою якості послуг зіткнулись усі вітчизняні виробники готельних послуг. 
Ефективне управління якістю послуг надає пріоритет споживачам і спонукає 
підприємства готельного бізнесу розробляти комплексну політику якості, яка 
охоплює соціальні, економічні, технічні, правові аспекти.

Матеріали і методи. У процесі дослідження застосовувались загальноприйняті 
в економічній теорії методи вивчення: системного, порівняльного, факторного, 
логічного аналізу, безпосереднього обстеження підприємств готельного 
господарства, анкетування споживачів і експертів. Методи дослідження базуються на 
загальних економічних положеннях щодо сутності та принципів управління якістю 
на підприємствах.

Результати. Управління якістю послуг у готельній сфері належить до 
складових механізму управління, це спосіб організації діяльності готельного 
підприємства. Таке управління охоплює коригування відносин між учасниками 
процесу надання послуг, підприємством і споживачами послуг, формами та методами 
впливу на процес виробництва й реалізації послуг, організаційною структурою 
управління, умовами стимулювання персоналу.

Зміст управління якістю готельних послуг повинен спрямовуватись на 
вироблення управлінських рішень і здійснення комплексу управлінських дій, 
спрямованих на створення, надання та планування послуг високого рівня якості. 
Систему управління якістю готельних послуг розглядають як своєрідний механізм 
управлінських відносин, сформований з елементів:

- законів управління якістю, тобто зі суттєвих, періодично повторюваних 
взаємозв'язків між елементами системи управління якістю, які забезпечують її 
діяльність та цілісність;

- об'єкта управління якістю (структурних підрозділів у підприємствах готельного 
господарства, керівників середнього й низового рівнів управління та 
підпорядкованого їм персоналу);

- предмета управління якістю — готельної послуги або з комплексу послуг, що 
надають у підприємствах готельного господарства;

- чинників управління якістю (на що спрямована діяльність у сфері якості з 
метою досягнення визначених цілей);

- функцій і методів управління якістю - конкретних форм, засобів 
цілеспрямованого впливу органів управління якістю на інтереси й умови 
життєдіяльності працівників готелю;
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- інформації - сукупності даних для прийняття управлінських рішень стосовно 
якості послуг;

- методики - встановленого способу діяльності й інструментарію впливу суб'єкта 
управління якістю на об'єкт (планів, технологій, рішень, норм і нормативів, форм 
матеріального та морального стимулювання);

- організаційної структури - обов'язків, повноважень і взаємовідносин, поданих у 
вигляді схеми, за якою готельне підприємство виконує функції, тобто з внутрішньої 
будови системи якості, яка відображає розподіл праці в готелі й специфіку виконання 
конкретних функцій і методів діяльності у сфері якості;

- технічних засобів збору, обробки та збереження інформації, технології 
виконання робіт, які підвищують продуктивність і ефективність управлінської праці 
у сфері якості;

- кадрів управління якістю - керівників, спеціалістів, допоміжного персоналу.
Система управління якістю готельних послуг повинна гарантувати клієнтові

задоволення його запитів під час обслуговування в готелі, на усіх його етапах і у всіх 
ланках. Тому особливого значення набуває проблема розроблення та практичного 
застосування внутрішніх стандартів готельного підприємства, які визначають 
загальні складові якості надання готельних послуг[1].

Мета управління якістю готельних послуг — удосконалення форм і методів 
процесу управління, спрямованого на поліпшення якості й забезпечення стійкого 
конкурентного статусу підприємства.

Висновки. Отже підвищення якості послуг має важливе значення для 
готельного підприємства, споживача та національної економіки в цілому. Надання 
якісних послуг відвідувачам сприяє збільшенню обсягу їх реалізації, рентабельності 
підприємства, зростанню престижу готелю. Споживання послуг поліпшеної якості та 
більшої споживчої вартості зменшує поточні витрати споживачів та забезпечує більш 
повне задоволення їх вимог. Звідси випливає необхідність постійної, 
цілеспрямованої, клопіткої роботи готельних підприємств щодо поліпшення якості 
послуг.
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23. Роль психологічної моделі мерчандайзингу ресторанних
послуг

Антоніна Кравченко, Денис Гуліда
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ: Сучасний ресторанний бізнес в Україні розвивається бурхливими 
темпами. Зростає добробут людей і тим самим зростає потреба в задоволенні не 
тільки фізіологічних потреб (втамування голоду), а й потреба в естетичному 
оформленні їжі, у високому рівні обслуговування, морально-психологічному 
задоволенні.

Матеріали дослідження. Як показує практика, специфіка ресторанного 
бізнесу полягає в тому, що він підпорядковується швидкоплинної моді, а його моделі
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мають короткі життєві цикли. Всі етапи еволюції заклад долає за 2-3 роки. При цьому 
середній термін окупності проект зазвичай складає 1-2,5 роки, залежно від концепції 
підприємства. Для успішного функціонування закладу, потрібно враховувати 
психологічні особливості, які впливають на підсвідомість та поведінку споживачів: 

культура спілкування персоналу ЗРГ ; 
інтер’єр закладу; 
колір, у якому виконано інтер’єр; 
організація освітлення; 
музичний супровід та звуки.
Результати. К ульт ура спілкування працівника із гостем проявляється в умінні 

сформулювати свої думки і вислухати відвідувача, в чуйності і співпереживанні 
йому. Культура спілкування починається з створення спокійної, ділової обстановки в 
залі обслуговування ресторану. Навряд чи можна говорити про наявність культури 
спілкування, якщо у офіціанта відсутні елементарна ввічливість, чесність і 
порядність, тому вони мають стояти на першому місці при підборі персоналу.

Д и за й н  ін т ер 'єру ресторану, кафе, клубу - один з основних елементів 
ефективності та успішності всього закладу. При оформленні приміщень ресторану 
враховуються його назва, національна кухня, особливості обслуговування та інші 
чинники.

К о л ьо р о в і р іш ен н я . Для ЗРГ колір інтер’єру, меблів, меню, страв, одягу 
працівників є дуже важливим чинником. Адже правильне його використання може 
стати неабияким плюсом у залученні та втриманні клієнтів. Згідно з науковими 
даними, кольори здатні впливати на психічний і емоційний стан людини. Тому колір 
має бути підібраний з урахуванням типу та спрямованості закладу.

Велику роль відіграє правильна організація  освітлення. Природне та штуче 
освітлення здатне впливати на настрій людей. Через погане освітлення може 
виникнути стан пригніченості. Загальна композиція світла буде вдала, якщо 
світильники розташовані на різних рівнях та мають різну інтенсивність.

М узи ч н и й  суп ров ід  під час їжі впливають на процес її засвоєння. Гарна музика, 
яка звучить за обідом, покращує апетит і позитивно впливає на секрецію шлункового 
соку. Погане враження на відвідувачів справляє увімкнені радіо чи телевізор (окрім 
спеціалізованих закладів), адже вони заважають вільно спілкуватися.

Що ж стосується рівня звуку в ЗРГ, то він має бути помірним і прийнятним для 
вуха людини. Звісно, у барах та ресторанах рівень звуку та гучність музики буде 
різною, тому існують ГОСТи, за якими регламентуються норми -  ГОСТ 12.1.003-83 
«Допустимі рівні звукового тиску, рівня звуку і еквівалентного рівня звуку на 
постійних робочих місцях» та ГОСТ 12.1.003-83 «Допустимі рівні звукового тиску, 
рівня звуку і еквівалентного рівня звуку у громадських спорудах».

Висновок. Отже, ресторанний ринок України наближається до європейської 
моделі. Все більше уваги ресторани приділяють тому, щоб навіть в дрібних деталях 
відповідати високим європейським стандартам. Всі описані фактори сприяють 
задоволенню чи невдоволенню гостя від закладу, тому дуже важливо правильно 
використовувати всі маркетингові підходи з врахуванням психологічної моделі 
мерчандайзингу ресторанних послуг.
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24. Тімбілдінг як дієва складова мотивації персоналу на 
підприємстві ГРГ

Антоніна Кравченко, Тетяна Влодарчик
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Керівникам підприємств ГРГ доводиться докладати чимало енергії і 
витрачати дорогоцінний час на те, щоб об'єднати трудовий колектив у єдину команду 
та мотивувати її на досягнення високих результатів. Адже від того, яка атмосфера 
панує в колективі буде безпосередньо залежати успішність функціонування чи то 
готелю, чи то ресторану, а отже й закладу в цілому. Максимальних результатів 
можна досягти за умови, що працівники компанії стануть єдиною командою.

Матеріали дослідження. Однією з основних переваг командної роботи є 
виникнення ефекту синергії: еф ект  в ід  цілого є  більшим ніж  сум а еф ект ів складових  
цього цілого. Поняття означає: сум арні зусилля команди перевищ ую т ь сум у зусиль її  
окрем о взят их працівників.

На допомогу керівникам у створенні команди приходять спеціальні системи 
тренінгів -  ТІМБІЛДІНГ. Така система є досить дієвою, адже активний 
корпоративний відпочинок дозволяє не тільки відпочити від офіційної обстановки і 
розслабитися, але і поспілкуватися вільно зі своїми колегами, а іноді, навіть і 
познайомитися.

Результати. У процесі підбору персоналу багато керівників ставлять перед 
собою мету номер один - залучення до команди максимальної кількості яскравих 
особистостей, так званих "зірок", але при цьому не рідко забувають про важливість 
командоутворення та командного духу. Кількість - це ще не означає якість. Для 
продуктивної і результативної роботи співробітники компанії повинні бути не просто 
одержимі спільною метою, вони повинні навчитися бути єдиним цілим. Успішний 
бізнес - це не тільки точні прорахунки, логічне мислення і хороша кмітливість. Це ще 
й уміння множити професіоналізм своїх працівників у два, а то у три рази, 
об'єднуючи їх в єдину команду, команду повну ідей, рішучості та ентузіазму.

Такий вид корпоративного відпочинку як ТІМБІЛДІНГ, наповнений командними 
змаганнями, ігровими тренінгами, розважальними програмами, допомагає 
усвідомити значимість кожного члена колективу, показує важливість будь-якої 
ініціативи, вчить не боятися відповідальності.

Спрямований на створення єдиного колективу, тімбілдінг підвищує загальну 
працездатність і активність співробітників компанії, сприяє встановленню дружніх, 
теплих і довірчих відносин усередині команди, зміцнює лояльність співробітників, 
підвищує ефективність взаємодії між окремими працівниками та цілими 
підрозділами компанії, зміцнює відносини з партнерами і, як наслідок, вирішує 
багато завдань бізнесу.

Запровадити систему тімбілдінгу в заклад готельно-ресторанного господарства 
зовсім не складно. Ґрунтуючись на наявній інфраструктурі за допомогою 
досвідченого психолога можна створити декілька видів програм, спрямованих на 
командоутворення.
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Щоб впровадити тімбілдінг в ЗГРГ можна скористатися 2-а варіантами: 
організувати спільну роботу менеджера та психолога; 
винайняти команду, що спеціалізується на проведенні тімбілдінгу.

В обох варіантах сценарій роботи буде практично однаковим, але скориставшись 
2-им варіантом, менеджер зніме з себе ряд обов’язків за умови, що команда, яка 
займається організацією тімбілдінгу, буде ретельно підібраною.

Етапи впровадження тімбілдінгу включають:
Проведення аналізу підприємства;
Визначення напряму тімбілдінгу;
Рішучі дії.
На сьогодні існує безліч програм по проведенню тімбілдінгу:
корпоративні свята з елементами тімбілдінгу;
активний тімбілдінг;
творчий тімбілдінг;
спортивний тімбілдінг;
історичний тімбілдінг;
бізнес-тренінги;
корпоративні програми -  incentive-тури.
Висновок. Отож, для успішної роботи підприємства тімбілдінг -  це не 

тимчасовий чи короткостроковий захід щодо покращення роботи персоналу. 
Тімбілдінг -  це стиль існування закладу. Таким чином, кожен менеджер, який прагне, 
щоб його бізнес процвітав, повинен впроваджувати цей стиль в життя підприємства. 

Література
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25. Проблеми розвитку туризму в Україні

Валерій Кузнецов, Юрій Сологуб
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Україна займає одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпеченості 
цінними природними та історико-культурними ресурсами, здатними генерувати 
значний туристичний інтерес у вітчизняних та іноземних подорожуючих. Однак, 
національний туристичний продукт, має низьку конкурентоспроможність на 
внутрішньому та міжнародному туристичному ринку.

Методи дослідження. При дослідженнях проблем розвитку туристичної сфери 
України широко використовувався метод аналізу та узагальнення зібраної як 
статистичної так і аналітичної інформації.

Результати. Геополітичні та соціально-економічні зміни, розвиток 
інформаційних технологій радикально вплинули на параметри міжнародного 
туристичного потоку, призвели до трансформування туристичної галузі з такої, що 
орієнтована на обслуговування організованих туристів, у індустрію, яка охоплює 
близько 50 видів економічної діяльності, спрямовану на задоволення різноманітних 
потреб мільйонів індивідуальних подорожуючих.

Індивідуальний, комплексний та мобільний характер сучасного туризму 
сформував попит на безпечне для життя і здоров’я середовище, здатне забезпечити
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права громадян на відпочинок, свободу пересування, охорону здоров’я, задовольнити 
їх духовні потреби при здійсненні туристичних подорожей.

Відповідно до зазначеного, основними причинами неефективної реалізації 
конкурентних переваг унікального ресурсного потенціалу України є:

- низька якість складових національного туристичного продукту: значна частина 
природних територій та об’єктів культурної спадщини непристосована для 
туристичних відвідувань, туристична інфраструктура в цілому не відповідає якісним 
параметрам, а туристичні послуги у більшості секторів туристичної індустрії -  
вимогам щодо якості обслуговування;

- відсутність комплексної політики держави, не сформованість раціональних 
форм державного управління у сфері туризму і діяльності курортів, невідповідність 
нормативно-правового та організаційно-фінансового забезпечення сучасним 
потребам населення та економіки держави, існуючим параметрам туристичного 
потоку, тенденціям розвитку туризму.

- туристична інфраструктура в Україні є недостатньо розвинутою і 
нераціональною, якість сервісу низька. Це зумовлює її низьку привабливість.

- технологічна відсталість галузі, практично не застосовуються тур. технології, 
відсутні електронні інформаційні довідники

- низька конкурентоспроможність внутрішнього туристичного продукту та його 
невідповідність критерію "ціна-якість"

- відсутність ефективної маркетингової системи заходів з просування 
вітчизняного туристичного продукту на внутрішньому і міжнародному ринку 
туристичних послуг

Висновки. Як наслідок, сфера туризму і діяльності курортів в державі не 
забезпечує повноцінного виконання економічних, соціальних і гуманітарних 
функцій, зокрема, підвищення якості життя населення; формування гармонійно 
розвиненої особистості; збереження довкілля та культурної спадщини; наповнення 
бюджетів усіх рівнів, створення нових робочих місць; збільшення питомої ваги 
сфери послуг у структурі ВВП. Туристичний бізнес в Україні потребує значних 
капіталовкладень та експертного підходу, але за умови грамотного планування та 
ефективної реалізації проектів. Потрібно поступово налагоджувати сервіс та 
реанімувати внутрішній туристичний процес. Йдеться, насамперед про те, щоб 
піднятися на ноги за рахунок власних споживачів, і тоді вже, маючи відповідну базу, 
прагнути максимізувати свої досягнення на світовому рівні.

Література.
1. Донченко Л. М. Проблеми та перспективи державної підтримки розвитку 

туризму / Л. М. Донченко, Н. П. Гостєва // Держава та регіони. Сер. “Державне 
управління”. - 2010. -  № 1. -  С. 37-42.

2. Савоста О. Стратегія розвитку курортів України: доцільність та актуальність / Зб. 
наук. праць. - 2008. - Вип. 16/17. - С.365-371.

26. ІТ -  супровід в туристично-рекреаціній діяльності

Тетяна Купач, Катерина Верес
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Туризм - саме той самий сектор економіки, в якому сучасні інформаційні 
технології приносять найбільшу частину доходів бізнес-підприємствам. Сьогодні 
надання інформаційних послуг стало невід'ємною частиною роботи туристичних
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агентів і взагалі складовою індустрії туризму. Інформаційні послуги необхідні не 
тільки власне туристові, але й організаторам туристичних подорожей.

Матеріали та методи. Найбільш поширеним, цікавим і перспективним 
напрямком впровадження IT в туризм - це технології мультимедіа. Саме з виходом на 
туристичний ринок мультимедійних технологій з'явилися інноваційні методи 
реалізації рекламної, довідкової та іншої сервісної діяльності. Отже, під час 
дослідження були використані методи аналізу, узагальнення та метод маркетингових 
досліджень.

Результати. Найбільш поширеним напрямком використання мультимедіа в 
сфері туризму, рекреації та організації відпочинку - це видання енциклопедичних, 
довідкових та рекламних каталогів на інтернет-ресурсах. Електронна каталогізація 
послуг, формальностей, атракцій і будь-який інший необхідної інформації як для 
туриста, так і для агента активно використовується в світі: Hotel Guide, Flight Guide, 
Cruise Ferry Guide, та в Україні: «Українська індустрія гостинності», Універсальний 
львівський довідник, Каталог ресурсів туризму «Топ Туризм».

Крім каталогізації поточної та необхідної в туристичній діяльності інформації 
останнім часом широкого поширення набули так звані віртуальні подорожі та 
екскурсії.

Віртуальні екскурсії та подорожі - це презентації, які дозволяють користувачеві 
робити огляд визначних пам'яток (панорами міст, культурні пам'ятники, експозиції 
музеїв у тому числі) ще до того як сама по собі подорож буде здійснено. Прикладами 
таких технологій можуть служити спеціалізовані сервіси Google: Google Art Project та 
Google Street View.

Технологія Google Art Project дозволяє відвідати віртуальні екскурсії по відомим 
музеям і художнім галереям світу. Цей проект світового лідера інтернет технологій 
став можливий за підтримки 17 музеїв світового значення. Цей проект зібрав у 
віртуальну колекцію більше 450 робіт відомих художників і понад 1000 полотен у 
вигляді фотозображень, які розміщені в 11 містах 9 країн світу.

Екскурсії Google Art Project представлені у вигляді 6000 панорам створених по 
технологи Street View. До кожного полотна додається резюме і наявність відео і 
аудіоматеріалів. Таким чином віртуальному відвідувачеві вдається не виходячи з 
дому отримати задоволення від споглядання полотен, почитати резюме про картину і 
автора або послухати, прогулятися залами відомих музеїв світу, оскільки технологія 
360 градусними камерами дозволила створити панорамні знімки цих залів.

У свою чергу технологія Street View, на базі сервісів Google Earth і Google Maps 
дозволяє відвідування вулиць багатьох міст світу - спостерігати панорами у вигляді 
сукупності панорамних фото, що формує достовірну ілюзію присутності саме в 
цьому місці.

Серед інформаційних мультимедійних нововведень окремо можна виділити 
використання роботів-екскурсоводів в музейних екскурсіях (Київський 
природознавчій музей, Музей Тараса Шевченка в Каневі, Новосибірський державний 
краєзнавчий музей), зображення поруч із стандартним етікетажем експонатів - QR- 
кодів - своєрідний навігаційний сервіс.

Здійснити віртуальну подорож по відомим місцях і містах України таким як: 
площа Ринок у Львові, фортеця і кафедральний собор святих Петра і Павла в місті 
Кам'янець-Подільський, музей-храм Святої Софії та Свято-Успенської Печерської 
Лаври в Києві за допомогою технології Google Street View може будь-який бажаючий 
на сервісі Google Earth і Google Maps.
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Крім іншого ця технологія дозволяє ознайомитись з пам'ятниками природи та 
архітектури України: подорожі містами Ужгород, Тернопіль, Львів, Київ, Ялта. 
Здійснити авто подорож по відомому серпантину Південного Криму - Велика Ялта.

Висновки. Отже, використання та залучення ІТ супроводу в туристсько- 
рекреаційній діяльності має велике значення для розвитку туризму та екскурсійної 
справи. З їх допомогою можна привабити потенційних відвідувачів, зацікавити їх,з 
робити процес пізнання нового та невідомого більш доступним та цікавим, тому 
інновації -  запорука подальшого розвитку туризму ХХІ століття.

Література
1. Антоненко, І. П.. Каталогізація електронних ресурсів: науково-метод. посіб. / 

І. П. Антоненко, О. В. Баркова -  К.: Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, 2007. 
-  115 с.

2. Верес, Е. А. Инновационные технологии в туристическом сопровождении / 
Е. А. Верес, Т. Г. Купач.// Инновационное развитие пищевой, легкой 
промышленности и индустрии гостеприимства: Мат. науч.-практ.конф (17-18 октября 
2013 г.) Алматы: АТУ, 2013. -  С.425-427

3. Шляхтина, Л. М. Музейные инновации в ретроспективе музееведческих идей 
/ Л. М. Шляхтина // История музеологии и музейного дела. М.: МГУ. -  2010. - №1. -  
С.42-47.

27. Віртуальна база практики підготовки кадрів для готелів

Марина Кулішова,Тетяна Влодарчик
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Готельний бізнес є основною складовою туристичної галузі України. 
Розвиток внутрішнього та міжнародного туризму значною мірою пов'язаний з рівнем 
матеріально-технічної бази туристичних підприємств, розгалуженістю та 
різноманітністю їх мережі, якістю та обсягом послуг, пропонованих готельним 
господарством. Значення готельного бізнесу полягає у в тому, що ця галузь формує 
об’єм робіт для туризму, транспорту, роздрібної торгівлі, суспільного харчування, 
страхування, культури та мистецтва, архітектури та проектування, екскурсійного 
обслуговування, рекламної індустрії.

Матеріали дослідження. В наш час тема розвитку готельної індустрії є досить 
популярною, адже, не дивлячись на ряд позитивних моментів, ця галузь є 
слаборозвиненою і рівень обслуговування не відповідає світовим стандартам. 
Основними недоліками розвитку готельної індустрії є:

1. велика кількість готелів категорії 4-5 зірок, та мала кількість підприємств 1-3 
зірки і молодіжних засобів розміщення типу мотель, ротель, кемпінг, в той час як в 
європейських країнах вони складають 2/3 готельного господарства;

2. невисокий рівень конкуренції, і як наслідок -  невідповідність ціни рівню 
якості готельних послуг. Вартість проживання в українських готелях в 2-3 рази 
перевищує вартість проживання в готелях аналогічного рівня країн Європи;

3. низький кваліфікаційний рівень обслуговуючого персоналу готелю та 
аналогічних засобів розміщення;

4. відсутність чіткого регулювання прав та обов’язків іноземних інвесторів;
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5. обмежена платоспроможність населення та низький рівень життя українців;
6. Недоліки в фінансово-банківській системі.
Результати. Однією з найбільших проблем в Україні є низький рівень 

кваліфікації персоналу. Готельний бізнес, як і будь-яка інша галузь, потребує 
професіоналів. Сьогодні навчання готельній справі є одним з пріоритетних напрямків 
розвитку системи освіти в сфері туризму. Сотні інститутів і коледжів по всій земній 
кулі пропонують як дипломну, так і післядипломну освіту по десяткам 
спеціальностей: від керуючого готелем до шеф-кухаря. У світі є кілька визнаних 
світових центрів, які «кують» кадри для готелів не один десяток років. Одним з 
найбільших є -  Швейцарія. До престижних навчальних закладів країни, що готує 
майбутніх готельєрів та готельних менеджерів, відносяться школа Ле Рош неподалік 
від курорту Кран-Монтана, коледж Цезаря Рітца, Інститут Готельної Справи в 
Монтре, а також Міжнародні Школи Туризму і Готельного Менеджменту в 
Невшателі і Люцерні. Багато шкіл готельної справи Швейцарії відкривають свої 
представництва в інших європейських державах, зокрема в Іспанії та Греції.

Донедавна кадри для готельного та ресторанного бізнесу в Україні готував лише 
Київський технікум готельного господарства, який був відкритий у 1979 році і за 
часів СРСР залишався єдиним у цій сфері. Власне підготовка фахівців з напряму 
«Туризм» була узаконена постановою Кабміну лише у 2002 році. Незабаром 
з’явилися відповідні спеціальності, у тому числі й готельне господарство та 
ресторанна справа. І хоча підготовку кадрів для сфери туризму та готельного 
господарства сьогодні декларують уже 146 вузів, проблем у цій сфері вистачає -  як 
законодавчих (немає окремого закону «Про готельну індустрію»), так і навчальних -  
труднощі у підготовці фахівців з масових професій для готелів. Готельна сфера -  
дуже перспективний ринок праці і сьогодні особливо потребує вливання молодих, 
кваліфікованих кадрів, які стають не просто обслуговуючим персоналом, а людьми, 
що дарують затишок і спокій своїм гостям.

Висновок. На жаль, більша частина навчального процесу включає в себе 
вивчення теоретичного матеріалу, і зовсім невеличка частка відводиться для 
практики у закладах розміщення. Виходом із цієї ситуації може стати віртуальна 
база практики, що дозволить набувати реальних навичок гостинного обслуговування 
клієнтів, пізнати усі тонкощі готельної справи. Створення віртуального готелю -  це 
не просто навчальний проект, а реальна можливість для студентів проявити свої 
професійні навички, відчути себе у ролі реальних працівників (адміністраторів, 
менеджерів, покоївок), виявити свої сильні та слабкі сторони, сформувати прагнення 
до професійного самовдосконалення, застосувати і закріпити набуті теоретичні 
знання. Адже реальний зв'язок теорії з практикою, сприяє формуванню професійної 
компетентності у процесі навчальної діяльності.

Література
1. Опанащук, Ю.Я. Развития гостиничного хозяйства в Украине: тенденции и 

перспективы / Ю.Я. Опанащук // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2010. - №3. - 
С. 70-72.

2. http://www.city-of-hotels.ru
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28. Засоби комунікації готелю

В. Лакиза, Дарія Басюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Сучасний ринок вимагає набагато більшого, ніж просто створення 
хорошою товару, призначення на нього привабливої ціни і забезпечення його 
доступності для цільових споживачів. Підприємство повинно здійснювати 
комунікацію зі своїми замовниками, яка включає рекламу, засоби стимулювання 
збуу, сервісну політику, особисті продажі, участь в ярмарках і виставках, роботу із 
засобами масової інформації і таке інше.

Методи дослідження. При дослідженнях розвитку готельного господарства 
використовувався метод аналізу та узагальнення зібраної як статистичної так і 
аналітичної інформації.

Результати. Г отельне підприємство управляє складною системою
корпоративних комунікацій. Саме воно підтримує комунікації зі своїми 
посередниками, споживачами і різними контактними аудиторіями. Її посередники 
підтримують комунікації зі своїми споживачами і різними контактними аудиторіями. 
Споживачі займаються усною комунікацією у вигляді чуток, спілкування один з 
одним і іншими контактними аудиторіями. Одночасно кожна група підгримує 
зворотний комунікативний зв'язок зі всіма іншими.

Використання підприємством комунікаційних інструментів при будь-якій 
насиченості ринку здатне скорегувати поведінку господарюючих суб'єктів, 
посередників і споживачів у напрямі підвищення ефективності кінцевих результатів 
його діяльності.

Вибір засобу комунікації може здійснюватися по наступним критеріям, таким як:
- можливість цільового поширення комунікацій;
- асортимент і можливість комбінування елементів комплексу комунікацій;
- об'єм можливих повідомлень;
- тривалість дії комунікацій;
- характер ситуації і місце комунікацій;
- можливість ізоляції впливу конкурентів;
- відношення комунікацій до іміджу носія комунікацій.
Для комунікацій із зацікавленими споживачами готелі використовують цілий 

арсенал інструментів. Так, до поточних і потенційних клієнтів вони звергаються за 
допомогою реклами і інших програм стимулювання попиту на послугу. У сфері 
зв’язків з громадськістю основна увага приділяється формуванню позитивного 
іміджу готелю на місцевому, загальнонаціональному або міжнародному рівні.

Щоб виконувати вимоги державних органів управління, організаціям доводиться 
складати детальні письмові звіти, що містять інформацію про фінансовий стан і 
маркетингові підприємства, про умови праці, можливості кар'єрного зростання, 
пільгах і т.ін. Крім того, організації намагаються впливати на майбутні закони і 
норми, залучаючи лобістів і заручаючись підтримкою різних політичних груп. 
Організація, в якій діє профспілка, вимушена спілкуватися із законними 
представниками найманих працівників.

Все це - лише декілька способів комунікації, що готелі використовують, 
реагуючи па події і чинники зовнішнього середовища. Дискусії, збори, телефонні 
розмови, службові записки, звіти і інші види спілкування усередині організації
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частенько є реакцією на можливості або проблеми, що виникають в зовнішньому 
середовищі.

Існує безліч каналів комунікації, що використовуєте готель. До внутрішніх 
відносяться прямі продажі через відділ бронювання, сайт готелю, взаємодія з 
корпоративними клієнтами. До числа зовнішніх - агентські продажі (туристичні 
оператори, агентства) брошури, списки, електронні довідники, глобальні системи 
дистрибуції.

Для того, щоб служба бронювання почала свою роботу необхідно організувати 
налагоджену систему зовнішніх комунікацій. Падати можливість потенційним гостям 
забронювати номер в готелі. Згідно з правилами надання готельних послуг 
виконавець має право укласти договір на бронювання місць в готелі за допомогою 
поштової, телефонної і іншому зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що 
заявка виходитиме від споживача.

Готелі пропонують клієнтам різноманітні способи попереднього замовлення 
місць: по телефону, факсу, пошті або через Інтернет. Для того що б залучити 
потенційних клієнтів в готель, необхідно забезпечити ефективну роботу відділу 
маркетингу готелю. Співробітники відділу організовують випуск рекламної 
продукції готелю у формі друкованої продукції, статей, бюлетенів, радіо і 
телебачення, комп'ютерних мереж і розробляють програми, стимулюючі попит.

Висновок. Необхідне встановлення взаємовигідних партнерських стосунків між 
готелем і туристськими фірмами, які при рекламі турів пропонуватимуть зупинитися 
саме в нашому готелі. Готелю необхідно мати взаємні зв'язки з розташованими поряд 
готелями.

Література.
1. Дубодєлова, А.В. Система управління якістю готельних послуг: методологічні 

аспекти/ А.В.Дубодєлова // Вісник Національного університету "Львівська 
політехніка". - 2008. - №611. - С. 130-134.

29. Роль туризму в розвитку готельного господарства України

Дарина Логвиненко, Олена Розметова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Г отельне господарство -  одна зі складових частин туристичної індустрії. 
Матеріальна база, призначена для розміщення туристів, посідає одне з перших місць 
під час формування туристичної інфраструктури, а якість проживання та відповідне 
обслуговування впливають на рівень туристичного сервісу. Тому готельна індустрія 
стрімко розвивається, що приносить значні грошові надходження, у тому числі 
валютні.

Вітчизняна готельна галузь стає невід'ємною складовою частиною світового 
готельного господарства. Такий швидкий темп інтеграції до європейських стандартів 
пояснюється зручним географічним положенням України, яка розміщена в центрі 
Європи, та не менш швидким зростанням українського бізнесу, що також активізує 
розвиток ділового туризму. Тому сьогодні актуальним є підвищення економічної 
ефективності готельного сектора зокрема й туристичної індустрії загалом.
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Матеріали та методи. Проблемам туристичної індустрії присвячено роботи 
багатьох українських науковців. О. О. Бейдик, М. І. Долішній, О. О. Любіцева, Н. П. 
Крачило, М. П. Мальська, Я. Б. Олійник, В. В. Шмагина глибоко характеризують 
поняття „туризм” та „туристична індустрія”, аналізують проблеми, пов’язані з 
бізнесовими аспектами туризму, і сучасний стан розвитку туризму в Україні.

Результати. У світовому масштабі туристична індустрія займає сьогодні одне з 
провідних місць серед галузей зовнішньоекономічної орієнтації. Вона активно сприяє 
налагодженню культурних, ділових та торгово-економічних зв'язків між державами. 
Експортуючи рекреаційно-туристичні ресурси, держави, які мають розвинену 
туристичну галузь, істотно збільшують надходження у свої економіки іноземної 
валюти, сприяють створенню нових робочих місць та зростанню доходів власних 
бюджетів. Наприклад, значною є частка доходів від міжнародного туризму за 
загальною сумою надходжень від експорту товарів і послуг в Іспанії - 35 %; Австралії 
та Греції - по 36 %; Швейцарії - 12 %; Італії - 11%; Португалії - 21 %; на Кіпрі - 52 %. 
Сприяючи збільшенню робочих місць, туристична індустрія забезпечує зниження 
соціальної напруги в суспільстві, яка викликана безробіттям. У світовій туристичній 
системі зайнято 130 млн працівників, а створення тут одного робочого місця є у 20 
разів дешевшим, ніж у промисловому комплексі. Останнім часом зріс інтерес 
науковців до проблем розвитку туризму і в Україні, яка володіє багатим рекреаційно- 
туристським потенціалом, що позитивно впливає на розвиток цієї галузі в нашій 
державі, хоча вивчення туристичної галузі України є недостатнім.

Розвиток туризму й рекреації в Україні визначається впливом широкого спектра 
природних, культурно-історичних, політичних та економічних факторів, вплив яких 
проявляється досить нерівномірно та специфічно в регіональному аспекті. Крім того, 
особливості сучасної тенденції розвитку туристичної індустрії полягають у 
взаємозв'язку формування високорозвиненої національної індустрії туризму з 
потребою вирішення гострих соціально-економічних проблем у перехідний період 
економічного розвитку нашої держави.
Готельний сервіс включає цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим 
чинником, що визначає перспективи розвитку туризму в Україні. Туристські послуги, 
зокрема й у рамках готельного обслуговування, належать до соціально-культурних 
послуг. Вони будуються на принципах сучасної гостинності, що підвищує їхню роль 
у розвитку вітчизняного туризму, а також ставить певні завдання в системі 
підготовки кадрів для туристсько-готельного сервісу.

Для успішного розв’язання всього різноманіття завдань з обслуговування гостей 
персоналу готелів і туристських комплексів потрібно оволодіти професійними 
знаннями й постійно їх удосконалювати

Динаміку розвитку готельного сектору України можна оцінити як позитивну. 
Наша держава має величезний потенціал і можливості для подальшого розвитку 
готельної і туристичної сфери, ефективного використовування природно- 
рекреаційних, історико-культурних, туристично-екскурсійних ресурсів, всебічного 
задоволення оздоровчо-спортивних, пізнавальних, духовних потреб вітчизняних й 
іноземних туристів, сприятливих умов для активізації діяльності інвесторів у сфері 
туризму й гостинності. Однією з основних тенденцій розвитку готельного ринку 
України є активізація інтересу до нашої країни з боку міжнародних операторів, які 
активно шукають українських партнерів, зацікавлених у реалізації готельних 
проектів. Багато в чому прихід міжнародних брендів і управлінських компаній є 
природним показником розвитку готельного сектора України: на українському ринку 
представлено трьох міжнародних операторів -  Global Hyatt Corporation, Rezidor Hotel
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Group, Rixos Hotel і національна управлінська компанія Premier International, а такі 
компанії, як: Hilton Hotels Corporation, InterContinental Hotels & Resorts, Marriott 
International, Kempinski Hotels&Resorts, Accor Group, Starwood Hotels & Resorts, 
Magic Life, Continent Hotels & Resort, Choice Hotel International, Wyndham Worldwide 
та ін., задекларували свій інтерес до України.

Практика функціонування суб'єктів готельного бізнесу показала, що більшість із 
них зацікавлена в обслуговуванні іноземних громадян, оскільки ця категорія гостей 
найбільш платоспроможна, користується додатковими послугами, витрачає більше 
коштів на свій розвиток і розваги, а головне -  може займати номери найвищого класу 
(одномісний номер, люкс, апартаменти).

Висновок Сьогодні Україна зацікавлена у створенні конкурентоспроможного 
на світовому ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити 
туристські потреби населення країни й іноземців, забезпечити на цій основі 
комплексний розвиток туристичної індустрії та інфраструктури регіонівОтже, 
готельне господарство -  одна зі складових частин туристичної індустрії. Матеріальна 
база, призначена для розміщення туристів, посідає одне з перших місць під час 
формування туристичної інфраструктури, оскільки якість проживання та відповідне 
обслуговування істотно впливають на рівень туристичного сервісу. Тому туристична 
сфера загалом та готельна індустрія зокрема стають швидко зростаючим бізнесом, 
що приносить значні грошові надходження, у тому числі валютні

Література.
1 . Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг . - К. : Альтерпрес , 2004 . - 436 с.
2 . Мальський М. П. , Антонюк Н. В. , Ганич Н. М. Міжнародний туризм и сфера 

услуг : підручник . - К. : Знання , 2008 . - 661 с.
3 . Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту : навч. посіб . - К. : Кондор , 

2005 . - 408 с.

30. Оригінальність послуг як запорука успіху сучасного готелю

Надія Любачевська, Тетяна Влодарчик
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Для багатьох готель -  всього лише місце для сну. Як правило, усе, що 
потрібно відвідувачам від готельного номера -  чиста білизна, гаряча ванна, у деяких 
випадках -  телевізор або доступ в Інтернет.

Однак, сучасного туриста, який встиг багато цікавого побачити, важко вже 
чимось здивувати. Тому готелі в боротьбі за прихильність відвідувачів придумують 
незвичайні послуги та процедури. Зупиняючись у деяких готелях світу, можна 
скористатися досить дивними, часом корисними, а іноді і зовсім безглуздими 
послугами.

Методи дослідження. За допомогою методу аналізу офіційних відгуків 
туристів про заклади відпочинку було відібрано готелі, які користуються сьогодні 
найбільшою популярністю через надання особливих послуг.

Результати. Так, готель P alazzo  M agnani F erroni у Флоренції відомий тим, що 
влаштовує клієнтам сеанси аромотерапії. Туристам надають право самостійно 
обирати, яким ароматом буде пахнути їх номер протягом усього дня. Перед 
заселенням гостя адміністрація з'ясовує, які пахощі йому до душі, а вже тоді втілює в
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життя бажання відвідувачів: запах кави вранці, лаванди перед сном, або хвої та 
імбирної випічки в переддень Різдва...

Туристам, які вирішили відпочити пасивно, необхідно відправитися у 
швейцарське містечко Гштаад. Персонал готелю B ern erh o f у якості антистресового 
методу пропонує гостям зовсім нову програму -  цілковитий відпочинок від фізичної 
активності. Лінь і безділля заохочуються смачними призами. Ранком кожний клієнт 
одержує крокомір. Завдання клієнта -  зробити якнайменше кроків. Зусилля 
винагороджуються за вечерею, яка також подається клієнтові в номер, щоб він не 
робив зайвих рухів.

Активним туристам буде комфортно у H oustonian  H ote l міста Х’юстон, США. 
Тут постояльці можуть не тільки банально поплавати в басейні, але й зайнятися 
скелелазанням на спеціально обладнаному майданчику. До послуг клієнтів -  десятки 
видів фізичного навантаження, професійні інструктори та необхідне устаткування.

Бразильський готель H ilton  Sao P aulo  M orum bi пропонує подолати відстань між 
готелем, аеропортом, магазинами та іншими необхідними об’єктами на вертольоті -  
"простенько", а головне -  зі смаком.

Зупинившись в готелі The Benjam in у Нью-Йорку, турист може бути впевнений, 
що його нічний сон не потривожить і найменший звук. Крім того, що номери готелю 
ідеально звукоізольовані, у штаті є спеціально навчений «страж сну», який несе вахту 
в коридорах готелю ночами й усуває будь-які джерела звуку. А, щоб він сам не будив 
людей, у всьому готелі на підлозі лежать килими з товстим ворсом, завдяки яким 
кроки стають безшумними. Парадокс: самий тихий готель розташований в одному із 
найбільших і гучних мегаполісів світу!

У бостонському готелі N ine Z ero можливе розміщення із тваринами. 
Улюбленому вихованцю не тільки нададуть власне ліжко та спеціальне меню, але й 
забезпечать постійним наглядом: з твариною будуть гуляти, сидіти в номері і навіть 
робити масаж.

Власники лондонського готелю H o lid a y  Inn London-K ensington  Forum  впевнені, 
що холодна постіль перебиває сон, а відсутність сну впливає на гумор проживаючих. 
Тому ввечері в номер мешканця може завітати людина в термокостюмі і влягтися в 
ліжко для його зігрівання. Процедура триває 10 хвилин. Така послуга не обов'язкова і 
від неї можна заздалегідь відмовитися при заселенні.

Адміністрація лондонського готелю A n d a z L iverpoo l S tree t - Hyatt Hotels and 
Resorts за бажанням гостя надасть послугу «казка на ніч». Співробітники готелю або 
спеціально запрошені популярні письменники і журналісти можуть розповісти 
захопливу або романтичну історію, тим самим заколисуючи клієнта.

Найдивнішу послугу надає чотирьохзірковий готель The Westin San F rancisco  
M a rk e t S tree t в Сан-Франциско. Ще з 1935 року тут існує спеціальний сервіс з 
очищення та полірування всіх монет мешканців готелю. Завдяки кропіткій роботі 
полірувальників монет, постояльці можуть не переживати за чистоту дрібних 
грошей.

Висновок. Отож, крокуючи в ногу з часом, сучасні готелі змушені шукати та 
втілювати в життя оригінальні ідеї. Адже, запорукою успіху ефективного розвитку 
закладу готельного господарства є задоволення потреб споживача.

Література
1. http://travel.tochka.net/ua/samye-neobychnye-uslugi-v-otelyakh;
2. http://ualin.com/index.php?aid=902;
3. http://alls.in.ua/35985-sami-nezvichajjni-poslugi-goteliv-svitu.html.
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Юлія Миць
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Сучасні готелі розумно адаптовані до швидких соціальних змін з 
творчими рішеннями. Для конкурування на арені готельного бізнесу управлінцям 
необхідно не лише розробляти ряд надаваних послуг, але і дизайнерські рішення 
закладу розміщення, використовуючи найяскравіші тенденції в дизайні інтер'єру 
сьогодення. Виділяються основні повороти в галузі дизайну, які не лише повинні 
зацікавити гостей своєю незвичайністю, але і функціональною зручністю у 
користуванні та перебуванні в готелі.

Методи дослідження. При аналізі сучасної літератури та вивчення напрямів 
дизайну готелів запропонованих такими особистостями як: Майкл Суомі, Анжела 
Денні та Патриція Ротондо, можна виділити основні принципи сучасних тенденцій 
дизайну інтер’єру:

Акцент на екологічності.
Менше візерунків, більше текстури та кольору.
Безшовна технологія.
Налаштований досвід.
Розріджена розкіш.
Елементи ручної роботи місцевих майстрів.
Повний контроль дизайнера над брендингом.
Багатофункціональний простір.
Використовування високотехнологічних натуральних матеріалів.
Результати. Однією з основних тенденцій є оформлення вхідної групи готелю. 

Вестибюль за допомогою кольору та текстур оформляється як динамічний 
багатофункціональний простір. На сьогодні важливість вхідної групи зростає, як 
соціальна зустріч гостей стає все більш залежною від цієї конкретної області готелю. 
Нові тенденції ділових поїздок диктують розроблення дизайну вестибюлю як 
багатофункціонального простору для випадкових, а також офіційних переговорів, 
можливості проектування функціональних зон для роботи за ноутбуками, з 
можливістю підключення різноманітних пристроїв. Досить екстравагантними та 
цікавими в оформленні є зони з просторими приміщеннями, пофарбованими в 
зелений колір з закритими водоспадами, які відокремлюють функціональні зони, 
використовуються великі люстри та мультимедійні станції.

Важливим питанням є переосмислення дизайну конфігурації готельного номеру. 
У сучасному світі на гостей повинні чекати сюрпризи, творчі офіси для ділових 
мандрівників, цікаво оформленні панелі телевізора і додатковий диван поруч з 
двоспальним ліжком лише деякі з ключових «інгредієнтів» для модного номера в 
готелі. У кожному готелі повинен бути номер з еклектичною сумішшю декору, який 
можна з упевненістю запропонувати гостям бажаючим випробувати унікальні 
номери. При оформленні ванної кімнати необхідно використовувати нестандартні 
рішення: тропічний душ, негабаритні ванни, раковини, гігантські рушники, 
косметичні вироби та проектувати кімнату великої площі. Необхідно враховувати 
можливість розширення зонального простору номеру за рахунок великих палуб і 
терас, використовуючи дерев'яні панелі, кам'яні прикраси, пишну зелень, криті 
водоспади, які усунуть тиск на гостей готелю.

31. Закордонний досвід та тенденції дизайну в оформленні готелів

527



Висновки. Архітектура закладу повинна не дистанціюватися від місцевого 
розташування, при розробці дизайну необхідно додавати акценти місцевого 
мистецтва, що значно поліпшить сприйняття гостей про місце перебування.

Фактом є те, що в пам'яті готель залишається досить довгий час, якщо готельний 
номер є унікальним. Маючи це на увазі необхідно персоналізувати приміщення. 
Тематичні номери мають сильний вплив, особливо коли відвідувачі можуть 
спробувати тільки один раз.

Більше всього на світі, готельні номери повинні забезпечувати комфорт, відчуття 
дому далеко від дому. Незалежно від того, наскільки розкішний, технологічно 
оснащений, затишок є основним фактором. Дерево доповнить інтер'єр, килими, 
штори, камін, телевізор, а також можливість грати улюблену музику всіх ваших 
гостей додасть їм незабутнього відпочинку.

Література.
http://www.boutiquedesign.com/content/qa-michael-suomi-stonehiU-taylor
http://www.voa.com/about-us/people/?id=41
http://frch.com/us/

32. Перспективи економічного розвитку карпатського регіону з 
урахуванням ризиків катастрофічних паводків

Аліна Мельник, Дарія Басюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Катастрофічний паводок державного рівня, що стався 23-27 липня 2008 
р. у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та 
Чернівецькій областях, спричинив великомасштабні руйнування та пошкодження 
значної кількості житлових будинків та інших споруд, об'єктів комунального 
господарства, транспортних мереж, систем енергозабезпечення та зв'язку, а також 
суттєве погіршення умов життєдіяльності населення, ускладнення господарської 
діяльності. У карпатському регіоні виникла одна з найбільших надзвичайних 
ситуацій гідрологічного характеру державного рівні, яка завдала значних збитків 
економіці України, що і стало поштовхом для дослідження цієї проблематики, 
оскільки цей край має всі передумови для розвитку туризму у світовому масштабі.

Мета дослідження: проаналізувати сутність такого явища, як паводок та 
розробити комплекс заходів щодо попередження та зменшення впливу на даний 
регіон.

Методи досліджень. При дослідженні даної проблематики було використано 
такі методи:

- історичний, що проявляється в аналізі тих явищ і процесів, які відбувались з 
об’єктом дослідження в минулому.

Небезпечні паводки відбувалися в Карпатах і в минулому, коли антропогенний 
вплив на природні ландшафти ще був незначним. За архівними та історичними 
даними з 1779 р. їх було 26, у тому числі в XIX ст. -  6, у XX -  17, а на початку XXI 
ст. їх уже сталося три. Повторюваність паводків підпорядковується певним 
закономірностям, які проявляються в чергуванні періодів пониженої та підвищеної 
водності. Саме в період останньої паводки набувають загрозливого катастрофічного 
характеру. Період підвищеної водності та загальної геофізичної активності охоплює
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90-ті роки минулого і початок XXI століття. На цей час припадають великі повені не 
лише в Українських Карпатах, але й Польщі, Словаччині, Чехії та інших країнах.[3, c. 
144]

- порівняння, який характеризується зіставленням подібностей та відмінностей 
застосовуваних заходів для боротьби з негативними факторами досліджуваної 
проблематики у різних державах та світу в цілому.

Майже всіма країнами світу визнано, що єдиним вірним вирішенням проблеми 
зменшення впливу стихійних лих є оцінка й облік ризиків. Ця стратегія включає: 
розвиток теорії і методів завчасного прогнозування і попередження про стихійні 
лиха; картографування уразливих територій і упорядкування карт ризику; 
регулювання господарського освоєння територій з урахуванням їхніх природних 
ризиків; прийняття і використання будівельних норм і правил, що становлять основу 
проектування, з урахуванням можливих природних впливів; вжиття спеціальних 
заходів щодо інженерної підготовки території, спрямованих на управління ризиками 
та їх зниження; регулювання інвестиційних потоків з урахуванням рівня природних 
ризиків територій.

Європейський парламент і Рада Європи прийняли Директиву 2000/60 від 23 
жовтня 2000 р. в галузі водної політики, метою якої є створення моделі для оцінки та 
управління ризиками повені, зниження несприятливих наслідків повеней для 
людського здоров'я, навколишнього середовища, культурної спадщини і 
господарської діяльності.

- узагальнення тобто виведення основних тез та тверджень з досліджуваного 
матеріалу на основі яких будуть розроблені заходи для реалізації мети дослідження.

Виконання Директиви 2000/60 від 23 жовтня 2000 року у повному обсязі дасть 
змогу: створити безпечні умови для життєдіяльності громадян майже 900 населених 
пунктів; захистити від паводків близько 90 тис. гектарів сільськогосподарських угідь; 
поліпшити гідрологічний режим річок; забезпечити регулювання поверхневого стоку 
з метою оптимізації паводкових витрат; мінімізувати розмір збитків,
спричинюваних шкідливою дією паводкових вод. Здійснення визначених Програмою 
заходів з витрачанням у період до 2015 року 4630 млн. гривень забезпечить 
заощадження коштів державного бюджету у сумі понад 4743 млн. гривень. [2, c. 26]

Результати. Оскільки багатьом стихійним лихам запобігти не можна, то 
боротьба за зменшення збитків і втрат від них стає важливим елементом державної 
політики країни, в основу якої слід покласти прогнозування і своєчасне 
попередження людей про загрозу.

З огляду на сучасні наукові уявлення, в світовій практиці основними методами 
мінімізації збитків від повеней є: регулювання стоку і землекористування на 
повененебезпечних територіях, а також будівництво захисних споруд.

Стратегічні заходи щодо регулювання стокового процесу на водозбірній площі, 
особливо у верхів’ях річок забезпечуються впровадженням комплексу 
лісомеліоративних, агротехнічних, гідротехнічних заходів, збільшенням пропускної 
спроможності гідрологічної мережі, інженерними системами каналізування 
територій; стокорегулюючими та протиерозійними роботами на водозборі.

Регулювання високого паводкового стоку водосховищами, спеціально 
створеними у верхів’ях гірських та передгірських річок басейнів Дністра, Прута, 
Сірету для зменшення максимальних витрат води повеней та паводків малої 
імовірності перевищення, буде найбільш радикальною складовою єдиного 
протиповеневого комплексу регіону
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Стратегічні заходи щодо регулювання землекористування на повененебезпечних 
територіях забезпечуються передусім упровадженням адміністративно- 
господарських і економічних методів, в основу яких покладено раціональне 
планування та управління використанням затоплюваних територій з метою 
мінімізації збитків, що спричиняються повенями

В системі природоохоронних заходів потрібно розробити насамперед заходи 
спрямовані на підвищення водо-, лісо- та ґрунтозахисної здатності басейнів окремих 
річок. З цією метою у водоохоронній сфері необхідно сприяти створенню 
комплексної та ефективної системи водорегулювання як через відповідні штучно 
створені споруди, так і через вироблення чіткого режиму водокористування та 
водоспоживання на певній території.

У лісогосподарській сфері, крім розробки системи заходів щодо досягнення 
оптимального рівня лісистості та поліпшення породного складу власне лісів, 
пропонується науково обґрунтувати створення насамперед у верхів'ях річок 
своєрідних природно-заповідних лісових масивів, в яких заборонялася би будь-яка 
господарська діяльність, що дозволить значно покращити захисні та 
самовідновлюючі функції гірських екосистем.

У сільськогосподарській сфері необхідне обґрунтування оптимальної структури 
земельних та сільськогосподарських угідь, а також інтенсивності їх використання. 
Особливої уваги вимагає вироблення схеми раціонального регулювання або й повної 
заборони використання прируслових територій під пасовища, а також шляхів 
суттєвого зменшення на приберегових територіях рівня розораності земель.

Створенню комплексу заходів протипаводкового захисту повинно передувати 
глибоке наукове обґрунтування економічних, соціальних, технічних та екологічних 
аспектів цієї проблеми щодо спільних наукових дослідженнях, попередження і 
ліквідації надзвичайних ситуацій гідрометеорологічного характеру.

Висновки. Особливу увагу при аналізі даної проблематики слід приділяти 
проведенню широких наукових досліджень стосовно обґрунтування соціально- 
економічних заходів на регіональному і локальному рівнях, пов’язаних з 
переорієнтацією господарського комплексу та переходу його на екологічно безпечні 
види діяльності, розвитку туризму та оздоровчої індустрії; вирішення проблем з 
протипаводкого земле-, водо- і лісокористування; розробки Державної програми 
природозахисних заходів у регіоні; ініціювання розробки та прийняття законодавчих 
актів щодо розширення територій природно-заповідного фонду й запровадження в 
гірській частині Карпат еколого-економічної зони з наданням пільг суб'єктам 
господарювання, які розвивають безпечні види діяльності; обґрунтування 
необхідності запровадження в Карпатах мораторію на вирубку гірських лісів 
суцільно лісосічними методами; розробки спеціального механізму регулювання 
водотоків на транснаціональному рівні країн Карпатського регіону.

Література:
1. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60 від 23 жовтня 2000 року.
2. «Економічний розвиток Карпатського регіону з урахуванням ризиків 

катастрофічних явищ» Наукова стаття Ради по вивченню продуктивних сил України 
НАН України М.А. Хвесик, Я.В. Коваль, А.В. Степаненко - Збірник наукових праць.
- № 18. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. -  26 с.

3. «Стихійні небезпечні процеси в горах» - С.С. Гінко. - М.: Академ, проект, 
2012. - 144 с.
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Дарія Басюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Індустрія туризму та подорожей навіть в умовах світової фінансової 
кризи демонструє стабільні позитивні тенденції. За даними Барометра міжнародного 
туризму Всесвітньоїтуристичноїорганізації UNWTO, у 2013 році число 
міжнароднихтуристичнихприбуттівзросло на 5% і склало 1 млрд. 087 млн. 
туристичнихприбуттів, тобто на 52 млн. туристівбільше, ніж 2012 року. Крім того, 
експертиналічують в світі 5-6 млрд. внутрішніхтуристів. Туризм став одним з 
основнихгравціввміжнароднійторгівлі, і важливимджерелом доходу для 
багатьохкраїн. Сучасна туристична індустрія забезпечує 9% світового ВВП, 6% 
світового експорту, кожне 9 робоче місце в світі, 1,3 трлн. дол. США доходу. [1]

Така динаміка перетворила туризм на ключовий фактор соціально-економічного 
прогресу, який охоплює все більше число нових регіонів. Витрати відвідувачів на 
проживання, харчування і напої, місцевий транспорт, розваги і покупки, є важливим 
внеском в економіку багатьох країн, створюючи робочі місця і можливості для 
розвитку. Для 90 країн світу, надходження від міжнародного туризму склали в 2013 
році більше 1 млрд. дол США .

Методи дослідження. В дослідженні широко використовувалися методи 
аналізу та узагальнення отриманої статистичної та аналітичної інформації та метод 
екстраполяції.

Результати. Туризм є одним з небагатьох видів економічної діяльності, де 
постійно зростає кількість робочих місць, За даними ЮНВТО, у сфері туризму 
зайнято 127 млн. чоловік, тобто кожний дев’ятий працюючий у світі; Кожні 30 
туристів, що відвідують країну, створюють прямо одне робоче місце та 
опосередковано -  два. Робочі місця зазвичай створюються в менш розвинутих 
регіонах країн -  туристичних дестинацій, що сприяє поліпшенню економічної 
ситуації та заохочує місцевих жителів не полишати традиційні зони у пошуках 
економічно привабливіших місць проживання.

На 2014 рік ЮНВТО прогнозує збільшення числа міжнародних прибуттів на 4% - 
4,5%, що перевищує попередній довгостроковий прогноз (+3,8% щорічно в період 
2010 - 2020 рр..) До 2030 року кількість міжнародних туристських прибуттів в усьому 
світі, як очікується, зростатиме в середньому на 3,3 % на рікі буде складати 1 млрд. 
800 млн. подорожуючих В цілому, зростання міжнародних прибуттів туристів значно 
випереджає зростання обсягу виробництва при вимірюванні у валовий внутрішній 
продукт ( ВВП). У роки , коли світове економічне зростання перевищує 4 відсотки , 
зростання обсягів туризму як правило , вище. Коли зростання ВВП знижується 
більш ніж на 2 відсотка , динаміка туризму , як правило , ще нижче. Зважаючи на те, 
що у період 1975-2000р.р. туризм збільшувався в середньому на 4,6 відсотка на рік, а 
зростання ВВП відбувалось на рівні 3,5 відсотка, то обсяги туристичної індустрії 
зростали в середньому в 1,3 рази швидше , ніж ВВП. У 2003- 2013 спостерігалися 
суперечливі тенденції динаміки туристичних потоків, середньорічний приріст склав 
-4,5% з діапазоном від - 3.9% до +6,5%. Якщо порівняти з темпами зростання ВВП у 
світі + 3,8 %, то можна стверджувати про пришвидшене зростання світового туризму.

Європа і Америка були основними регіонами туристичних прибуттів між 1950 і 
2000 і складали спільну долю ринку більше 95 відсотків. За даними 2013 року,

33. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму
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Європейський континент приваблює 51, 7% міжнародних туристів, а Південна та 
Північна Америка - 15, 6%, тобто спільна частина ринку -  67, 3%. Ринкова доля 
країн з економікою, що розвивається відповідно збільшується до 47 % в 2012 році , і 
як очікується , досягне 57 % до 2030 року , що еквівалентно більше одного мільярда 
міжнародних туристських прибуттів. В 2013 році до топ- 10 країн - лідерів за 
обсягами туристичних прибуттів увійшли Франція (83.0млн.туристичних прибуттів) 
США(67.0 млн.), Китай(57.7 млн.), Іспанія(57.7 млн.), Італія ( 46,4 млн.), Туреччина 
(35.7 млн.), Німеччина(30,4 млн.),Великобританія 29,3 млн.), Російська Федерація 
(25.7 млн.),Малайзія(25.0 млн.). Також значне зростання туристичних потоків 
спостерігається у Австралії, Таїланді, Макао та Сінгапурі. Найкраща динаміка 
відмічається у таких країнах як Німеччина та США.

Висновки. Позитивна динаміка туристичних потоків не завжди
супроводжується зростанням надходжень від туристичного експорту. Серед лідерів 
знову варто відзначити США, Китай та його провінції Макао і Гонконг. Країни - 
традиційні центри туризму демонструють зниження доходів (Іспанія, Італія, Франція, 
Німеччина).

Завжди актуальним для оцінки ринку світового туризму було дослідження 
виїздних туристичних потоків. За даними Всесвітньої туристичної організації, серед 
десяти найбільш важливих країн -  донорів туристичних потоків у світі виділяються 
Росія і Китай. Китай, який став найбільше генерувати виїзні туристичні потоки, які 
оцінюються в 102 млрд. дол. США туристичних витрат , продемонстрував 
зростання витрат на 28 % протягом перших трьох кварталів 2013 року. У Росії, 5 - 
ому за величиною ринку виїзного туризму, спостерігалось зростання на 26 % за 
аналогічний період. Продуктивність ключових генераторів туристичних потоків -  
країн з розвиненою економікою була порівняно скромніше. Франція показала 
позитивну динаміку +6 % і Сполучені Штати , Сполучене Королівство , Канада і 
Австралія всі виросли на 3 %. Навпаки , Німеччина , Японія та Італія повідомили про 
зниження виїздного потоку. Ринки країн, що розвиваються, продемонстрували 
істотне зростання виїздниї туристичних потоків Туреччина ( +24 %) , Катар ( +18 %) 
, Філіппіни ( +18 %) , Кувейт ( +15 %) , Індонезія ( +15 %) , Україна ( +15 %) і 
Бразилія ( +14 %).

Література.
1. UNWTO Highlights 2013 Edition. N° 16.

34. Сучасні стилі дизайну в оформленні інтер’єру закладів
розміщення

Юлія Миць
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Основною відмінністю сучасних стилів від «класики» є функціональність 
поєднана з простотою і легкістю. Найчастіше, сучасні стилі грають на контрасті 
ознак (колір, матеріал, текстура), але мають загальну підставу за іншими ознаками 
(загальне розуміння настрою, тектоніки, масштабності).

Методи дослідження. Основи західно-європейського художнього 
конструювання в теоретичних і практичних роботах художників, архітекторів та 
інженерів П. Беренса, В. Гропіуса, Г. Земпера, Г. Мутезіуса (Німеччина),
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художнього конструювання ван де Велде (Бельгія), Ле Корбюзьє, Ф. Рело (Франція), 
в діяльності Німецького Веркбунда і «Баухауза».

Результати. Сучасні дизайнери виділяють сім основних сучасних стилів: ар- 
деко, кітч, лофт, мінімалізм, модерн, хай-тек, еклектика.

Стиль Ар-деко характеризується поєднанням монументальних обтяжених форм з 
витонченими прикрашальними формами. Ар-деко поєднує елементи стилів модерн, 
кубізм і експресіонізм, виразні особливості технічного дизайну.

Вільно оперуючи історичними знаками і символами , ар-деко звертається до 
нових будівельних матеріалів, кольорів, світлових ефектів і цим відрізняється від 
історичних попередників.

Виробники меблів у стилі ар-деко використовують для виготовлення та декору 
предметів обстановки алюміній, нержавіючу сталь, слонову кістку, чорне дерево, 
дороге скло, інкрустації по дереву, шкіру екзотичних тварин - зебри, крокодила, 
ящірок. Колір в ар-деко в основному м'який, пастельний для стін і темний, майже 
чорний для меблів. Яскраві соковиті кольори - помаранчевий , зелений , червоний в 
основному присутні в орнаментах.

Кітч визначається німецьким словом kitsch, що означає стару річ, продавану за 
нову. Для інтер'єрів у стилі кітч характерні сентиментальність, патетика, крикливість 
кольору, надлишок декору, навмисний еклектизм, підробки під дорогі матеріали. 
Інтер'єр в стилі кітч має свої моралі: в інтер'єрі, використовуйте непоєднувальні один 
з одним речі; при виборі колірної гами особливу увагу варто звернути на 
максимально отруйні, кислотні та неонові кольори.

Лофт - стиль, відповідно до якого готельний номер і приміщення загального 
користування являє собою широкий відкритий простір. Ключові особливості стилю 
лофт диктує промисловий тип приміщень, а також обов'язкове сусідство старих і 
нових матеріалів - вікова цегляна кладка, бетонні або пофарбовані стіни, проста 
дощата підлога поєднуються зі склом, хромованими деталями і ультрасучасною 
технікою.

Меблі в лофт інтер'єрі можуть бути практично будь-які, винятки становить лише 
«буржуазна» тематика. Оптимально будуть виглядати різноманітні стелажі, легкі, 
що мають просту геометричну форму, столи та стільці, металеві ліжка.

Мінімалізм в інтер'єрі - це в першу чергу вільний простір, у зв'язку з чим не 
допускається перевантажувати приміщення меблями. Форма предметів повинна бути 
простою (відсутність численних складок на диванах, пряма спинка в стільців, рівні 
ніжки біля столу і т. д).

У мінімалістському інтер'єрі можуть використовуватися аксесуари, але в 
помірній кількості. Щоб видержати стиль, ці предмети повинні бути правильної 
геометричної форми, виконані в дусі неопластицизму або експресіонізму. Для 
модерну характерна антиеклектичність. Структура модерну синтетична, вона 
об'єднує всі види мистецтва.

Хай- тек - стильова течія, різновид архітектурного техніцизму, відверто 
використовує для формування інтер'єру його техногенні структури (несучі 
конструкції, технологічні комунікації і т.д.), перш приховувані від глядача під 
декоративною оболонкою.

Еклектика в дизайні інтер'єрів - поєднання різнорідних за стилем, походженням, 
протилежних за художнім змістом, «несумісних» елементів архітектурного декору, 
речей, творів мистецтва, ті, які випадають з умовної стилістичної єдності інтер'єру.
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Характеризується побудовою в межах загальної інтер'єрної концепції міні - 
композицій одного стилю всередині іншого, де з'єднуються контрастні фрагменти і 
комбінації.

Висновки. Сучасний стиль характеризується відсутністю будь-якої ліпнини. 
Можливе використання багаторівневих та натяжних стель. Стіни, як правило, в одній 
кольоровій матовій гамі, можливі яскраві вставки у вигляді фото-шпалер, шпалер, 
штучного/натурального каменю, дзеркал, фактурної штукатурки. Контури чіткі, на 
стінах чорно-білі картини-фотографії однакового спрямування, часто наступне фото 
є продовженням попереднього.

Література.
1. Luke Herriott, Херриот Л., Herriot L., Herriott Luke. 1000 стилей ресторанов, 

баров, кафе: креативная Концепция от Логотипа до Стиля: книга на английском 
языке. - РИП-Холдинг, РИП-Холдинг., 2007 г. 320 стр.

2. The Design Hotels Book. A comprehensive overview of the most original design 
hotels worldwide.-England, 482 pages. ISBN: 978-3-89955-426-7

3. Ивли Т. Дизайн интерьера. 500 креативных идей / Тесса Ивли -  М.: Эксмо, 
2009. -  256 с.

35. Мотиваційний механізм управління персоналом 
підприємства

Оксана Мурак, Лариса Литвинець
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Мотивація у всі часи була однією з найбільш важливих складових в 
системі управління персоналом. Особливу актуальність мотивація набуває сьогодні, в 
умовах світової економічної нестабільності. Кризова ситуація загрожує компанії не 
тільки фінансовими проблемами та втратою своїх позицій на ринку, але й втратою 
кваліфікованих кадрів, без яких подолати кризу неможливо. Утримання ключових 
співробітників -  одне з основних завдань менеджменту на етапі кризи, і досягти цієї 
мети можна, якщо вчасно інформувати персонал і реалізувати адекватний 
мотиваційний механізм.

Матеріали і методи. Теоретичною та методичною основою дослідження є 
фундаментальні положення у галузі теорії управління персоналом на основі 
мотивації їх праці, які висвітлені в наукових працях вітчизняних та зарубіжних 
вчених. Використані загальнонаукові та спеціальні методи наукового дослідження, а 
саме: метод системного аналізу- для дослідження теорії формування мотиваційного 
механізму і управління персоналом; методи експертних оцінок -  для визначення 
ефективності та якості результатів роботи працівника, а також його поведінки.

Результати. В організаційній діяльності підприємства все більшого значення 
набувають мотиваційні аспекти, адже комерційний успіх будь-якого підприємства 
залежить від того, якою мірою співробітники реалізують свій професійний потенціал. 
Саме тому шлях до ефективного управління людиною пролягає через розуміння її 
потреб, мотиваційних настанов. Тільки знаючи те, що спонукає людину до дії, які 
мотиви покладено в основу її діяльності, можна розробити ефективну систему форм і 
методів управління нею.
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Основними категоріями, які мають безпосереднє відношення до способу і логіки 
поведінки людини в процесі трудової діяльності є потреби, інтереси, мотиви і 
стимули. Разом вони утворюють цілісну систему, яка породжує інтерес до 
цілеспрямованої поведінки та визначають, які здібності і в якій мірі працівники 
будуть розвивати та використовувати.

Значна роль потреб полягає в тому, що вони спонукають людей до дій, тобто 
породжують інтерес до цілеспрямованої поведінки.

У свідомості людини потреби перетворюються на інтерес або мотив, тобто 
усвідомлене спонукання до дій. Мотив перебуває «всередині» людини, має 
«персональний» характер, залежить від безлічі зовнішніх і внутрішніх стосовно 
людини чинників. Мотив не тільки спонукає людину до дії, а й визначає, що саме і як 
треба зробити.

Поряд з категоріями «мотив» і «інтерес» широко використовується термін 
«стимул». Стимул -  це спонукання до дії, яке має цільову спрямованість. 
Стимулювання -  це процес використання конкретних засобів на користь людини й 
підприємства та один із способів, за допомогою якого здійснюється мотивація 
трудової діяльності. Однією з основних умов підвищення ефективності мотивації 
праці в готельно-ресторанному бізнесі є забезпечення відповідної структури 
стимулюючих засобів:моральних, соціальних та матеріальних.

Сучасному керівникові для впровадження дієвого мотиваційного механізму на 
підприємстві слід користуватися досвідом попередників, які займалися вивченням 
теорії мотивації. Зокрема, на практику менеджменту персоналу значний вплив мають 
змістові та процесійні теорії. Перші аналізують потреби людини, їх структуру, 
ієрархію, пріоритетність, другі ж визначають як людина розподіляє зусилля для 
досягнення визначених цілей та як обирає конкретний вид поведінки.

Для збільшення зацікавленості персоналу в результативному функціонуванні 
готельного підприємства необхідно розвивати наступні компоненти мотиваційного 
механізму:розвиток корпоративної культури;обслуговування персоналу;залучення 
персоналу до прийняття рішень;впровадження «]оЬ»-факторів;вдала організація 
робочого місця;інформування працівників;оцінка персоналу;мотивація вільним 
часом;моральне стимулювання.

Висновки. Отже, шлях від мотивації до очікуваних результатів праці включає в 
себе послідовність взаємопов’язаних аспектів, а саме: потреби, інтереси, стимули, 
поведінку та конкретні дії для досягнення поставленої мети. Для втілення цього 
механізму в реальність працівник застосовує свої природні здібності та набуті 
навики. Мотивація відіграє роль пускового механізму, що визначає, які здібності та в 
якій мірі працівник буде розвивати та використовувати в процесі трудової діяльності.
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36. Основні принципи еногастрономії в закладах ресторанного
господарства

Оксана Мурак, Тетяна Влодарчик
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Кухні багатьох країн світу можна охарактеризувати певними епітетами. 
Кухню Франції називають високою і вишуканою. Французька кухня завжди була 
прикладом досконалості в мистецтві кулінарії. Велике значення в ній грає поєднання 
страв і напоїв. Дуже важливо, щоб вино підкреслювало смак страви, а не вступало в 
боротьбу за смаковий ефект.

Матеріали дослідження. Сьогодні ресторанне господарство України 
виходить на новий етап свого розвитку, тому вивчення еногастрономічних принципів 
поєднання вин та інших алкогольних напоїв зі стравами є необхідною умовою успіху 
закладу. Вдале комбінування їжі та благородного напою з виноградної лози 
формулює ціла наука -  еногастрономія. Виходячи з цього основними методами 
дослідженя стали метод аналізу та узагальнення інформації.

Результати. Еногастрономія -  це не лише низка правил вживання вина із 
їжею, це справжня культура витонченості смаку і справжнє мистецтво, яке уявляє 
собою багатий букет складових у різних поєднаннях, мистецтво, яке приносить 
унікальний досвід та емоції. «Eno» у перекладі з латині означає «вино», а 
«gastronomy» - «культура прийому їжі». Розуміння гармонії їжі та напоїв виховується 
досвідом та вивченням безлічі складних правил.

П ерш ий принцип «Забороняю чий». Суть принципу в тому, що вино і страва 
повинні доповнювати один одного, гармонійно поєднуватися, жоден з цієї пари не 
повинен яскраво домінувати. Ідеальною комбінацією вина та страви можна назвати 
таку, яка забезпечує максимальне розкриття того й іншого. Серед великої кількості 
страв та їх компонентів існують такі, що погано поєднуються або взагалі не сумісні з 
вином. Для їх супроводження в багатьох випадках доцільно підібрати інші напої. 
Передусім це жирна солона риба, в тому числі копчена, яка надає вину металевого 
присмаку. Цитрусові знижують чутливість язика і позбавляють можливості 
розрізняти відтінки смаку. Подібні властивості має оцет і майонез. Шоколад та 
шоколадні цукерки, а також кава настільки сильно подразнюють смакові рецептори, 
що будь-які сухі вина у поєднанні з ними здаються пустими і водянистими. До 
«ворогів вина» можна віднести страви з високим вмістом деяких прянощів, 
наприклад ваніль і кориця. І, звичайно ж, не варто суміщати вино і традиційні 
українські соління.

Д р у ге  п рави ло  ен огаст рон ом ії: «В и н о  є  п родукт ом  м ісц евост і» . До 
регіональної кухні найкраще підійде вино, зроблене з винограду, вирощеного в 
даному регіоні, тобто під вино даної країни найкраще підійде страва цієї країни і 
навпаки.

Т рет є п р а ви л о  ен огаст рон ом ії: « С оусн ий  принцип». Якщо вино
використовується у приготуванні страви, наприклад, у соусі або маринаді, то його ж 
краще подавати до столу до даної страви. Тоді і смак, і аромат цієї пари будуть 
гармонійними. Винятки допускаються, якщо передбачається подати до столу дорогі 
або старі вина, -  тоді їх замінюють менш коштовною продукцією.

Ч ет верт е п рави ло  ен огаст рон ом ії: «К о л ьо р о ве». Спиртова міцність та 
концентрація ароматів вин мають відповідати смаку страв: до ніжних страв подають
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тонкі вина, а жирна їжа вимагає більш сильних вин. Як би це суперечливо не звучало, 
але до простої страви потрібно подавати вино з яскравим і багатим смаком та 
ароматом, а до вишуканої -  просте вино.

Якщо говорити про поєднання вина та сирів, то потрібно відзначити, що:
білі вина більш поєднувані з сиром, ніж червоні;
легке вино -  ніжний сир, міцне -  гострий сир.
П 'я т е п рави ло  ен огаст рон ом ії: «М от иваційн ий». Враховують

взаємовідносини вина зі стравою та поєднання вин між собою. До їжі для збудження 
апетиту подають аперитиви -  легкі білі, рожеві, червоні сухі вина, шампанське 
«брют». Потім -  вина до основних страв: сухі, напівсухі і напівсолодкі з достатньою 
витримкою. Після трапези -  вина -  діджестиви, для кращого засвоєння їжі -  міцні 
вина тривалих термінів витримки, десертні солодкі та лікерні вина.

Н аст упний принцип «Силовий». Необхідно пам'ятати: щільні і важкі страви з 
густим соусом потребують сильних насичених вин з високим вмістом спирту, тоді як 
до легких слід подавати легкі вина. Цей принцип слід вважати одним із 
найважливіших. Якщо ним нехтувати, гарного поєднання не отримати -  смак і 
аромат не зможуть проявити себе належним чином.

Краще подавати вина за зростанням якості, спочатку варто подавати наймолодші 
і лише потім переходити до витриманих. Вина слід подавати за оптимальною 
температурою, щоб уникнути розчарування від їхнього смаку, уникати поєднання 
елітних вин зі стравами, здатними порушити їх сприйняття.

Висновок. Дотримання принципів еногастрономії дозволить найкращим чином 
поєднати вина та страви, що неодмінно сподобається відвідувачам, позитивно 
позначиться на діяльності закладу та забезпечить йому високий конкурентний статус.

Література
1. П’ятницька Н.О. Організація обслуговування у закладах ресторанного 

господарства: Підручник -  К. : Центр учбової літератури, 2011 -  584 с.
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37. Пловдив -  историческая аттракция Болгарии

Александр Недялков, Кремена Никовска
Университ ет  пищ евых технологий, г. Пловдив, Болгария

С ам ы й  больш ой  и красивы й  [го р о д ] из всех!
В о и ст и н у и здалека  блест и т  его  к р а со т а ...
Л уц и ан , 165 -1 6 6  гг.

Вступление. Пловдив -  самый старый город Европы, его возникновение 
определяется к началу 6 тысячелетия до нашей эры, таким образом Пловдиву около 8 
тысяч лет. Этот город сохранил исключительно ценные памятники римской эпохи. В 
2012 г. Пловдив включен на третье место (после Рима и Афин) в «Топ-10 самых 
красивых античных городов мира».

Пловдив является ключевой частью Виа Диагоналис (Диагональный путь) -  
самой важной коммуникационной оси между Европой и Азией. Болгарский сектор 
пути -  уникальная возможность для ознакомления с историческими, 
археологическими и культурными объектами Праистории, Античности и
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Средневековья. Достопримечательности Диагонального пути являются необычайно 
привлекательными для ценителей истории, архитектуры и искусства.

Материалы и методы. При исследовании исторических и культурных 
ценностей использован метод теоретического обобщения и анализа, а именно 
проанализированы публикации современных историков, исследователей, данные 
периодических изданий.

Результаты. Пловдив является одним из самых живописных городов не только 
Болгарии, но и Балканского полуострова. Город построен на семи холмах на обоих 
берегах реки Марица, является уникальным не только своим местоположением, но и 
его старинной частью. Архитектурно-исторический резерват «Старинный Пловдив» 
расположен на трех холмах, в центре города. Это отлично сохраненный ансамбль, 
построенный в основном в период болгарского Возрождения -  XVIII и XIX веках.

Историческую и культурную ценность представляют собой музеи Пловдива -  
этнологический, исторический, археологический, природный музей.

Одна из самых больших достопримечательностей Пловдива -  Амфитеатр, 
находится в Старом городе между двумя холмами, построен вначале ІІ в.н.е., во 
время правления императора Траяна (98-117 г.). Это один из наиболее хорошо 
сохраненных античных театров в мире. Сцена театра украшена статуями и фризами, а 
28 рядов мраморных сидений (из которых сохранились 20) собирали около шести 
тысяч зрителей. Открытые надписи зрительских мест свидетельствуют, что театр 
использовался и как седалище фракийского провинциального собрания (койнон). 
Кроме выступлений поэтов, музыкантов, певцов и глашатаев, здесь проводились бои 
гладиаторов и бои с животными.

А н т и ч н ы й  ст ади он  Филипополя (старое название Пловдива) II в., еще одна 
жемчужина античной истории города, находится на главной пешеходной улицы 
Пловдива, построен по модели Дельфийского стадиона -  в мире сохранилось только 
12 таких. Длина его составляет около 240 м, и в древности собирал около 30 000 
зрителей. Возле его центрального входа открыты останки гидравлических часов. В 
прошлом здесь проводились игры, подобные тем, что проходят в Дельфах. 
Император Филипп І Арабина превращает Античный стадион в главную сцену 
чествования по случаю тысячелетия от основания Рима. Памятный знак 
свидетельствует о ночлеге здесь олимпийского огня от Афин в Москву в 1980 г.

А н т и ч н ы й  ф орум  Пловдива -  самый большой форумный комплекс на 
территории Болгарии. Здесь была сосредоточена административная, экономическая и 
культурная жизнь античного города. На территории форума найдена городская 
библиотека, единственная на сегодняшний день открытая библиотека римской эпохи 
в Болгарии.

Выводы. Охарактеризованы исторические объекты одного из самых древних 
«живых» городов Европы - Пловдива. Эти объекты привлекают все больше туристов 
из многих стран, поскольку являются уникальными свидетельствами Римской 
империи. Старый город Пловдива - витрина его бурного прошлого: здесь можно 
увидеть крепостные сооружения фракийского периода рядом со средневековыми 
деревянными домами, развалины османских мечетей недалеко от ярмарочных 
кварталов художников. В последнее время все больше туристов из Германии, 
Японии, Турции, Китая и России выбирают свои туры в Болгарию с посещением 
этого прекрасного и поистине величественного города. Следует отметить, что 
местными властями делается все возможное, чтобы сохранить и реконструировать 
памятники, привлечь все больше туристов и стать культурной столицей Европы в 
2019 г.
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38. Астро-туризм: спостерігаємо за зірками

Валерія Петренко, Юрій Сологуб
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Стежити за зірками давно у людини у звичці. Від небесних світил не 
могла відвести погляд ні одна древня цивілізація - то була життєва необхідність. А як 
інакше, якщо світила були єдиним доступним орієнтиром для подорожей?

Методи дослідження. В ході дослідження використовувався метод аналізу та 
збору як статистичної так і аналітичної інформації. Зокрема були проаналізовані 
атуальні на сьогоднішній день тенденції розвитку туристичної сфери світу.

Результати. За даними Всесвітньої туристичної асоціації, через сотні років ми 
знову потягнулися за зірками. Обертів набирає астротуризм, один з нових світових 
тревел- трендів. Тисячі людей на планеті щорічно планують відпустку в місцях 
найбільшого скупчення зірок. І це не Г олівуд чи Сен-Тропе.

Екзотичні відгалуження астротуризму - історичні тури (наприклад, до 
стародавніх обсерваторій) і « уфо-туризм» (пошуки в небі і на землі зелених 
чоловічків, літаючих тарілок або іншої видимої форми позаземного життя). 
Вастрореєстр потрапило і поширене для Росії явище - білі ночі.

Велика помилка вважати, що зоною для спостережень за зірками може стати 
будь-яке місце на планеті. По-перше, залежно від півкулі і пори року карта зоряного 
неба буде значно відрізнятися. По-друге, обов'язковою є відсутність потужного 
штучного освітлення («світлового забруднення») на сотні кілометрів навколо. Третя 
умова - клімат і погода. Бази і готелі для астротуристів будують насамперед у 
найбезхмарніших місцях на планеті.

Місця для астропаломництва бувають двох різновидів - з постійною та 
тимчасовою «експозицією». Перші мають у своєму розпорядженні зоряний матеріал 
практично протягом цілого року. Другі - своєрідні астрономічні флеш-моби. 
Візьмемо, наприклад, сонячне затемнення. Так, в 2000 році в маленькі 
південноавстралійські міста Седуна і Ліндхерст (з населенням 2 і 3 тисячі жителів 
відповідно) на перше за останні двісті років повне сонячне затемнення тривалістю 32 
секунди злетілося більше 50 тисяч туристів.

За даними Всесвітньої туристичної асоціації, головні центри астротуризму в 
світі: Чилі, Південна Африка, Йорданія, Канарські і Гавайські острови. В одних 
телескопи - розвага для допитливих постояльців. В інших цінною є сама наукова
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атмосфера - готелі розташовані в діючих і покинутих обсерваторіях і орієнтовані на 
завзятих астрономів-аматорів.

Найбільше число обсерваторій і телескопів на душу населення - в Чилі. Місцева 
Національна туристична служба вже 8 років практикує космічні канікули 
«Астрономічний шлях» по всій території країни.

Інший великий пункт особливого астропризначення - Намібія. У цій 
африканській країні розвинене так зване «астрономічне фермерство».

Перший luxury-кемпінг у сфері астротуризмуKingAretas IV Camp відкрився два 
роки тому в Йорданії. Літній зоряний табір являє собою 50 просторих парусинових 
наметів біля підніжжя Петри.

Ближнє світло для новачків в астрономії - європейські готелі. Прозорий готель- 
кокон для спостереження за зірками побудували на Блакитному Березі Франції. На 
вибір гостям пропонують так звані номери-«бульбашки», оформлені в різному стилі. 
Крім того, кожна «бульбашка» обладнана телескопом і зоряною картою.

Достатньо перемахнути через кілька альпійських хребтів, щоб продовжити 
астротур в швейцарському готелі 3100 KulmhotelGornergrat. Співвідношення 
божевільного попиту на розміщення в замку з двома прилеглими вежами- 
обсерваторіями і мізерної кількості номерів призвело до того, що відпочинок у цій 
високогірній фортеці потрібно бронювати за рік-півтора.

Висновки. Отже, у світовому масштабі астрономічний туризм є цілком 
сформованим і самостійним туристичним напрямком. Все більше солідних 
турагентств організовують подорожі, в яких туристів супроводжує професійний 
астроном. Як правило, це ексклюзивні подорожі, кількість яких не може 
перевищувати 5-6 на рік. Приблизно таке число значимих небесних подій, 
насамперед повних або часткових затемнень Місяця і Сонця відбувається щорічно.

Література.
1. http://www.elle.ru/stil-zhizni/puteshestviya/astro-turizm/#ixzz2k6X4qsUq
2. http://travenuxtour.info/vidy-turizma/astronomicheskij-turizm/
3. http://www.turizmys.ru/astroturizm/

39. Туристично-рекреаційний комплекс Криму

Анастасія Пітик, Дарія Басюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Кримський регіон, незважаючи на свій колосальний курортний і 
туристичний потенціал, займає дуже скромне місце на світовому ринку туристичних 
послуг. На долю півострова припадає менше половини відсотка від загального обсягу 
послуг, в той час як туризм, історія розвитку якого в Криму налічує більше 100 років, 
може і повинен стати пріоритетним напрямком в економіці регіону, як сфера 
міжнародного бізнесу.

Матеріали і методи. Унікальна природа Криму завжди приваблювала 
туристів. На півострові можна знайти відпочинок на будь-який смак: на рівнині і в 
горах, на морі і озері, в лісах і степах. На території Криму знаходяться згаслі вулкани 
і діючі грязьові джерела, буйна зелень субтропіків змінюється аскетичними
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ландшафтами напівпустелі. Береги півострова омивають Чорне та Азовське моря. На 
території автономії розташовано, понад 11,5 тис. пам'яток історії, культури та 
архітектури, що відносяться до різних історичних епох, цивілізацій та релігій, і 
становлять інтерес для туристів всього світу. Всього в Криму функціонує 18 музеїв із 
23 філіалами і відділами, в фондах яких зберігається близько 800 тис. експонатів. На 
півострові 7 заповідників: національний заповідник "Херсонес Таврійський", 
архітектурно-історичний заповідник "Судакська фортеця", палацово-парковий музей- 
заповідник у м. Алупка, історико-культурний заповідник "Старий Крим", історико- 
культурні заповідники в містах Бахчисарай і Керч, історико-археологічний 
заповідник "Калос Лімен" (смт. Чорноморське). Тут знаходиться 26 родовищ 
лікувальної грязі і ропи, понад 100 джерел мінеральних вод різного хімічного складу. 
Перший грязьовий курорт країни - Саки. Про лікувальні властивості Сакського озера 
писав ще давньоримський учений Пліній Старший. Вода Мойнакського озера в 
Євпаторії дає лікувальний ефект при м'язових, кісткових, нервових захворюваннях. У 
Криму налічується 33 заказника (у тому числі 16 загальнодержавного значення), 87 
пам'яток природи (13 - загальнодержавного значення), 10 заповідних урочищ, 850 
карстових печер (з них 50 визнані фахівцями придатними для облаштування та 
відвідування туристами), шахт, колодязів, і більше 30 парків - пам'яток садово
паркового мистецтва, загальнодержавного та світового значення. У Криму 
прокладено рекреаційні стежки, серед яких найвідомішими є Голіцинська (Новий 
світ), Боткінська, Тарахташська, Штангеєвська (Ялта), Карадагська (Щебетівка). 
Популярним екскурсійним об'єктом є Великий каньйон та водоспад Учансу, який 
падає з південного схилу Ай-Петринської яйли, утворюючи ще три водоспади. 
Значний обсяг природно-ресурсного потенціалу, різноманітність природних умов, 
історичні традиції господарського освоєння і соціокультурні пріоритети протягом 
багатьох років визначали рекреаційну спеціалізацію Криму як один із стратегічних 
напрямків його регіонального розвитку. Займаючи близько 4,5% площі України, 
Кримський півострів концентрує 29,6% обсягу всіх рекреаційних ресурсів, 10% 
ємності готельного фонду, 40% ємності оздоровчих закладів, більше 30% потоку 
іноземних туристів. У регіоні є необхідні умови і можливості, інфраструктури 
екологічного та соціального туризму в сільській місцевості, елітних видів спорту 
(теніс, гольф, яхтовий спорт), відроджуються популярні раніше активні види туризму 
(гірничо-велосипедний, археологічний, пішохідний, спелеологічний, альпіністський). 
Крим є провідним туристичним центром в Україні з розвиненою туристичною 
інфраструктурою. Тут діє 54 готелі, а також 113 підприємств харчування для 
обслуговування туристів (із 455 по Україні в цілому).

Результати. Вигідне географічне положення, м'який клімат, тепле море, 
субтропічна рослинність узбережжя півострова в усі віки сприяли його інтенсивному 
заселенню. Історико-культурні пам'ятки різних епох, що збереглися на його 
території, є результатом взаємодії різних етносів і цивілізацій, які на певних відрізках 
історії, існуючи паралельно на обмеженій території півострова, часом функціонували 
відособлено, не змішуючись і майже не проникаючи одна в одну. Численні пам'ятки 
історії, архітектури, своєрідна природа острова сприяють розвитку пішохідного, 
автомобільного, велосипедного, водного, спелеологічного, гірського, лижного, 
зеленого та інших видів туризму.

Висновки. Рекреаційно-туристичний комплекс Криму - це сукупність 
пов'язаних між собою галузей і підприємств, об'єднаних спільною метою цілорічне 
використання курортів півострова з метою лікування, медичної реабілітації та 
оздоровлення населення України, ближнього і далекого зарубіжжя, а також

541



створення конкурентоспроможного туристичного продукту на основі ефективного 
використання природних, лікувальних, соціально-культурних і виробничо- 
економічних ресурсів регіону. На жаль, на сьогоднішній день матеріально-технічна 
база рекреаційних установ, асортимент і якість послуг відстають від світового рівня, 
що знижує конкурентоспроможність кримського регіону на міжнародному ринку 
відпочинку, оздоровлення, санаторно-курортного лікування і туристичних послуг.

Література.
1. http://tourlib.net/books_ukr/pankova8.htm
2. http://www.crimeantourism.net/rekreatsijno-turystychnyj-potentsial-krymskoho- 

pivostrova/

40.Інформаційні технології (IT) в управлінні підприємством 
готельно-ресторанного бізнесу

Вікторія Плаксієнко, Лариса Литвинець
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ Вплив інформаційних технологій на управління готелем величезний, 
оскільки прямо пов'язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного 
менеджера окремо, так і готелю в цілому. Вони прямо впливають на 
конкурентоздатність на сьогоднішньому ринку. Використання комп'ютерних мереж, 
Інтернету та Інтернет-технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації 
всіх бізнес-процесів готелю сьогодні не просто питання лідерства і створення 
конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому майбутньому.

Матеріали і методи. В дослідженні використовувались методи діалектичного, 
системного аналізу, які стали підґрунтям для дослідження розвитку інформаційних 
технологій, систем і ринків, а також застосування інформаційних технологій у 
менеджменті та маркетингу підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Дослідженнящодовикористанняновітніхінформаційнихтехнологій у
діяльностіпідприємствсферигостинностіздійснювали: С. Арімов, В. Балута, П. 
Бурцев, О. Виноградова, А. Галиновский, О. Губанова, В. Гуляєв, А. Демаш, М. 
Єфремова, І. Зорін, І. Калашников, В. Квартальнов, Д. Купінський, Ю. Миронов, М. 
Морозов, Н. Морозова, Т. Новгородцев, Н. Плотнікова, М. Окороков, М. Робсон, М. 
Скопень, Т. Ткаченко, О. Тоффлер, Ф. Уллах, М. Хайдеггер, А. Шлевков, Л. 
Шульгіна, С. Чупровтаінші.

Результати. Інформатизація в області управління господарською діяльністю 
готельного комплексу здійснюється з метою підвищення продуктивності праці 
працівників за рахунок зниження вартості готельних послуг; а також підвищення 
кваліфікації і професійних знань фахівців.

Інформаційні технології (IT) - це системно організована для вирішення завдань 
управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збирання, реєстрації, 
передачі, накопичення, пошуку, обробки і захисту інформації на базі застосування 
розвиненого програмного забезпечення, використання засобів обчислювальної 
техніки і зв'язку, а також способів, за допомогою яких інформація надається тим, хто 
її потребує.

Інформаційну систему (1С) можна визначити з технічної точки зору, як набір 
взаємопов'язаних компонентів, які збирають, обробляють, зберігають і розподіляють
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інформацію, що необхідна для прийняття рішень і управління готельним 
комплексом. Крім цього, інформаційні системи можуть також допомагати 
менеджерам проводити аналіз проблеми, дають можливість аналізувати комплексні 
об'єкти і створювати нові послуги. Інформаційні системи містять інформацію про 
контрагентів, місця і об'єкти усередині готельного комплексу або в навколишньому 
середовищі.

Всі види інформації, що необхідна для управління готельним комплексом, 
складають інформаційну систему. Система управління і система інформації на будь- 
якому рівні управління взаємопов'язані та взаємозалежні. Управління без інформації 
неможливе.

Стратегічна мета інформаційних технологій - сприяти управлінню готельним 
комплексом, реагувати на динаміку ринку, створювати, підтримувати та 
поглиблювати конкурентні переваги. Виконання цього завдання вимагає побудови 
інформаційно-технологічних систем, які мають наступні атрибути: а) максимальна 
доступність - кожна людина може дістати доступ до IT ресурсів у будь-який час і з 
будь-якого місця; б) будь-який інформаційний об'єкт повинен бути доступний 
одночасно багатьом; в) маневреність прикладних програм - необхідний перехід до 
мережевої архітектури, що призводить до серйозних змін в організації і роботі ГГ- 
відділів.

Використовуючи міжнародний досвід формування, використання та захисту 
національних інформаційних ресурсів, слід усвідомлювати, що він відображає 
реальний рівень експлуатації інформаційних технологій. Водночас формується нова 
ідеологія та напрями її реалізації, що істотно відрізняються від класичних систем 
обробки даних (які використовують технології клієнт-сервер та реляційні моделі 
даних

Висновки. Впровадження існуючих та розробка новітніх інформаційно- 
комунікаційних технологій буде сприяти підвищенню ефективності функціонування 
готельного підприємства, дозволить вивести на якісно новий рівень роботу 
підприємств сфери гостинності, а також надавати більш різноманітні, привабливі та 
якісні послуги.

Література
1. Миронов, Ю.Б. Інформаційні технології в діяльності санаторно-готельних 

підприємств / Ю.Б.Миронов//Вісник Львівської комерційної академії. - 2007.Серія 
економічна. Випуск 26. С.193-200.

2. Федосова, К.С. Сучасні інформаційні технології у готельному і ресторанному 
бізнесі / К.С. Федосова, Л.М. Тележенко. -  О.: ТЕС, 2010. -  264 с.

41. Мобільні технології в готельному бізнесі

Віола Попенко, Тетяна Влодарчик
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. На сьогодні мобільні технології дуже стрімко розвиваються. Ймовірно 
жодна людина в світі не здатна уявити своє життя без мобільного телефону. 
Смартфони охопили усі сфери життя людини, не став винятком і готельний бізнес.

Матеріали дослідження. За даними провідних туристичних організації 
мобільні технології здійснюють революцію в подорожах, дозволяючи мандрівникам
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бронювати і вносити зміни в бронювання польотів, проводити бронювання готелів, 
заповнювати витратні форми в дорозі. В готельній сфері мобільні технології також 
можуть забезпечити мандрівників такими послугами як реєстрація на літак, 
віртуальні «ключі» від окремих кімнат, електронні посадочні талони, які 
надсилаються прямо на мобільний телефон. Як результат, гостям необхідно буде 
витрачати менше часу на організацію поїздки. Замість цього вони можуть вирішувати 
всі завдання в дорозі. А у випадку з корпоративними подорожами, ці функції, 
впроваджені в бізнес, збережуть кошти компаній шляхом підвищення 
продуктивності та ефективності роботи співробітників.

Результати. Враховуючи зростання ролі мобільних технологій і тенденцій в 
індустрії, Амадеус розробив рішення, яке стане ідеальним помічником для 
мандрівників - М обільний Н есесер  (МТЗ). Встановивши одного разу цей додаток на 
мобільний телефон, його можна використовувати під час поїздки в будь-який час. 
Необхідно просто внести ім'я та номер бронювання Амадеус і завантажити 
інформацію, яка стосується поїздки, в мобільний телефон. У будь-який час є 
можливість приєднатися до сервісу Амадеус і оновити інформацію. Тільки завдяки 
одному кліку можна отримати всі необхідні дані про політ, статус польоту, готелі, 
бронювання автомобіля тощо.

Першими готелями, що стали використовувати мобільні технології для 
прискорення облуговування гостей, стали готелі ланцюга Holiday Inn. У двох готелях 
Holiday Inn у США в пілотному режимі запущена технологія, яка дозволяє гостям 
відкривати номер за допомогою Apple, iPhone, Blackberry і Android-смартфонів, 
оминаючи стійку реєстрації. Випробування даної послуги триватиме в готелях 
Holiday Inn & Suites Chicago OHare в Роузмонта і Holiday Inn Express в Х'юстоні до 
кінця грудня 2014 р. У день заїзду гість отримує текстове повідомлення з номером 
кімнати і безпечним посиланням, що дозволяє відкрити двері в номер. Причина, по 
якій керуюча компанія InterContinental Hotels Group (IHG) вирішила ввести у своїх 
готелях програму «M obileK ey» - величезна популярність мобільних технологій і 
бажання багатьох клієнтів, в основному бізнес-туристів, спростити заїзд в готель

Представники IHG пояснюють, що навіть якщо дана технологія пошириться на 
інші готельні мережі, гості раніше зможуть потрапити в номер за допомогою 
електронного ключа, в той час як смартфон буде лише додатковою опцією.

Ще одна система, що вже знайшла своє життя в готелях є мобільний додат ок  
REX. Додаток REX взаємодіє з системою управління готельним сервісом MTech в 
Hotsos (Обслуговування, Система замовлення) і призначений для координації 
обслуговуючого персоналу готелю, який отримує завдання з прибирання та 
підготовки номерів до зустрічі нових гостей і відправляє звіти про їх виконання по 
мобільних пристроях в режимі реального часу. Це дозволяє в кілька разів скоротити 
час підготовки номерів до заїзду гостей і підвищити рівень обслуговування.

«Ідея забезпечити обслуговуючий персонал готелів мобільними пристроями не 
нова, але ми першими створили для них спеціальний додаток з простим у 
використанні і наочним інтерфейсом, який призначений для постановки завдань з 
обслуговування номерів і контролю їх виконання в режимі реального часу, - зазначив 
Льюїс Сегредо, президент компанії MTech. Наприклад, в день від'їзду гості 
найчастіше хочуть виїхати з номера якомога пізніше, а новоприбулі, особливо на 
курорти, навпаки, прагнуть в'їхати якомога раніше. Таким чином, часу на прибирання 
номерів залишається дуже мало і, щоб забезпечити своєчасний заїзд гостей, фронт 
офіс повинен ставити і відстежувати завдання чітко і швидко».
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За допомогою програми REX, встановленої на мобільному пристрої, покоївка 
отримує інструкції, який наступний номер підлягає прибиранню, виходячи з ряду 
змінних, таких як «гість чекає», «номер зайнятий», «VIP рівень заїзду гостя» та 
багатьох інших. Крім того, покоївка має всю інформацію про гостя, що щойно 
приїхав, його переваги і побажання, які зберігаються в системі і відображаються при 
повторному візиті до готелю.

Висновок. Завдяки тому що робота мобільних пристроїв забезпечується через 
Wi -Fi мережу готелю, це не накладає додаткових витрат на забезпечення процесу. 
Заміна паперових графіків обслуговування номерів, настільки широко поширених по 
всьому світу, на пристрої Apple, iPhone/IPod дозволить власникам готелів 
оптимізувати процес управління численним обслуговуючим персоналом, а також 
підвищити рівень наданого сервісу і, як наслідок, здобути прихильність своїх 
клієнтів.

Література
1. Автоматизация управления - шаг к идеальному сервису // Справочник 

ПИР'01. - М.: A&C Group, 2011. - C.43.
2. http://prohotelia.com.ua/category/technologies/
3. http://www.hotelexecutive.m/artide.php?numn=6818

42. Туризм у Новій Зеландії

Марина Петренко, Дарія Басюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

З погляду розвитку туризму Нова Зеландія - одна з найпривабливіших країн 
світу. Справді, не багато знайдеться земель, де чудові пляжі обрамлені пальмовими 
гаями, з яких відкриваються захоплюючі краєвиди на засніжені долинами гейзерів.

Нова Зеландія - країна вулканів, яких тут величезна кількість. На вершинах 
багатьох з них для туристів облаштовані спеціальні оглядові майданчики, з яких 
відкриваються приголомшливі краєвиди високих гір, Тихого океану і Тасманового 
моря.

Віддаленість і відірваність від іншого світу витворили в Новій Зеландії 
унікальний рослинний і тваринний світ. Тому тут майже 75 % рослин і 93 % птахів є 
ендеміками.

Туристи, які неодноразово відвідали Нову Зеландію, стверджують, що ця країна 
відрізняється від подібних тим, що завжди інша. Будь-який мандрівник кожен раз 
знаходить щось нове, незвідане і неповторне. Північний острів - це гори, гейзери, 
теплі грязьові ванни, чудові пляжі та безкраї смарагдові луки. В цій частині країни 
туристи відвідують національний парк Тонгариро, чудовий ботанічний сад у 
Веллінгтоні і музеї в Окленді, серед яких виокремлюється відомий Меланезійський 
музей.

Південний острів певною мірою нагадує Норвегію: тут є фіорди, льодовики, 
бурхливі гірські річки надзвичайної чистоти, де водиться форель, гострі піки гірських 
систем і непрохідні ліси. Будь-кого вразить грандіозний льодоспад Гохшреттера. 
Місцеві жителі називають його "крижаною Ніагарою".
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Цікавить туристів багата і розмаїта традиційна культура маорі: неповторне 
мистецтво вирізьблення по дереву й інших природних матеріалах, плетиво, 
мистецтво татуювання, легенди, міфи і сказання, групові танці та бойові ритуали.

Хоча Нова Зеландія молода країна, та вона вже має власні традиції. Новозеландці 
незалежно від расової приналежності чи походження охоче називають себе "ківі". 
Вся сукупність місцевих національних культурних деталей отримала назву "ківіана". 
Ківі - це ендемічний птах Нової Зеландії, який не вміє літати, і національний фрукт, 
виведений у цій країні, нині відомий скрізь.

У Новій Зеландії вдаються до різних засобів, щоб збільшити потік туристів. 
Одним з них була девальвація місцевої валюти вдвічі до долара США, що створило 
психологічні умови для поїздок туристів до цієї віддаленої країни. Практичних 
американців приваблює те, що нині на їхні гроші в Новій Зеландії можна отримати 
товарів і послуг вдвічі більше.

Головним об'єктом туризму в Новій Зеландії є Роторуа - геотермальний курорт 
на березі однойменного озера, де з-під землі б'ють джерела цілющої мінеральної 
гарячої води. Тут же знаходиться Інститут маорі, у якому можна познайомитися з 
культурною спадщиною корінних жителів країни маорі.

Роторуа пропонує туристам неповторний концерт маорі, який є заворожуючою 
полінезійською виставою" сафарі на джипах по схилах вулканів, вертольотні 
мандрівки до кратера згаслого вулкана Таравера, полінезійські ванни з гарячими 
мінеральними водами, озерну форелеву риболовлю. Тут влаштовують навіть шоу - 
стрижки овець на традиційній новозеландській фермі.

За 24 км від Роторуа знаходиться менш відоме туристам, але ще мальовничіше 
місце - долина гейзерів Ванотапу, Тут розташовані чудові вулканічні озера в 
смарагдовому оздобленні пишної новозеландської природи. Особливо вартий уваги 
круїз озером Ротомахана. Цей витвір вулкана оточений дуже гарними стрімкими 
берегами.

Цікавими об'єктами туризму є поховане виверженням вулкана в 1886 р. 
маорійське село та маорійський ринок у селі Тамаки.

Країна площею лише 270 тис. км2 має 12 національних парків, 2 морські парки і 
понад 150 природних резерватів.

Розвиток глобальної транспортної інфраструктури і зростання загального 
добробуту населення світу неодмінно "відкриють" Австралійсько-Океанійський 
макрорайон для масового туризму. Однією з найпривабливіших його територій буде 
Нова Зеландія.

Література :
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43. Стратегічне управління інноваційно-інвестиційною 
діяльністю підприємства

Олександр Розе, Лариса Литвинець
Н аціональній ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Під впливом зростаючої внутрішньої і зовнішньої конкуренції інвестиції 
та інновації стають найважливішим елементом управління на підприємстві. Нові ідеї 
і продукти, прогресивні технології та організаційні рішення все більшою мірою 
визначають успіх підприємницької діяльності, забезпечують виживання і фінансову 
стабільність підприємств. Тому надзвичайно важливого значення набуває системне 
управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства, орієнтоване на 
довготривалу перспективу та стратегічний успіх.

Матеріали і методи. Управлінню інноваційно-інвестиційною діяльністю 
підприємств присвячено багато праць вітчизняних і зарубіжних фахівців. Серед них 
варто виділити дослідження Н.Ю. Романенко, Р.А. Фатхутдінова, Г.В. Верещагіна, 
В.В. Ковалева, А.І. Пригожина, В.І. Кошкіна, В.В. Бочарова, С.Н. Ільяшенко, В.П. 
Савчука, В.М. Власової, В.Н. Сердюка, С.І. Абрамова, І.А. Баєва та інших науковців.

Результати. Інноваційно-інвестиційну діяльність підприємства необхідно 
розглядати як складну динамічну стохастичну систему, що складається з різних за 
своєю природою процесів та у загальному випадку включає: інноваційний процес 
(НДДКР або пошук відповідних нововведень; кількісні, якісні та структурні 
перетворення); процеси організаційно-економічного, інвестиційного та 
соціокультурного забезпечення нововведень [3].

Концепція стратегічного управління відображає чітке стратегічне 
позиціонування підприємства . Для стратегічного управління будь-якої підсистеми 
системи менеджменту реалізуються різні інноваційні та інвестиційні стратегії, 
засновані на методах економічного аналізу, обгрунтування та оптимізації за 
допомогою об'єктивного аналітичного процесу . Комплексний облік всіх напрямів 
розвитку інноваційної діяльності та інвестиційних відносин підприємства дозволяє 
реалізувати можливості зростання його ринкової вартості в довгостроковій 
перспективі.

Стратегічне управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства 
передбачає розробку стратегії, за якою визначаються найдоцільніші способи та 
шляхи вкладення інвестиційних ресурсів у процес, який спрямований на 
впровадження науково-технічних розробок з метою освоєння випуску 
конкурентоспроможної інноваційної продукції та покращення її якості, постійне 
удосконалення технології виготовлення та зайняття оптимальної ніші підприємством 
як на внутрішньому так і зовнішньому ринках[1].

Інноваційно- інвестиційна стратегія - це стратегія , яка покликана забезпечувати 
всі основні напрями розвитку інноваційної діяльності підприємства та інвестиційних 
відносин , шляхом застосування наукових принципів формування довгострокових 
інноваційно - інвестиційних цілей , вибору найбільш ефективних шляхів їх 
досягнення , своєчасного корегування напрямків формування та використання 
інвестиційних ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища.

Ознакою інноваційно-інвестиційної стратегії на підприємстві є комплексна 
організація інвестиційного процесу, що містить організацію фінансування та
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здійснення проекту (програми) силами менеджменту у задані строки і в межах 
відповідних бюджетних обмежень з метою отримання комерційної вигоди.

Розробка інноваційно-інвестиційної стратегії відіграє значну роль у забезпеченні 
конкурентного розвитку підприємства, а саме забезпечує механізм реалізації 
довгострокових загальних і інвестиційних цілей розвитку підприємства, дозволяє 
реально оцінити інвестиційні можливості підприємства, визначає порівняльні 
переваги підприємства в інвестиційній та інноваційній діяльності з його 
конкурентами, забезпечує чіткий взаємозв'язок стратегічного, поточного й 
оперативного управління інноваційною та інвестиційною діяльністю підприємства.

Висновок. Отже, щоб залишатися конкурентоспроможними, сучасним 
підприємствам необхідно обмірковувати кожний крок для забезпечення 
довготривалого функціонування на ринку. Розробка та реалізація інноваційно- 
інвестиційної стратегії, створює сприятливі умови довготривалої, ефективної та 
прибуткової діяльності підприємств.
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44. Інфраструктура готельного господарства Італії

Наталія Семченко, Дарія Басюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Італія -  один з основних туристичниих дестинацій світу, оскільки має 
вигідне географічне положення і сприятливі природні умови. Вона розташована в 
центрі основних міжнародних туристських шляхів. І це залучає в країну щороку до 
50 млн міжнародних туристів практично зі всіх регіонів і країн світу. Велика 
різноманітність туристичних ресурсів за видом та потенціалом, зумовило появу 
особливої інфраструктури готельного господарства.

Матеріали і методи. У процесі дослідження використовувалися методи 
аналізу і синтезу; праці А.Павінні.

Результати. Італія має широку мережу закладів розміщення гтельного і 
неготельного типу. Готельна база країни нараховує близько 40 тис. готелів. До 
неготельного типу підприємств, що надають додаткові послуги розміщення 
відносяться кемпінги, приватні квартири, туристські села, альпійські притулки та ін. 
При цьому доля готелів складає 67%, приватних квартир -  21%, кемпінгів і 
туристських сіл -  5%, інших установ -  7%.

На першому місці за кількістю туристів серед неготельних підприємств є 
кемпінгіи і туристські села. Найбільш динамічним сектором у сфері туристичного 
розміщення є «інші підприємства». Їх кількість постійно збільшується, але в той же 
час зменшується кількість приватних квартир, що пропонується для прийому
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туристів. Експерти вважають, що необхідно підвищити категорію багатьох 
підприємств готельного типу і, відповідно, якість обслуговування. У якісному 
співвідношенні готельна структура Італії сегментується таким чином:.

Кількість готелів різної категорії'.

□ 5 зірок
□ 4 зірки
□ 3 зірки
□ 2 зірки
□ 1 зірка

Рис.1. Кількість готелів різної категорії.

До найбільш характерних особливостей італійських готелів слід віднести їх 
невеликі розміри (50-80 номерів). Класифікація готелів дуже заплутана - готелі 
поділяються на категорії, а у межах категорії існує своя довільна градація: Delux - 5 
зірок, Superion - 4 зірки, First - 3 зірки, Superion Tourist - 2зірки [1,2].

Таким чином, більше 50% готелів є три - або двозірковими, а рівень 
обслуговування в багатьох з них значно нижчий за світові стандарти. У цьому секторі 
налічується 400 тис. зайнятих, з яких 75% є найнятими робітниками і 25% - 
незалежними підприємцями.

Доля готельного обслуговування і харчування в загальній вартості туристського 
обслуговування складає 60-65%. Обидві ці статті витрат є змінними величинами і 
залежать від цін на дані види послуг, від сезонної градації, географічної зони, 
вигляду і класу обслуговування і багатьох інших чинників, зокрема договірні 
комерційні умови між турагентством і адміністрацією готельного підприємства.

У різних містах Італії, не так багато "мережевих" готелів, зате вдосталь 
невеликих родинних готелів.Найбільш поширені готельні підприємства: 
Intercontinental De La Ville Rome (мережа готелів Intercontinental Hotels & Resorts), St. 
George, Grand Hotel De La Minerve (мережа готелів Worldhotels), The Gray (мережа 
готелів Sina Hotels), The Westin Palace (мережа готелів Westin), Carlton Hotel Baglioni 
(мережа готелів Baglioni Hotels).

Діапазон цін у готельному сегменті туристичного ринку Італії вивчали аналітики 
італійської «Trivago». Основу нещодавно завершеного дослідження склали тарифи на 
послуги ціновий діапазон, залежно від сезону, раціону, класу готелю та ін. Зокрема, 
з'ясувалося, що ціна за одний і той же номер може варіювати в межах 33%. Для 
туристів же все залежить від оператора, який бронює той чи інший номер, але не 
вичерпує усіх важливих чинників ціноутворення.
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Взагалі великий діапазон ціни характерний для туристичних напрямків і 
набагато меншою мірою стосується основної маси міжнародних готелів з високим 
коефіцієнтом завантаження, в першу чергу такі регіони, як Венето, Тоскана і Лаціо.

У Пізі та Мілані максимум розкиду цін досяг 33%, причому два цих міста 
«відхопили» цілих 32% від загального числа італійських міст з найбільшим ціновим 
діапазоном: з настанням весни на нижній межі відбувається майже двократне 
збільшення вартості добового перебування (€ 129), У Мілані на піку середня ціна 
коливається біля позначки € 170 . У пізанських готельєрів запити скромніші, але 
амплітуда цін відрізняється не меншим розмахом: від € 88 (мінімум) до € 117 
(максимум) . В обох містах за один і той же номер з туриста можуть взяти будь-яку 
ціну. У Венето, де обстежували 896 готелів, ціни варіювали в межах € 120-€. [3]

Висновки. Італія -  країна з особливою структурною базою готельного 
підприємництва, котре було сформоване на історичному підгрунті розвитку туризму. 
Тому основними рисами готельної інфраструктури стали своєрідна класифікаційна 
система, різниця в цінових показниках між готелями з подібною категорійністю, 
частина готельних і неготельних підприємств має відносно низький рівень 
обслуговування, часткова невідповідає світовим стандартам. Проте наявність 
великого туристичного потенціалу та конкуранції стимулює розвиток готельної 
індустрії.

Література.
1. http://www.o-italy.ru/articles/venice/venice_hotels
2. http://www.italytour.ru/city_49.htm
3. UNWTO T ourism Highlights, Edition 2010

45. СПА туризм: формування вітчизняного турпродукту

Тетяна Серга, Катерина Верес
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Сьогодні «spa» -  це оздоровчий комплекс процедур з використанням 
води з лікувальними властивостями (мінеральної, морський, прісної), а також 
морських водоростей і солі, лікувальних грязей і цілющих рослин. Дія СПА- 
процедур направлена на оздоровлення та релаксацію всього організму в цілому. 
Впливаючи через шкірний покрив, СПА-компоненти активізують процеси обміну 
речовин, покращують кровообіг, виводять токсини і шлаки з організму, поліпшують 
загальне самопочуття і насичують організм життєвою енергією.

Матеріали та методи. Проблеми вивчення організаційних форм курортної 
рекреації (СПА) повсякчас перебували у дослідницькому полі курортології й 
рекреаційної географії. При цьому увага зосереджувалася на аналізі форм курортно- 
рекреаційного освоєння й медичних аспектів курортного освоєння лікувальних 
ресурсів і територіальних рекреаційних систем (ТРС) з оздоровчими властивостями, 
класифікації та типології курортів, вивченні природно-ресурсних особливостей 
геопросторової організації курортно-рекреаційних систем тощо [1-3].

Результати. В Україні звично виділяють два основних географічних Спа- 
центри -  Крим та Карпати. Хоча, зрозуміло, об’єкти СПА та велнес-індустрії діють і 
в інших регіонах держави. Наприклад, у Сатанові, Хмільнику і навіть на Донбасі. 
Кримський півострів, зокрема його прибережна зона, буквально створений для
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використання його з оздоровчою метою. Першість серед СПА, що практикують 
грязелікування, завоювали Євпаторія, Саки та Одеса, завдяки поєднанню таких 
цілющих факторів, як морський клімат, солі, грязі, джерела мінеральної води (води 
Кримська, Сакська, Куяльник)

У Карпатах та сусідніх регіонах популярні джерела мінеральної води в 
Трускавці, Моршині, Сваляві, Хмільнику тощо. Наведений перелік не повний -  на 
цій території діє біля сотні цілющих джерел. На деяких побудовані інфраструктурні 
об’єкти.

Ще одна унікальна послуга українських СПА -  природна галотерапія (лікування 
повітрям соляних печер та шахт). Серед оздоровчих центрів слід відмітити 
Солотвино Закарпатська обл. та «Соляна симфонія» на Донбасі.

Слід пам'ятати, що головний споживчий мотивом гостей СПА-центрів полягає у 
бажанні розслабитись та зняти стрес, але простежується тенденція звернення до тих 
СПА-центрів, де передбачено цілісний підхід до здоров'я. Особливість полягає у 
тому, що гостю пропонується не послуга, а її результат. Для цього слід складати 
програми та пакети програмного обслуговування, так як для досягнення конкретного 
результату застосування одноденної або разової процедури може бути недостатньо.

Основним споживачем оздоровчих та косметологічних послуг є жінки віком 30 
років та більше із середнім та високим рівнем доходів. В Україні 80% СПА-центрів 
орієнтовано саме на цю категорію відвідувачів. Чоловіки ж відвідують СПА -  салони 
лише в мегаполісах. З метою залучення чоловіків до споживання СПА-послуг, 
створюються окремі чоловічі салони та кабінети, з менш романтичним антуражем та 
специфічними чоловічими послугами.

Американські фахівці вважають, що найбільший зріст споживачів варто 
очікувати в сфері медичних СПА. Зі старінням населення планети, зростає попит на 
послуги, що дозволяють підтримувати своє здоров’я та зовнішній вигляд на 
належному рівні.

Світова криза та спричинена нею рецессія світової економіки неоднозначно 
вплинула на розвиток СПА -  індустрії.

З одного боку, доходи населення впали, а, відповідно знизились и видатки. Але 
падіння рівня доходів спонукало українців повернутись до вітчизняного туризму.

Для заохочення закордонних туристів найбільш перспективним спеціалісти 
називають «етнічний» СПА. Також, привабливими можуть бути унікальні українські 
методики оздоровлення.

Невважаючи на кризу, індустрія СПА в Україні залишається перспективним та 
популярним сегментом. В країні відкриваються нові СПА- салони, центри, клініки, 
впроваджуються нові методики в уже існуючих санаторіях. Тим більш, що в Україні 
чудові базові можливості для розвитку СПА: кліматичні, умови, географічне 
положення, велика кількість мінеральних джерел.

Висновки. Створення сприятливих умов для розвитку СПА-туризму в Україні 
позитивно вплине на розвиток внутрішнього туризму. Так як простежується ряд 
переваг: не потрібно сплачувати за оформлення віз, відчутно дешевша вартість 
транспорту та самих послуг. А тим часом рівень послуг вже «підтягнувся» до рівня 
західних курортів.
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46. Анімаційні технології в молодіжному туризмі

Анна Сисньова, Олена Розметова
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Стрімкий розвиток туризму, особливо за останні 50 років, дозволив 
визначити його як "феномен XX століття". У 2000 р.,за даними Всесвітньої 
туристської організації (ВТО), чисельність міжнародних туристів становила 698,8 
млн. осіб, тобто за межами своєї країни відпочивав практично кожний десятий 
громадянин світу и прогнозується подалі зростання чисельності подорожуючих. 
Таким чином, феномен XX століття стає невід'ємною складовою життя людей 
більшості країн світу и одним з провідних напрямків соціально-економічної 
діяльності в XXI ст. Г лобальність туристичної діяльності з рекреаційними, діловими, 
культурними, релігійними та оздоровчими цілями справляє потужній и 
неоднозначний вплив на довкілля, економіку і суспільство країн, задіяних в 
туристичному процесі, їх народи, а також на міжнародні відносини і торгівлю, 
обумовлюючи необхідність міжнародного регулювання на основі принципів 
відповідального, стійкого та загальнодоступного туризму, зафіксованих в 
глобальному етичному кодексі туризму.

Методи дослідження. В ході дослідження широко використовувався метод 
теоретичного узагальнення та порівняння, зокрема при проведенні аналізу зібраної 
статистичної та аналітичної інформації.

Результати. Молодіжне дозвілля має на увазі вільний вибір особистістю 
дозвільних занять. Він є необхідної й невід'ємним елементом способу життя людини. 
Тому дозвілля завжди розглядається як реалізація, інтересів особистості пов'язаних з 
рекреацією, саморозвитком, самореалізацією, спілкуванням, оздоровленням і т.п. У 
цьому полягає соціальна роль дозвілля. Молодіжний туризм - це один із соціально- 
культурних механізмів, за допомогою якого можуть бути створені умови для 
виникнення й розкриття людських здатностей і потреб для експонування нових 
можливостей і способів використання в суспільному житті

Аніматорами називають фахівців із організації дозвілля на туристських 
підприємствах, в санаторно-курортних та інших оздоровчих установах. Найчастіше, 
вимовивши слово "аніматор" , відразу пояснюють: "масовик-витівник" . Проте 
сучасне поняття анімації кілька ширше.Анімація у туризмі сприймається як 
діяльність з розробки надання спеціальних програм проведення вільного часу. 
Анімаційні програми включають спортивні ігри та змагання, танцювальні вечора, 
карнавали, гри, хобі, заняття, що входять до сферу духовних інтересів. Отже,
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туристичний аніматор - фахівець, займається розробкою індивідуальних і 
колективних анімаційних програм.Під анімаційної програмою ми розуміємо 
об'єднаний загальною метою чи задумом план проведення туристських, 
фізкультурно-оздоровчих, культурно-масових, пізнавальних і аматорських 
занять.Крім поняття "анімаційна програма" часто використовується поняття 
"анімаційне захід" , яке є складовою частиною анімаційної програми.

Анімація розглядається як діяльність по розробці й поданню спеціальних 
програм проведення вільного часу. Анімаційні програми включають спортивні ігри й 
змагання, танцювальні вечори, карнавали, ігри, хобі, заняття, що входять у сферу 
духовних інтересів і т.п. Анімація - це новий напрямок у туризмі, що покликано 
"вдихнути душу" у туристські програми й тим самим залучити до них учасників. 
Отже, аніматор - фахівець, що займається розробкою індивідуальних і колективних 
програм проведення дозвілля, що орієнтує людину в різноманітті видів дозвілля, що 
організує повноцінне дозвілля

Туристська анімація - це туристська послуга, при наданні якої турист 
утягується в активну дію. Заснована на особистих контактах аніматора з туристами, 
на спільному долі їх у розвагах, пропонованих анімаційною програмою туристичного 
комплексу. Це різновид туристичної діяльності, здійснюваної в туристичному 
комплексі, готелі, круїзному теплоході, поїзді, що утягує туристів у різноманітні 
заходи через участь у спеціально розроблених програмах дозвілля.

Анімаційна програма спрямована на задоволення специфічних туристських 
потреб у русі, культурі, творчості, спілкуванні, розвазі. Всі ці потреби властиві 
молоді, отже, молодіжному туризму необхідні наступні види анімації, що 
задовольняють їхні потреби:

- анімація в русі - задовольняє потреба парубка в русі, що сполучається із 
задоволенням і приємними переживаннями;

- анімація через переживання - задовольняє потреба у відчутті нового, 
невідомого, несподіваного при спілкуванні, відкриттях, а також при подоланні 
труднощів;

- культурна анімація - задовольнять потребу молоді в духовному розвитку 
особистості через прилучення до культурно-історичних пам'ятників і сучасних 
зразків культури країни, регіону, народу, нації;

- творча анімація - задовольняє потребу молодих людей у творчості, демонстрації 
своїх творчих здатностей і встановленні контактів із близькими за духом людьми 
через спільну творчість;

Висновки. При розгляді можливості використання анімаційних програм у 
молодіжному туризмі було виявлене наступне:

Туристська анімація - це туристська послуга, при наданні якої турист утягується 
в активну дію. Заснована на особистих контактах аніматора з туристами, на 
спільному долі їх у розвагах, пропонованих анімаційною програмою туристичного 
комплексу. Це різновид туристичної діяльності, здійснюваної в туристичному 
комплексі, готелі, круїзному теплоході, поїзді, що утягує туристів у різноманітні 
заходи через участь у спеціально розроблених програмах дозвілля.

Анімаційна програма спрямована на задоволення специфічних туристських 
потреб у русі, культурі, творчості, спілкуванні, розвазі. Всі ці потреби властиві 
молоді, отже, молодіжному туризму необхідні наступні види анімації, що 
задовольняють їхні потреби.
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47. Перспективи використання новітніх методів організації 
готельних послуг

Тетяна Скрип, Тетяна Влодарчик
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Ефективне функціонування будь-якої організації, що спеціалізується на 
наданні послуг, насамперед, визначається ступенем розвитку її інформаційних 
послуг. Тому на сучасному етапі розвитку вітчизняного готельного господарства 
доцільно розглянути та вдосконалити ці аспекти у закладах розміщення.

Матеріали дослідження. Як свідчать наукові дослідження, будь-який бізнес 
на певному етапі розвитку стає недостатньо керованим. При недостатності 
необхідної інформації в зручній формі раптом виявляється надлишок важко 
зіставлюваної інформації, що надходить з різних підсистем. Аналіз діяльності 
більшості вітчизняних закладів розміщення показує, що для управління окремими 
підрозділами готельного комплексу бракує механізму оперативної оцінки 
ефективності кожного з них. Крім того, нерідко відсутнє стратегічне планування і 
ефективний контроль.

Результати. Інформація -  це найважливіший стратегічний ресурс готельного 
комплексу. Відсутність необхідної інформації породжує невизначеність та прийняття 
хибних рішень.

Як показує світова практика, нова інформаційна технологія може бути 
впроваджена на об'єкті управління, двома способами; в локальні інформаційні 
структури, які засновані на адаптації нової інформаційної технології до діючої 
організаційної структури, та на удосконаленні докорінним чином діючої 
організаційної структури управління.

Перший спосіб впровадження нової інформаційної технології приводить до 
локального удосконалення методів обробки інформації, які діють на об'єкті 
управління і не міняє діючу організаційну структуру управління. Так як комунікації 
розвинуті недостатньо, то раціоналізуються тільки методи збору і обробки 
інформації на робочих місцях фахівців шляхом організації окремих автоматизованих 
робочих місць. У цьому випадку здійснюється розподіл обов'язків поміж оператором 
ПЕОМ (технічним працівником) і фахівцем. При цьому відбувається зливання 
операцій по збиранню і обробці первинної (інколи з умовно-постійною інформації, а 
в ряд випадків і з функцією прийняття управлінських рішень.

За другим способом впровадження нової інформаційної технології 
удосконалюється організаційна структура управління таким чином, щоб ця 
технологія принесла як найбільшу ефективність управлінню виробництвом. В цьому 
випадку відбувається розвиток комунікацій і розробляються нові інформаційні і
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організаційні взаємозв'язки, створюються комплекси взаємозв'язаних АРМ 
керівників і фахівців різних рівнів, впроваджуються розподілені бази даних. При 
цьому способі продуктивність організаційної структури управління збільшується за 
рахунок раціонального розподілення обробки інформації; відбувається зниження 
обсягів інформаційних потоків по каналах зв'язку, приближення обробленої 
інформації до користувачів різних рівнів, збирання і обробка первинної інформації в 
ритмі виробництва, яка передається відповідним користувачам в такому ж ритмі.

Таким чином, перший спосіб впровадження нової інформаційної технології, 
орієнтований на діючу організаційну структуру управління. При цьому ступінь 
ризику від впровадження цієї технології зводиться до мінімуму, так як зроблені 
затрати незначні і організаційна структура не змінювалась. Другий спосіб 
спрямований на принципову зміну організаційної структури управління в бік її 
удосконалення. Однак для обох способів принципово змінюються методи 
використання обчислювальної, периферійної і організаційної техніки: замість 
централізованого впроваджується децентралізований збір і первинна обробка 
інформації, тобто ці процеси наближаються у першу чергу до місць, де виникає і 
використовується первинна (фактична) інформація. На практиці і в літературі ці 
методи використання одержали назву розподілених обчислювальних систем, в яких 
поряд з централізованою обробкою інформації на великих і середніх ЕОМ 
застосовується децентралізована, тобто розосереджена.

Висновок. Інформаційна система -  це чітка модель ведення бізнесу, втілена за 
допомогою певного набору технічних і програмних рішень. Необхідною умовою є її 
вимірність, визначеність в часі та конкретність. Інформаційна система управління 
готельним комплексом є його кровоносною системою, що забезпечує досягнення 
поставленої мети шляхом надання організованої, чітко структурованої і своєчасної 
інформації.
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48. Вагон-туристична фірма, як інноваційна форма туристичного
підприємництва

Оксана Скорченко , Дарія Басюк
Національний харчових т ехнологій ун іверсит ет

Самодіяльний туризм набуває обертів. Майже в кожної людини є місце на Землі, 
куди вона любить їздити відпочивати. В сезон відпочинку люди просто купують 
білети і їдуть на залізничний вокзал міста-курорту, а звідти вже вирішують, як далі 
організувати свій відпочинок. Це категорія людей - дії, які не люблять витрачати час 
на розмови, навіть, якщо від обговорення їхньої майбутньої подорожі з туристичним 
агентом вона могла б стати цікавіше та комфортніше. Щоб зробити такий сегмент 
людей своїми клієнтами, потрібно створити зручні для них умови.

Доцільно було б організувати в потягах вагон-туристичну фірму! Для організації 
цього задуму потрібно орендувати в української залізниці вагон, зробити там ремонт 
з устаткуванням під офіс і після цього пустити його в роботу.
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В поїзді багато людей, які зацікавлені в подорожах. Отже, туристична фірма в 
поїзді - один із варіантів пошуку клієнтів.

Невеликим недоліком цього способу є те що функціонування цієї фірми весь рік 
не є актуальним. Ідеально було б якщо фірма працювала б літо, новорічні канікули, 
травневі свята. Тому вагон-туристична фірма має бути не окремою фірмою, яка є 
тільки в поїздах, а одним із відділень туристичної компанії., яка вже працює весь рік. 
В несезон вагон-туристичну фірму можна було б здавати як офіс. Оренда такого 
офісу могла б бути достатньо успішною і прибутковою. Тому що офіс в потязі - не 
ординарно, завдяки такому місцю знаходження фірми можна було б робити піар. 
Можливо, запропонувати знімати такий офіс івент-агенству. В свою чергу, вони б 
організовувати на вільній площі кожний раз щось нове і цікаве: конференції, 
корпоративи, виставки. .

Вагон-туристичну фірму слід робити в потягах, які прямують до Одеси, 
Трускавця, Львова, Кам’янця-Подільського, Києва, Севастополя та інших 
туристичних центрів України. Вагон-туристична фірма могла б займатися не тільки 
продажем туристичного продукту, але й окремими туристичними послугами: 
бронюванням готелю в місті куди люди їдуть, або бронюванням квитків з міста куди 
пасажири їдуть в інше туристичне місто. І що саме цікаве, можна було б складати 
разом з туристом-пасижиром індивідуальний тур, і швидко його бронювати. Такий 
вагон міг би бути кухнею туристичних продуктів.

В світі ще не має вагонів-туристичних фірм. Єдиним подібним до вагона 
туристичної-фірми явищем є вагон -ресторан. Вагон-ресторан виник в 1867 році і 
успішно функціонує до тепер. Перший вагон-ресторан був створений компанією 
«Пульман», яка займалася виробництвом пасажирських вагонів. За аналогією з ідеєю 
створення вагону-туристичної фірми можна звернутися до вагоно-ремонтних заводів 
України.

Щодо конструктивних особливостей вагону-туристичної фірми, то він повинен 
мати все те саме, що звичайна туристична фірма. Отже, після тамбура при вході в 
вагон-туристичну фірму треба поставити рецепцію. Слідом за рецепцією мають 
стояти 3-4 столи менеджерів. Не слід робити кімнати в офісі, стіні і двері у вагоні 
заважатимуть. Можна встановити дерев’яні перегородки між менеджерами, щоб їм 
зручніше було бути зосередженими і слухати клієнта. Обов’язково треба: встановити 
сейф, провезти wi-fi. Бажано організувати для клієнтів можливість розрахунку через 
термінал, бо в людей може не бути готівки.

Варіант надання туристичних послуг в вагоні поїзду динамічний, як світ. Бути 
клієнтом такої фірми -цікаво. Тому б він сподобався б дуже багатьом людям.
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49. Туризм в Китаї

Софія Срібна , Дарія Басюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

На сучасному рівні Китай є економічно розвиненою країною , в якій ефективно 
розвиваються і прогресують такі галузі, як будівництво, торгівля, культура, 
туристичний та готельний бізнес.

Останнім часом, Китай став найбільш привабливо. Країною для туристів з 
багатьох інших країн. Віг вабить туристів своїми національними і яскравими святами 
культурними традиціями і звичаями , величезною мережею розвинених турбаз і 
готелів, антикваріатом: стародавні китайські книги, камені, вази і судини.

Розвиток туризму в Китаї
Сучасний туризм в Китаї сходить до початку 50 -х рр.
Давня історія залишила Пекіну велику кількість пам'яток старовини і багату 

культурну спадщину. Нині в Пекіні є чотири державні туристичні об'єкти 
першорядного значення : храм Неба , Могили 13 імператорів Мінської династії , парк 
Іхеюань , Пекінський океанаріум , Велика Китайська стіна , парк Бейхай , парк 
Цзиншань , парк національностей , Виставка науково-технічних досягнень Китаю , 
Пекінський зоопарк , Пекінський ботанічний сад та інші.

Нині Китай вступає до лав розвинених туристичних країн , удосконалює форми і 
зміст туризму, покращує якість сервісу.

Туристичні ресурси Китаю
У Китаї є все: високі гори і нагір'я, низовини і рівнини, уздовж берегів морів - 

порти, пляжі і курортні місця, знамениті монастирі, у тому числі легендарний 
Шаолінь, женьшеневі ферми в провінції Цинхай, численні археологічні розкопки в 
пустелях Гобі і Такла-Макан, альпіністські бази на східних схилах Гімалаїв і 
Каракоруму.

Національні звичаї і звички
Кожна з 56 національностей Китаю має свою самобутню культуру і спосіб життя, 

вони по-різному відзначають національні свята. Самобутня, незвичайна культура 
Китаю щорічно привертає велику кількість туристів. Це, на мою думку, найбільш 
прибутковий туристичний ресурс.

Туризм як важлива складова економіки Китаю
Сформована модель туризму Китаю обумовлена політичною історією країни та її 

взаєминами з іншими країнами.
Китай займає тверду позицію за кількістю туристів в країнах Азіатсько- 

Тихоокеанського регіону (АТР), де майже з 500 млн. туристів 30 млн. - громадяни 
КНР. У зв'язку з цим, відзначають зростаюче значення "китайського фактора" для 
розвитку туристичної сфери АТР.

Перспективи розвитку туризму в Китаї
В даний час Китай перетворився на провідний туристичний центр в Азії, по 

числу прийнятих іноземних туристів країна вийшла на друге місце в світі.
В останні роки столицю Китаю щорічно відвідують понад двох мільйонів 

іноземців. У місті налічується близько 200 основних об'єктів туризму, однак 
більшість туристів знайомиться лише з найвідомішими пам'ятками. Не дивно, що 
саме в Китаї спостерігається виска туристична активність, оцінкою на 2020 рік вона 
становить 27,3 %. Стан міжнародного туризму в АТР багато в чому визначається 
ситуацією в КНР. За прибуттям (33 млн в 2001 р.) і туристичними доходами (17,8
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млрд) він увійшов до першої п'ятірки країн. За оцінками, до 2020 р. за цим 
показником він буде лідирувати вже не тільки в АТР, а й у світі (196 млн прибуттів).

Заключения
Китай - величезна країна з великою кількістю туристичних ресурсів. Країна 

рясніє визначними пам'ятками та пам'ятниками давнини, красивими річками і 
горами, славиться етнографічним різноманіттям.

Література
1. http://www.Travel.ru
2. http://www.japantoday.ru
3. http://reports.travel.ru
4. Китай - другая планета / Т.С. Гойдина. - 2002.
5. Каплунова К.В. Китай: путешествия в прошлое, настоящее и будущее /К.В. 

Каплунова // Восточный базар. - 1998.

50. Інноваційні клінінгові рішення в готелях

Марія Словінська, Тетяна Влодарчик
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Батьківщиною клінінгу вважається Америка, яка зосереджує найбільший 
обсяг виробництва інвентарю, хімії, професійного устаткування для клінінгу. Саме 
там, близько 100 років тому і народилася послуга -"професійне прибирання". 
Сьогодні на американські стандарти чистоти орієнтуються багато компаній клінінгу 
всього світу.

Матеріали досліджень. У розвинених країнах професійні клінінгові компанії 
обслуговують близько 80-90% приміщень, в тому числі і готелів, а в Україні 
склалася прямо протилежна ситуація. Вся річ у тому, що у нас цей бізнес почав 
утворюватися і хоч якось структуруватись лише з 1996 року, а прибиранням 
займається мало навчений персонал, який погоджується на низьку оплату. Сучасні ж 
клінінгові технології використовуються лише у готелях категорії 4-5*. Таким чином 
при проведенні дослідження були використані методи аналізу та узагальнення 
зібраної інформації.

Результати. Одним з інноваційних напрямів у галузі професійного прибирання 
в готелях є зелений клінінг, під час якого використовуються засоби і технології, 
спрямовані на мінімізацію шкідливого впливу на організм людини і навколишнє 
середовище. Сюди входить використання засобів для чищення на основі натуральних 
компонентів, зниження водоспоживання і кількості використаних хімзасобів за 
рахунок застосування методів попередньої підготовки матеріалів, використання 
інноваційних матеріалів та інвентарю, підвищення енергоефективності апаратів і 
машин і т.д.

Принцип роботи екологічних очисників заснований не на видаленні забруднень 
за допомогою їх розчинення (лужні очисники) або вступу в хімічну реакцію 
(кислотні очисники), а на відділенні бруду від поверхні за допомогою водної основи 
та органічних сполук. Однією з новинок в даному напрямку є миючі пробіотики -  
очисники, до складу яких входять миючі компоненти й корисні бактерії, що 
борються не тільки з забрудненнями, але і з шкідливими мікроорганізмами і 
бактеріями. Проте дані засоби потребують ще додаткових досліджень і не так
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ефективно справляються з особливо стійкими забрудненнями, як звичайні хімзасоби 
за однаковий проміжок часу.

Використовувати меншу кількість хімзасобів і води дозволяють властивості 
серветок з мікрофібри, а також -  застосовувати розчини замість концентратів, що є 
важливим аспектом у програмі зеленого клінінгу.

Останнім часом досить широкий розвиток отримали пароочищувачі, які є 
найбільш поширеними пристроями для прибирання за програмою зеленого клінінгу. 
Пароочищувачі добре очищають тверді підлогові покриття, кахель, скло, дзеркала. 
Пара під тиском ефективна при боротьбі з мікроорганізмами і бактеріями. Разом з 
цим використання пароочисника для чищення текстильних поверхонь 
рекомендується тільки з метою їх розгладження і освіження зовнішнього вигляду в 
готелі. Для повної та ефективної очистки сильних або застарілих забруднень 
(особливо на підлогових покриттях) рекомендується використання дискових машин 
та спеціальних засобів для чищення.

Технології, спрямовані на зменшення шкідливого впливу на навколишнє 
середовище, пов’язані також з проблемою споживання електроенергії та води. На 
даний момент одним з напрямків зеленого клінінгу є зниження споживаної 
пристроями енергії. Для цього створюється високоефективне обладнання зі 
зниженою потужністю, встановлюються інтелектуальні системи, контролюючі 
вихідну потужність у відповідності з поточним завданням, розробляються хімзасоби, 
які утворюють невелику кількість піни, що дозволяє використовувати меншу 
кількість води.

Японські вчені винайшли метод очищення стін і вікон без участі людини. Метод 
заснований на хімічних реакціях, що відбуваються всередині покриття стіни, - під 
впливом сонячного світла бруд органічного походження, окислюючись, розпадається 
на воду і вуглекислий газ. Тобто, так звані фотокатолізатори залишають вікна і стіни 
чистими.

Покритий складом ЕСО-ЕХ двоповерховий будинок середнього розміру очищає 
такий же об'єм повітря як і п'ятнадцять тополь, це в шість разів продуктивніше 
попередника ЕСО-700. Брудовідштовхуючий ефект дозволяє заощадити на мийці 
фасадів готелів. За оцінками ТОТО, загальна площа стін будівель вже покритих 
даною продукцією компанії складає тринадцять мільйонів квадратних метрів по всій 
країні, і очищає навколишнє середовище як сімсот десять тисяч тополь.

Висновок. Впровадження новітніх клінінгових технологій є актуальним в 
сучасному світі для будь-якого готелю, який спроможний конкурувати з іншими 
підприємствами готельного господарства та забезпечувати високий рівень 
обслуговування гостям.

Література
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51. Аналіз факторів розвитку міської системи розселення 
Столичного району

Юрій Сологуб
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Як і кожне складне та багатокомпонентне утворення, регіональні 
системи розселення в процесі свого функціонування та розвитку підлягають впливу 
різноманітних, як за своїм видом, так і способом дії, зовнішнім факторам. Причому, 
набір визначальних і другорядних факторів, а також інтенсивність їхнього впливу 
змінюється не лише в плані ієрархії систем розселення, але й у часовому вимірі.

Методи дослідження. Поставлена мета проаналізувати, за допомогою методу 
факторного та регресійного аналізу, рівень впливу різноманітних факторів на 
формування та розвиток міської системи розселення Столичного суспільно- 
географічного району шляхом вираження більшої кількості ознак об’єкту нашого 
дослідження через меншу кількість більш ємних внутрішніх характеристик явища, 
застосовуючи програму Statistica версії 6,0.

Результати. Першим кроком при проведенні факторного аналізу є формування 
так званої вихідної матриці даних на основі “об’єктів” дослідження, а саме, 
адміністративно-територіальних одиниць району, включаючи і міські поселення, (88 
адміністративних одиниць) та ряду притаманних їм ознак - суспільно-економічних 
показників їх розвитку (43 пункти). На другому етапі аналізу виникає питання, котре 
стосується вибору оптимальної кількості інтегральних факторів, які найбільш повно 
та об’єктивно будуть висвітлювати ситуацію.

При проведенні дослідження, нами було вибрано п’ять інтегральних факторів 
для кожного з яких обраховану його дисперсію. Перший фактор пояснює 37,82% 
загальної дисперсії, другий -  12,55, третій -  7,73, четвертий -  7,44 і п’ятий 
відображає 6,11% загального значення дисперсії. Відштовхуючись від цього, ми 
можемо стверджувати, що максимальну ємність і вплив на ситуацію має фактор №1. 
Загальний кумулятивний відсоток складає 71,64 й інтерпретується як показник 
ступеня достовірності отриманих у подальшому результатів. У нашому випадку, 
його величина є допустимою з огляду на поставлену мету дослідження.

Основні результати факторного аналізу виражаються в наборі факторних 
навантажень та факторних ваг.

Перший фактор більш корелює з поданими ознаками ніж другий, котрий у свою 
чергу характеризується тіснішими аналогічними кореляційними відносинами ніж 
третій. Така ситуація є цілком прогнозованою, оскільки ми зазначали, що фактори 
виділяються послідовно і містять усе менше, і менше загальної дисперсії, що чітко 
відображається її падінням з 12,54 до 3,07.

Заключним етапом при проведенні факторного аналізу є отримання кількісних 
значень виділених факторів для кожного із наявних об’єктів. У переважній своїй 
більшості, фактори визначаються як стандартизовані показники із середнім, що рівне 
нулю, та одиничною дисперсією. Таким чином, як і для значень факторних 
навантажень, для них важливим є врахування позитивного чи негативного знаку 
перед ними.

Спостерігаємо чітку територіальну структуру прояву першого фактора з 
формуванням так званих зон інтенсивного прояву, а саме, навколо міст Києва, 
Чернігова та Житомира. В основному, дане явище можна пояснити, насамперед,
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специфікою набору ознак, котрі найтісніше корелюють із даним фактором, а саме, 
демографічних показників. В даному випадку, силою прояву фактора №1 вищою за 
середню характеризуються Києво-Святошинський, Обухівський, Білоцерківський та 
Васильківський райони Київської області; Чернігівський, Козелецький, Менський, 
Корюківський, Новгород-Сіверський, Бортнянський, Бахмацький та Прилуцький у 
Чернігівській, а також Баранівський, Ємільчинський, Олевський і Овруцький в 
Житомирській.

На противагу цьому, можна виділити райони зі значеннями найменшими за 
середнє, а саме: Народницький, Малинський, Брусиловський та Бердичівський на 
Житомирщині; Срібнянський на Чернігівщині та Поліський на Київщині.

Зауважимо, що на ту чи іншу ситуацію, в плані досліджуваної проблематики, у 
районах Столичного суспільно-географічного району, значний вплив має наявність 
на їх території міських утворень, котрі в нашому випадку характеризуються вищою 
за середнє значення силою впливу фактора №1.

Висновки. В сучасний період, виходячи зі зміни пріоритетів соціально- 
економічного розвитку держави, ми можемо спостерігати планомірний процес зміни 
як набору так і способу дії зовнішніх і внутрішніх чинників на розвиток регіональних 
систем розселення, зокрема, міських, що відбивається як на їх територіальній так і на 
функціонально-компонентній структурі.

Література.
1. Боровиков В. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере для 

профессионалов. СПБ. Питер., 2001- 656 с.
2. Статистичний щорічник Чернігівщини за 2012 рік. За редакцією 

Д.І.Ашихміної. Головне управління статистики у Чернігівській області. Чернігів. -  
2012. -  462 с.

3. Статистичний щорічник Житомирської області за 2013 рік. Головне 
управління статистики Житомирській області. Житомир. -  2013. -  500 с.

52. Туристичний потенціал Оболонського району

Ярослава Толстошеєва , Дарія Басюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. На сучасному етапі туристична галузь є однією з провідних, 
високоприбуткових та найбільш динамічних галузей світового господарства. Туризм 
зміцнює контакти і встановлює відносин між країнами, виступає головним чинником 
зміцнення авторитету держави на міжнародній арені, стимулює розвиток торгівлі, 
гуманітарної сфери, відродження культурної спадщини та традицій, залучає 
інвестиції, розвиває інфраструктуру.

Оболонський район міста Києва також приваблює туристів та гостей 
неповторністю сучасної інфраструктури, ділової активності, розважальної індустрії, 
унікальної культурно - історичної спадщини. Оболонський район порівняно молодий, 
але має хороше економічно -  географічне розташування, враховуючи потужний 
промисловий потенціал для розвитку промислового туризму та величину і якість 
рекреаційних зон, що є надзвичайно важливим для розвитку туристичної галузі.

Методи. Питанням розвитку українських туристичних послуг присвячені 
наукові дослідження і публікації багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед
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яких слід виділити праці: Бейдика О.О, Руденко В.П, Л.Гонтаржевської,
Ю.Забалдіної, Р.Заблоцької, В.Кифяка, О.Любіцевої, Г.Михайліченко, Р.Росохи, 
Т.Ткаченко та ін. Саме їх дослідження відкривають нам очі на туристичний потенціал 
нашої місцевості.

Результати. Оболонський район має достатній туристичний потенціал. 
Важливою складовою туристичного потенціалу Оболонського району є історико- 
культурна спадщина, яка представлена 53 об’єктами:

- 11 меморіальних та анотаційних дошок;
- 3 пам’ятки історії, серед яких склеп Козакевичів в Пуща - Водиці)
- 3 пам’ятки мистецтва;
- 30 пам’яток архітектури, серед яких Московський міст -  найбільший в
- місті Києві, який з’єднує дві частини міста, розділені Дніпром, лівий і правий 

береги єдиного Києва.
В районі формуються території масового відпочинку, які представлені 2 парками 

культури і відпочинку та 75 скверами. В районі систематично проводяться 
туристичні зльоти, походи, екскурсії, експедиції та змагання з різних видів спорту. 
Організовуються семінари, виставки, ярмарки,фестивалі. Готельна інфраструктура 
Оболонського району представлена 4-ма готелями на 109 номерів, 20-ма 
гуртожитками на 3214 місць, 12-ма закладами відпочинку та оздоровлення на 2152 
місця та 2-ма організаціями, які надають в оренду приватні апартаменти. Закладів 
ресторанного господарства нараховують 45, і відносять їх до найкращих закладів 
міста, в яких поєднується комфорт та турбота про споживачів. На сьогоднішній день 
в Оболонському районі базуються 32 туристичні фірми. Оболонський район один з 
найбільш озеленених районів міста Києва, загальна площа зеленої зони складає 
більше тисячі гектарів, а взагалі тільки третя частина району входить до зони 
житлової забудови, а все інше зелені насадження, ліси та парки. Велике значення для 
розвитку туристичної галузі в районі відіграє наявність природно -  рекреаційних та 
оздоровчих ресурсів. В межах району сформовані території масового відпочинку, які 
представлені парковими зонами вздовж Оболонської набережної, урочища 
„Наталка”; парками „Оболонь” та „Пуща Водиця”.

Висновки. Оболонський район має значні перспективи для розвитку багатьох 
видів туризму. Зокрема, перспективними для району напрямками є лікувальний та 
спортивно-оздоровчий туризм. Окрім цього ту зосереджено цінні курортологічні 
ресурси та сприятливі природні умови. Стратегічна мета розвитку туризму в цьому 
районі полягає у створенні конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому 
ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби 
населення, у розширенні внутрішнього туризму та постійному зростанні обсягів 
в’їзного туризму, забезпеченні на цій основі комплексного розвитку рекреаційних 
територій з урахуванням соціально-економічних інтересів населення, збереженні та 
відновленні природного середовища та історико-культурної спадщини, завдань щодо 
наповнення державного і місцевих бюджетів.

Література.
1. Сайт Оболонської райдержадміністрації - http://www.obolonrda.gov.ua
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53. Гастрономічний туризм: перспективні напрями

Тетяна Трададенко, Катерина Верес
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. В останні роки у всьому світі в якості альтернативного всім вже звичного 
відпочинку починає набувати особливу популярність гастрономічний туризм.

Г астрономічний туризм - це подорож по країнах і континентах для знайомства з 
особливостями місцевої кухні, кулінарними традиціями, з метою покуштувати 
унікальні для приїжджого людини блюдо або продукт. Мета гастрономічних турів - 
насолодитися місцевою рецептурою, що увібрала в себе вікові традиції і звичаї 
місцевих жителів, культуру приготування їжі. Гастрономічне подорож - це виразні 
засоби, за допомогою яких мандрівник може намалювати своє уявлення про ту чи 
іншій країні

Матеріали та методи. Під час дослідження були використані методи аналізу і 
синтезу, методи порівняння та узагальнення, метод класифікації, анкетування.

Результати. В літературі [2, 3] прийнято класифікувати гастрономічні 
подорожі, в першу чергу, за місцем проведення: сільські та міські гастрономічні 
тури. Проте ознаковою має бути не лише географічна характеристика, а й мета туру. 
При класифікації гастрономічних турів ознаковою має бути не лише географічна 
характеристика (міський, сільський), а й мета туру. Доцільно класифікувати 
гастрономічні тури виходячи з його програмного забезпечення. Так, наприклад, 
поєднання гастрономічного з елементами івентивного чітко прослідковується під час 
проведення таких святкових заходів як Різдво, Масляниця, Паска тощо. При розробці 
гастрономічних турів туроператорам слід брати до уваги івентивні особливості 
регіону. Доцільними вважаємо гастрономічні програми де можна скуштувати 
класичні різдвяні блюда народів світу. Наприклад, для таких країн як США, Франція, 
Німеччина, Великобританія характерним різдвяним блюдом вважається індичка. Для 
Східної Європи аби щастя “не улетіло на пташиних крилах”, за різдвяними 
традиціями слід подавати запеченого коропа. Для Північноєвропейських країн 
традиційним вважається червоне м'ясо -  порося чи оленина. Для України 
характерним різдвяним блюдом здавна вважалась кутя -  пшенична або ячмінна каша 
з медом, горіхами, цукром, ізюмом. В Білорусії в свят вечір готують сочиво, а в Росії 
«ситу».

Особливу увагу туристичним підприємствам при розробці гастрономічно- 
івентивного туру слід звернути на Масляну. Масляна етнографічно-івентивний 
ресурс багатьох країн світу. Так, в країнах Західної Європи здавна прийнято 
святкувати на передодні Великого католицького посту перед Паскою Mardi Gras, у 
Чехії - Masopust, в Скандінавії - Fastelavn, навіть в США знайшла своє відображення 
традиція на передодні Великого посту готувати млинці International Pancake Day. В 
Україні, Росії, Білорусії здавна святкують Масляну - веселі проводи зими, осяяні 
радісним очікуванням близького тепла, весняного оновлення природи. Навіть млинці, 
неодмінний атрибут масниці, мали ритуальне значення: круглі, рум'яні, гарячі, вони 
являли собою символ сонця, яке все яскравіше розгоралося, подовжуючи дні.

Висновки. Гастрономічний туризм може стати ще однією гранню 
привабливості України з огляду на етнографічно-івентивні ресурси нашої держави, а 
гурмани, які відвідують країну регулярно, завдяки цьому проекту зможуть знайти 
відповідь на питання, що спробувати в Україні.
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54. Кінотуризм. Толкін-туризм

Володимир Хлюпін,Юрій Сологуб
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. Сучасний світ породжує все нові і нові види туризму. Принципово суть 
не змінюється турист відправляється кудись, щоб подивитися щось. З різними 
варіаціями куди їхати і що робити. Але ідеї які використовуються для розвитку 
бізнесу- різні.

Методи дослідження. За допомогою узагальнення зібраної інформації було 
проаналізовано основні тенденції розвитку туристичної сфери Нової Зеландії.

Результати. З недавнього часу стали з'являтися тури засновані на популярних 
серіалах і фільмах -  кінотуризм.

Вдала екранізація Володаря кілець сприял азростанню доходів туристичної 
індустрії Нової Зеландії, цей феномен навіть отримав назву " Толкін -туризм ". 
Толкін-туризм став частиною індустрії розваг НовійЗеландії.

Три фільми («Володар перснів: Братство кільця», «Володар кілець: Дві фортеці» і 
«Володар кілець: Повернення короля») за твором Дж. Р. Р. Толкіна знімалися в 
різних областях Нової Зеландії; багато декорацій зі зйомок були збережені і стали 
частиною індустрії туризму. Толкін-туризм вносить значний внесок в економіку 
країни, де туризм є найприбутковішою галуззю.

Програми Толкін-туризму зосереджені на місцях, де проходили зйомки фільмів, 
наприклад, одне з місць - гора Олімпус в Національному парку Кахурангі, де 
знімалася перша частина трилогії, і березовий ліс біля Квинстауна, що став 
Лотлоріен -  будинком ельфів Середзем'я.

Корпорація «Film NZ» організовує безліч екскурсій по новозеландським 
околицям «Середзем’ям»,туристи можуть самі знайти ті чи інші місця за допомогою 
безкоштовної «карти Середзем'я». В даний час ведуться переговори «New Line 
Cinema» про створення музею «Володаря Кілець», де будуть виставлено близько 40 
000 експонатів, у тому числі костюми і реквізит з фільмів.

Щорічний приплив туристів до Нової Зеландії збільшився з 1,7 мільйона в 2000 
році до 2,4 мільйона в 2006 році - що на 40% більше, що значною мірою є заслугою 
феномена «Володаря кілець» . За словами, регіонального керівника відділу туризму
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США і Канади в Новій Зеландії, «" Володар кілець " став кращою безкоштовною 
рекламою Нової Зеландії»..

Для шанувальників «Зоряних воєн» привабливе місце є в Тунісі (містоТатауїн 
він же планета Татуїн ).

Фанати Гаррі Поттера відвідують Великобританію (наприклад, платформа № 9 
на вокзалі Кінгс- крос в Лондоні чи Г лостерський собор в місті Оксфорд)

Заробляють британці на серіалі «Шерлок». Особливо відвідуваним стало кафе 
Speedy's, яке за сюжетом знаходиться навпроти будинку 185 на North Gower Street.

Цікаво поринути в Париж Вуді Аллена. Зйомки «Опівночі в Парижі» проходили 
по всьому місту: на вулицях Монмартру, острова Сіте, Латинського кварталу - саме 
недалеко від Пантеону, на сходинках церкви Saint Étiennedu Mont. Зустріч героя з 
Ернестом Хемінгуеєм проходить в ресторані Le Polidor недалеко від 
Люксембурзького саду, також є сцени у ресторані Le Grand Véfour. Зйомки 
проходили в розкішному готелі Le Meurice. Зустріч в кінці фільму зявляєтьсяз 
наменитий міст Олександра III. Крім Парижа у фільмі можна побачити сади Версаля.

Висновки. Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що кінотуризм є дуже 
перспективною галуззю туристичної сфери. Він популяризує як нові місця для 
подорожей, так і нагадує про національні пам’ятки культури та історії задіяні у 
«кадрі» у різних країнах, що призводить до збільшення потоку туристів та приносить 
доходи державі. Так як, останнім часом екскурсії місцями кінозйомок дуже 
популярні, туроператори вже пропонують цілі тури присвячені певній кінострічці. 

Література.
http://travel.tochka.net/tags/55410/
http://www.euromag.ru/lifestyle/32150.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1650565

55. Спортивно-оздоровчий туризм для людей із обмеженими 
фізичними можливостями, як новий вид адаптаційного спорту в

Україні

Поліна Чернякова, Дарія Басюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Інвалідність є явищем соціальним, уникнути якого не може жодне суспільство, і 
тому кожна держава відповідно до рівня свого розвитку, пріоритетів та можливостей 
формує соціальну та економічну політику щодо осіб з обмеженими фізичними та 
(або) розумовими вадами. Не дивлячись на це, проблема лікування, реабілітації та 
соціальної адаптації людей з особливими потребами залишається надзвичайно 
гострою у всьому світі.

Серйозність проблеми ми можемо спостерігати за оцінкою поширеності 
інвалідності в світі. В Європі близько 10 % населення страждає від тих чи інших 
тривалих і серйозних захворювань, внаслідок яких настає інвалідність.

На сьогодні актуальність захисту інвалідів в Україні набуває особливого 
значення у зв'язку з постійним зростанням їх частки у загальній структурі населення. 
За період першого десятиріччя незалежності нашої держави чисельність інвалідів 
збільшилась з 2,1 до 2,66 млн. осіб.
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Найважливішою задачею держави повинна стати соціальна адаптація та 
соціалізація осіб з особливими потребами у суспільство, підвищення їх 
реабілітаційного потенціалу та якості життя.

Спорт -  один з найважливіших факторів соціальної адаптації та реабілітації 
інвалідів. Він допомагає побороти накопичення негативних відчуттів, довести 
оточуючим, а найголовніше самому собі, можливості свого організму і духу, відчути 
повне активності і емоцій життя. Англійський лікар Людвіг Гуттман стверджував: 
„Важливо не те, що втрачено, а те, що залишилося". Відповідно до цієї концепції і 
почали формуватися види спорту, доступні людям з різними фізичними вадами.

Спортсмени-інваліди своїми високими результатами на найпрестижніших 
світових спортивних форумах завойовували авторитет і визнання, чим значно 
підняли імідж нашої молодої держави на світовому рівні. Це, в першу чергу, виступи 
на Параолімпійських іграх в Атланті, Сіднеї, Нагано, Солт-Лейк-Сіті та 
Дефлімпійських іграх у Римі.

Виникає запитання: чому, маючи такий високий потенціал Українських 
спортсменів-інвалідів, наша держава ще й досі не внесла до Єдиної 
Загальнодержавної Спортивної Класифікації такий вид спорту, як „спортивно- 
оздоровчий туризм для людей з обмеженими фізичними властивостями", який є 
домінуючим видом спорту у більшості розвинутих країнах Європи? Відповідь на це 
питання може критися у тому факті, що у масовій свідомості, особливо серед 
медичних і соціальних працівників, а також у широких колах туристів, туризм 
вважається недоступним для інвалідів видом діяльності, у той час, коли на Заході вже 
сформовано цілу індустрію соціального туризму для інвалідів та громадян похилого 
віку.

Сьогодні ареал туризму для людей з обмеженими фізичними можливостями 
включає багато різноманітних куточків земної кулі, у тому числі такі екзотичні, як 
тундри, савани та пустелі. Довідник з туризму для осіб з фізичними вадами, який 
було випущено у Німеччині у 1993 році, налічує близько 1500 фірм по всьому світі, 
які надають послуги для інвалідів в сфері туризму.

З виникнення міжнародної туристської організації SATH, яка проводить щорічні 
конгреси, випускає щомісячний журнал, співробітничає з урядами окремих держав. 
До складу SATH входять некомерційні та громадські організації з різних країн, а 
також організації з різноманітних сфер туристського бізнесу. Штаб-квартира SATH 
знаходиться в США, в місті Нью-Йорк, кількість членів SATH безупинно зростає. На 
сьогодні SATH є членом Всесвітньої туристської організації, що свідчить про 
інтеграції туризму для людей з обмеженими фізичними можливостями у 
загальносвітову систему туризму.

Європа та світова спільнота давно вже стала на шлях активного розвитку 
„спортивно-оздоровчого туризму для інвалідів", бо розуміє його незрівнянний внесок 
у процеси соціальної адаптації та соціалізації осіб з особливими потребами у 
суспільство, у процеси об'єднання людей зі спільними потребами та інтересами, у 
можливість допомогти людині з обмеженими фізичними можливостями зміцнити не 
тільки тіло, але й дух та свідомість, відчути яскравий світ емоцій активного життя.

Сьогодні прийшов час і для нашої держави усвідомити необхідність розвитку 
„спортивно-оздоровчого туризму для інвалідів", щоб зробити рішучий крок на 
зустріч людям сповненим волею до активного, емоційного, повного вражень та 
рішучості життя. Не можна лишати цих людей можливості відчувати повноцінність 
свого існування.
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Першими кроками для України на шляху розвитку „спортивно-оздоровчого 
туризму для інвалідів" має стати:

- Внесення його " до Єдиної Загальнодержавної Спортивної Класифікації видів 
спорту;

- Організація, на базі існуючих громадських організацій товариств інвалідів, 
змагань з туристського багатоборря, нескладних туристських походів.

- Проведення загальноукраїнських туристських злетів та відкриття туристських 
таборів для інвалідів.

- Сприяння розвитку спортивно-оздоровчого та екскурсійного туризму, як засобу 
соціальної адаптації та оздоровлення.

Таким чином, внесення „спортивно-оздоровчого туризму для людей з 
обмеженими фізичними можливостями" до Єдиної Загальнодержавної Спортивної 
Класифікації видів спорту буде свідчити про високу соціальну спрямованість 
держави, про її піклування і турботу про стан здоров'я та життєвий тонусу своєї нації.

56. Інноваційні напрями розвитку ресторанного господарства в
Україні

Яна Шевела, Дарія Басюк
Національний ун іверсит ет  харчових т ехнологій

Вступ. У теперішній час, на світовому ринку, можна прослідкувати існування 
різноманітних концепцій організації ресторанного бізнесу, що створює здорове 
конкурентне середовище, яке сприяє підвищенню рівня якості пропонованої 
продукції та послуг, вивченню і задоволенню смаків споживача і, як результат, 
збільшенню прибутку.

Кожен заклад ресторанного господарства, що виходить на український ринок, 
стикається з жорсткою конкуренцією, виживати в умовах якої можна лише за 
рахунок нової ідеї, унікального продукту чи якісного обслуговування у відповідності 
до прийнятної цінової політики. Оновлення, як спосіб «оздоровлення» бізнесу, 
використовують і уже існуючі на ринку заклади ресторанного господарства. 
Керівники вітчизняних підприємств лише розпочали етап введення і популяризації 
світових «новинок» ресторанного сервісу.

Матеріали і методи. В ході дослідження були проаналізовані праці науковців 
в сфері ресторанного бізнесу таких, як Г. П’ятницька, Д. Алексєєв, Т. Шталь, В. 
Малишкова та інші.

Результати. Багатий закордонний досвід в організації ресторанного бізнесу 
можна інтерпретувати в абсолютно нові підходи даної галузі в Україні, включаючи 
такі ідеї, як:

легка термічна обробка продукції (наприклад, на вок-сковороді);
використання матеріалів вулканічного походження (печі, вулканічні камені для 

приготування їжі в торговій залі, на очах у відвідувачів);
ідея відкритої кухні, коли приготування страв здійснюється не в окремому 

приміщенні, а, безпосередньо в торговому залі, перед клієнтами;
фламбування страв, у тому числі в залі, використовуючи спеціальні фламбе- 

візки;
гриль-обробка овочів, м’яса, риби, грибів тощо;
еко-технології та популяризація ідеї здорової їжі;
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незвичайні поєднання та смакові акценти (сполучення холодного і гарячого, 
кисло-солодкого і солоного);

застосування автоматизованого та роботизованого сервісу;
розміщення презентацій і вітрин з муляжами готових страв меню у торгових 

приміщеннях для візуального вибору позиції та подразнення смакових рецепторів 
споживача;

ідея відкритості і прозорості технічного планування - виражається в 
незавершеності стелі торгових приміщень, що не вписується в загальне дизайнерське 
рішення;

застосування прийомів молекулярної кухні, суть якої полягає у досягненні 
незвичайної властивості, смаку, консистенції страви шляхом змішування 
нерозчинних речовин, обробки рідким азотом, желюванням тощо;

концепція «free flow» (вільний рух), що характеризується відсутністю офіціантів, 
відкритою кухнею, вільним розміщенням відвідувачів у тематично відокремлених 
зонах торгової зали -  кавових, коктейльних, пивних, зі вживанням гарячих страв, 
закусочних «острівках».

Маловідомим напрямком для українських рестораторів залишається фуд-дизайн, 
що дозволяє якісно поліпшити подачу страв у відповідності з сучасними 
тенденціями; зробити меню закладу оригінальнішим і привабливішим з допомогою 
фотографій фуд-стилістів, не змінюючи рецептури страв; є оновленням, як елемент 
маркетингу.

Новою і, порівняно незатратною, родзинкою для більшості закладів міг би стати 
принцип "Eat&Smile" («їж і усміхайся») - обслуговування, що формує прихильність 
постійних та привертає увагу потенційних клієнтів, створює імідж. Наприклад, 
принти побажань на дні тарілок: «Успішного дня!», «Ви сьогодні гарно виглядаєте!», 
«Все буде добре!», «Усміхайтесь!» та компліменти від шеф-кухаря доповнили б і 
найвишуканіший сервіс.

У рейтинговому списку «50 кращих ресторанів світу» популярного британського 
журналу «Restaurant» перше місце у 2010-2012 роках посідав ресторан Noma 
(Копенгаген, Данія). Його особливість -  молекулярна інтерпретація скандинавської 
кухні, екологічно чисте меню, еко-продукція та вишукана подача. 2013 року цю 
позицію зайняв іспанський ресторан «El Celler de Can Roca», що вирізняється 
унікальним поєднанням смаків у стравах каталонської кухні, наприклад, 
карамелізовані оливки на дереві бонсай, морозиво зі смаком диму кубинських сигар 
та ін. Не останню роль у формуванні популярності цих ресторанів серед споживачів 
відіграли атмосфера обслуговування та дизайн інтер’єру.

Основні дизайнерські елементи оформлення торгових приміщень насьогодні -  це 
дизайн світла; фітодизайн (рослини, плоди, квіти у поєднанні з різними предметами); 
аквадизайн (відкриті і закриті ємності з водою, штучні водоспади, акваріуми, 
фонтани, міні-басейни); елементи флористики (чучела птахів, звірів, шкури, пір'я 
тощо); інші елементи (фотографії, картини, декоративні вази, маски, вироби з рисової 
соломки та лози тощо).

Висновки. Отже, подані пропозиції слід застосувати для «оздоровлення» 
існуючих та відкриття нових закладів ресторанного господарства в Україні, що 
здатне суттєво збільшити ставлення та обсяги споживачів, а, отже, і прибутків, 
популяризувати заклад і зробити взірцем успіху для інших.

Література.
1. http://ua.korrespondent.net/
2. http://www.gourmetclub.ua/ua/
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