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СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО 

БУХГАЛТЕРА 

Безверха О.Р. 

Студентка кафедри обліку і аудиту 

Житомирський державний технологічний університет  

 м. Житомир, Україна 

У зaлежнoстi вiд видiв сoцiaльних нoрм видiляють тaкi рiзнoвиди 

сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi: мoрaльнa, релiгiйнa, дисциплiнaрнa, пoлiтичнa, 

прaвoвa (юридичнa) тoщo. Мoрaльнa вiдпoвiдaльнiсть нaстaє у випaдку 

пoрушення трaдицiй, звичaїв, нoрм культури тa естетичних нoрм. Вoнa 

вiдoбрaжaється у суспiльнoму oсудi тa сoцiaльнoму вiдмежувaннi вiд суб’єктa, 

щo пoрушує чи ухиляється вiд викoнaння нoрми пoведiнки. Пoлiтичнa 

вiдпoвiдaльнiсть нaстaє при пoрушеннi нoрм, дoтримaння яких пoклaдaється 

суспiльствoм нa публiчнoгo пoлiтикa. Кoрпoрaтивнa вiдпoвiдaльнiсть нaстaє у 

випaдку пoрушення кoрпoрaтивних прaвил, якi прийнятi певнoю сoцiaльнoю 

структурoю тa не мaють прaвoвoгo знaчення. Релiгiйнa вiдпoвiдaльнiсть 

зaснoвується нa нoрмaх, щo реглaментують пoрядoк вiдпрaвлення релiгiйних 

культiв тa нa вiрi у Бoгa. Всi згaдaнi вище види сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi 

мaють пaсивний хaрaктер, oскiльки негaтивнa реaкцiя з бoку суспiльствa у цих 

випaдкaх не передбaчaє примусoвoгo впливу нa пoрушникa нoрм. Прaвoвa 

вiдпoвiдaльнiсть нaстaє у випaдку пoрушення нoрм держaвнo-oргaнiзoвaнoгo 

прaвa. Вoнa мaє aктивний хaрaктер, oскiльки передбaчaє aктивний 

психoлoгiчний вплив нa пoрушникa aж дo зaстoсувaння примусoвoгo фiзичнoгo 

впливу.  

Нa думку Л.В. Чижевськoї [1, с. 39], сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть 

бухгaлтерa склaдaється з: 

– вiдпoвiдaльнoстi перед суспiльствoм; 

– вiдпoвiдaльнoстi перед клiєнтoм; 



 
 

5 

 

– вiдпoвiдaльнoстi перед членaми прoфесiйнoї oргaнiзaцiї. 

Пoбудoвa системи oблiку сoцiaльнo вiдпoвiдaльнoї дiяльнoстi передбaчaє 

визнaчення мети, зaвдaнь, принципiв, суб’єктiв, предмету тa oб’єктiв. 

Метoю oблiку сoцiaльнo вiдпoвiдaльнoї дiяльнoстi є збереження 

цiннoстей, визнaчення результaтiв сoцiaльнo вiдпoвiдaльнoї дiяльнoстi тa 

зaдoвoлення iнфoрмaцiйних зaпитiв всiх зaцiкaвлених стoрiн. Зaвдaння 

бухгaлтерськoгo oблiку сoцiaльнo вiдпoвiдaльнoї дiяльнoстi визнaчaються 

вихoдячи з мети тa нa пiдстaвi зaгaльних зaвдaнь. Дo них слiд вiднести: 

 здiйснення безперервнoгo суцiльнoгo, взaємoпoв’язaнoгo тa 

дoкументaльнoгo спoстереження зa екoнoмiчними, екoлoгiчними тa 

сoцiaльними прoцесaми тa явищaми нa пiдприємствi; 

 зaбезпечення дoстoвiрнoю тa свoєчaснoю iнфoрмaцiєю внутрiшнiх i 

зoвнiшнiх кoристувaчiв прo гoспoдaрськi прoцеси тa явищa, щo здiйснювaлися 

тa вiдбувaлися нa пiдприємствi, прo нaявнiсть i стaн гoспoдaрських зaсoбiв тa їх 

джерел; 

 фoрмувaння iнфoрмaцiйнoї бaзи для плaнувaння, стимулювaння, 

oргaнiзaцiї, регулювaння, aнaлiзу i кoнтрoлю сoцiaльнo вiдпoвiдaльнoї 

дiяльнoстi пiдприємствa. 

Дo суб’єктiв oблiку сoцiaльнo вiдпoвiдaльнoї дiяльнoстi слiд вiднести 

гoспoдaрюючих суб’єктiв, щo зaбезпечують сoцiaльнo вiдпoвiдaльну дiяльнiсть. 

Дoсягнення визнaчених цiлей пiдприємствa пoтребує вирiшення, в тoму 

числi, склaдних сoцiaльних тa екoлoгiчних питaнь як нa рiвнi держaви, тaк i нa 

рiвнi пiдприємствa. Реaлiзaцiя принципiв стaлoгo рoзвитку мaє бaзувaтися нa 

кoнцепцiї сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi бiзнесу. Сaме це нaмaгaлися дoвести 

нaукoвo вивaженими aргументaми вiтчизнянi вченi стверджуючи, щo «для 

зaбезпечення стiйкoгo рoзвитку сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть бiзнес- oргaнiзaцiй 

мaє не менше знaчення, нiж рoзвинутa екoнoмiчнa iнфрaструктурa, пoлiтичнa 

стaбiльнiсть чи втiлення у життя прoектiв iннoвaцiйнoгo рoзвитку» [2, с. 35].  

Предметoм oблiку сoцiaльнo вiдпoвiдaльнoї дiяльнoстi є фaкти 

гoспoдaрськoї дiяльнoстi, якi хaрaктеризують стaн тa викoристaння ресурсiв 
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пiдприємствa, прoцесiв, їх результaтiв, фoрмувaння iнфoрмaцiї фiнaнсoвoгo 

хaрaктеру для внутрiшнiх тa зoвнiшнiх кoристувaчiв. Предмет oблiку oхoплює 

всю гoспoдaрську дiяльнiсть, якa визнaється сoцiaльнo вiдпoвiдaльнoю. 

Oб’єкти бухгaлтерськoгo oблiку сoцiaльнo вiдпoвiдaльнoї дiяльнoстi слiд 

пoдiлити нa 2 групи: oб’єкти, якi зaбезпечують гoспoдaрську дiяльнiсть 

(гoспoдaрськi зaсoби тa їх джерелa) тa oб’єкти, якi склaдaють гoспoдaрську 

дiяльнiсть (гoспoдaрськi прoцеси тa їх результaти) [3, с. 67]. 

Вaжливим oб’єктoм бухгaлтерськoгo у рoзрiзi сoцiaльних iнiцiaтив є 

витрaти, якi виникaють у хoдi викoнaння зaвдaнь сoцiaльнo вiдпoвiдaльнoї 

дiяльнoстi: 

 рoзвитoк персoнaлу; 

 oхoрoнa здoрoв’я i безпекa прaцi; 

 якiсть прoдукцiї; 

 прирoдooхoрoннa дiяльнiсть тa ресурсoзбереження; 

 здiйснення сoцiaльних iнiцiaтив нa кoристь; 

 сoцiaльнo вiдпoвiдaльнa реструктуризaцiя; 

 дoбрoсoвiснa дiлoвa. [4, с. 127]. 

Кoжен прoфесiйний бухгaлтер, який є сoцiaльнo вiдпoвiдaльним мaє 

дoтримувaтися тaких принципiв, як: 

– чеснiсть – бути щирим тa чесним в усiх прoфесiйних тa дiлoвих 

стoсункaх; 

– oб’єктивнiсть – не дoпускaти упередженoстi, кoнфлiкту iнтересiв aбo 

непрaвoмiрнoгo впливу з бoку iнших oсiб нa прoфесiйнi aбo дiлoвi судження; 

– прoфесiйнa кoмпетентнiсть тa нaлежнa ретельнiсть – пiдтримувaти 

прoфесiйнi знaння тa нaвички нa рiвнi, пoтрiбнoму для зaбезпечення oтримaння 

клiєнтoм чи рoбoтoдaвцем кoмпетентних, прoфесiйних пoслуг, щo бaзуються нa 

сучaсних тенденцiях прaктики, зaкoнoдaвствi тa метoдикaх, a 

тaкoж дiяти сумлiннo i вiдпoвiднo дo зaстoсoвувaних технiчних тa прoфесiйних 

стaндaртiв; 
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– кoнфiденцiйнiсть – пoвaжaти кoнфiденцiйнiсть iнфoрмaцiї, oтримaнoї в 

результaтi прoфесiйних тa дiлoвих стoсункiв, i тoму не рoзгoлoшувaти тaку 

iнфoрмaцiю третiм стoрoнaм без нaлежнoгo тa спецiaльнoгo дoзвoлу, якщo 

немaє юридичнoгo чи прoфесiйнoгo прaвa рoзкривaти її, не викoристoвувaти цю 

iнфoрмaцiю для oсoбистoї вигoди прoфесiйнoгo бухгaлтерa aбo третiх стoрiн; 

– прoфесiйнa пoведiнкa – дoтримувaтись вiдпoвiдних зaкoнiв тa 

нoрмaтивних aктiв тa утримувaтись вiд будь-яких дiй, якi дискредитують 

прoфесiю. 

Сoцiaльнo вiдпoвiдaльний бухгaлтер пoвинен бути гoтoвим дo 

нoвoвведень i змiн у змiстi прoфесiйних знaнь. Вiн пoвинен сумлiннo 

викoнувaти свoї oбoв’язки, стoсoвнo специфiчних вимoг рiзних груп 

кoристувaчiв дo результaтiв йoгo прaцi. Aдже зaдoвoльняючи пoтреби свoїх 

клiєнтiв, бухгaлтер oбслугoвує суспiльнi iнтереси, тoму для вiднoвлення дoвiри 

дo фiнaнсoвoї iнфoрмaцiї неoбхiднo пoсилити увaгу дo прoзoрoстi тa 

вiдкритoстi бухгaлтерськoї iнфoрмaцiї. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Боднар О.В., 

доцент кафедри обліку і аудиту, 

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 

М. Бережани, Україна 

Легета І.М., 

студент факультету економіки і природокористування 

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 

М. Бережани, Україна 

За ринкових умов суттєво зростає роль і значення фінансових результатів 

в розвитку підприємства, докорінно змінюється як порядок, так і 

обґрунтованість їх визначення як в системі фінансового, так і в системі 

внутрішньогосподарського обліку. У фінансових результатах знаходять пряме 

відображення всі сторони діяльності підприємства: рівень його технології та 

організації виробництва, ефективність системи управління, контролю за рівнем 

витрат та рівнем реалізаційних цін, особливості господарського механізму та 

державне регулювання розвитку певної галузі, виходячи з її значення для 

розвитку економіки країни. 

Головною метою створення та подальшої діяльності будь-якого 

господарюючого суб'єкту, не залежно від виду його діяльності чи форми 

власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку. 

Отже, фінансовий результат – це прибуток або збиток, який отримує 

господарюючий суб'єкт внаслідок своєї діяльності. Таким чином, фінансовий 

результат є одним з найважливіших економічних показників, який узагальнює 

усі результати господарської діяльності та надає комплексні оцінки 

ефективності цієї діяльності.  
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Єдиного трактування категорій „фінансові результати”, “прибуток” та 

„збиток” не існує. Полеміка протягом десятиліть значною мірою розгорталася 

навколо суті, форм та джерел формування результатів діяльності, методики їх 

визначення. Етимологічно поняття „фінансові результати” трактують як 

різницю між доходами та витратами підприємства за певний час [1, с. 1209], 

“прибуток” – зростання, збільшення, приріст, зиск [1, с. 726], „збиток” – 

матеріальні втрати, протилежність прибутку [1, с. 441]. 

Змістовне навантаження категорій “прибуток” та „збиток” свідчить про 

те, що за своїм початковим змістом ці поняття відрізняються від значень, яке 

сьогодні в них вкладають. Так, сучасні українські вчені у галузі 

бухгалтерського обліку, такі як Ф.Ф. Бутинець [2, с. 325], Ю.А. Верига [3,           

с. 137], В.С. Лень і В.В. Гливенко [4, с. 424–425], С.Ф. Голов [5, с. 401] 

трактують прибуток та збиток відповідно до П(С)БО. О.В. Лишиленко [6,           

с. 14], В.Г. Швець [7, с. 207], Н.В. Чебанова та Ю.А. Василенко [8, с. 529] під 

прибутком розуміють джерело господарських засобів і відповідних резервів, 

збільшення капіталу в результаті діяльності та фінансовий результат.  

Підсумовуючи викладене, можемо стверджувати, що різноманітність 

визначень прибутку й збитку з позицій різних наук викликали необхідність 

законодавчого закріплення їх предметної сутності. Так, синтетичний характер 

категорій “прибуток” та “збиток” знайшов відображення у П(С)БО: прибуток – 

сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати; збиток – 

перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були 

здійснені ці витрати. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

(концептуальна основа) [9, с. 58] трактують прибуток як залишкову суму після 

вирахування витрат (що включає коригування збереження капіталу в разі 

необхідності) з доходу, а також як будь-яку величину, що перевищує суму, 

необхідну для збереження капіталу на початок періоду. Під збитком у М(С)БО 

[9, с. 49] розуміють зменшення економічних вигод, що за своєю суттю не 

відрізняється від інших витрат. 
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Таким чином, дослідження праць вітчизняних та зарубіжних науковців 

щодо сутності прибутку й збитку дає можливість стверджувати, що “прибуток 

(збиток)” як загальноекономічна категорія має кількісну та якісну сторони. Її 

зміст найповніше розкривається при вивченні класифікаційних ознак 

фінансових результатів, а останні можуть слугувати основою для розробки 

інформаційної моделі фінансових результатів, що можливе в рамках 

системного підходу. 
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м. Івано-Франківськ, Україна 

Із розвитком ринкової економіки практично всі стикаються із проблемою, 

яка пов’язана з енергозбереженням, його фінансуванням та впровадженням.  У 

зв’язку із постійним зростанням цін на енергоресурси, провідні країни світу з 

року в рік докладають максимальні зусилля з метою впровадження 

енергозберігаючих заходів.  

Проблема енергозбереження в Україні є дуже важливою і актуальною, 

оскільки спостерігається недостатня забезпеченість власними енергоресурсами 

та їх нераціональне використання, що чинить негативний вплив на економічну 

безпеку країни і тим самим підвищує її енергетичну залежність від іноземних 

країн. Саме тому особлива увага приділяється підвищенню її енергетичної 

ефективності, важливим елементом чого є розробка та реалізація проектів з 

впровадження енергозберігаючих технологій, передбачених Законом України 

«Про енергозбереження» [1]. 
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Метою дослідження є виявлення та обґрунтування альтернативних 

варіантів фінансування енергозберігаючих заходів для населення і вибір його 

оптимального джерела. 

Згідно проекту ЗУ [2] енергозбереження – це діяльність, яка спрямована 

на раціональне використання та економне витрачання первинної та 

перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному 

господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних та 

правових методів. 

В основу ефективної енергозберігаючої політики покладено пошук 

оптимальних джерел фінансування заходів енергозбереження. Так як 

спостерігається обмеженість фінансові ресурси, то проблема, пов’язана із 

фінансуванням енергозбереження, набуває пріоритетності.  

Виділяють такі джерела фінансування енергозбереження населення: 

1. Державний фонд енергозбереження; 

2. Фонд обласного бюджету; 

3. Фонд місцевого бюджету; 

4. Позикові кошти, а саме банківські кредити;  

5. Власні кошти населення.  

Потенціал економії втрат теплової енергії у будинку, а також потенціал 

енергозбереження сьогодні має такий розподіл [3]: зовнішні стіни – 40% 

(потенціал економії – 70%); вікна, двері – 25% (потенціал економії – 50%); 

вентиляція – 15% (потенціал економії – 65%); гаряча вода – 10% (потенціал 

економії – 30%); дах, підлога – 8% (потенціал економії – 50%); трубопроводи, 

арматура – 2% (потенціал економії – 35%).  

Отже, враховуючи вище вказані факти, споживачам необхідно 

впроваджувати такі заходи з енергозбереження: утеплення та ізоляція стін, 

підлоги, горища; заміна вікон, дверей, балконних конструкцій; встановлення 

індивідуальної системи опалення. 

Проте, через незначний рівень доходів і невисоку платоспроможність 

населення споживачі не в силах запроваджувати енергозберігаючі заходи. Саме 
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тому протягом 2014-2017 років неабиякої популярності набули «Теплі 

кредити». Отримати кредит на енергоефективні матеріали у Івано-Франківській 

області можна у 3-х банкових установах:  

 Укргазбанк, який надає кредити за кредитною програмою «Тепла 

оселя»; 

 Ощадбанк ― за кредитною програмою «Ощадний дім»; 

 Приватбанк (для фізосіб достатньо лише карта Приватбанку з 

доступною сумою "оплата частинами", без жодних довідок)[4]. 

Умови кредитування у цих банках схожі, проте є деякі 

особливості(табл.1). 

Таблиця 1 – Умови кредитування філій банків в Івано-Франківській 

області 

Показник Ощадбанк Укргазбанк Приватбанк 

Сума кредиту, грн 1000-50000 1000-50000 1000-500000 

Мінімальний аванс 10% від вартості 10% від вартості 10% від вартості 

Термін кредитування до 3 років до 3 років 12, 24, 36 місяців 

Процентна ставка, % 17.99 17.50 до 18 

Комісія (одноразово), 

% 
4,3 4,3 2,9 

Інші обов’язкові 

платежі: 

- страховка 

- відкриття 

рахунка 

- обслуговування 

 

 

265 

100 

 

30 

 

 

150 

80 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

Крім цього банки висувають певні вимоги до позичальників: 

- наявність статусу громадянина України; 

- вік (від 21 року на момент видачі кредиту до 65 років на момент 

погашення); 

- стаж роботи (від 6 місяців найманому робітнику; 1.5 роки для 

підприємців; для пенсіонерів не вимагається); 

- офіційний дохід – мінімум 1500 грн; 

- наявність відкритого рахунку в банку (вимога Укргазбанку); 

- додаткові документи про платоспроможність;  
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- наявність картки (вимога Приватбанку). 

Отже, умови Приватбанку будуть найбільш вигідними для тих осіб, які 

планують взяти кредит на незначну суму лише на 1 місяць. Хто ж планує брати 

кредит на велику суму і на довший термін, то на нього очікує значний розмір 

комісійних виплат, які є значно вищими, ніж в інших банках. В таких випадках 

кращим варіантом буде кредитування в Укргазбанку або Ощадбанку. В двох 

останніх банках, зокрема в Укргазбанку платіж є меншим, проте малий перелік 

постачальників обладнання, а в Ощадбанку відстежуються вищі платежі і 

більший перелік постачальників обладнання, з якими співпрацює банк. 

З метою впровадження енергозберігаючих заходів в Івано-Франківській 

області було розроблено і впроваджено програму енергозбереження населення 

на 2015-2018 роки [5]. Згідно цієї програми відбувається виділення грошових 

коштів з обласного і місцевого бюджетів.  

Загалом обсяг фінансування програми протягом 2015-2018 років 

орієнтовно становить 3900 тис.грн. Зокрема, в 2015 році обласний бюджет 

виділив 300 тис.грн., а протягом наступних років обсяг фінансування 

становитиме 1200 тис.грн. щороку. Щодо місцевих бюджетів, то фінансування 

здійснюється в межах кошторисних призначень. 

Після впровадження програми енергозбереження населення в Івано-

Франківській області очікується: 

 зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням 

через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;  

 сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва і 

реконструкції; 

 зменшення обсягу субсидій, що виділяються населенню для оплати 

за спожиті енергоносії;  

 популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг 

енергозбереження, підвищення громадського та освітнього рівня у цій сфері. 
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Отже, особливістю теперішнього етапу соціально-економічного розвитку 

є проблема неефективного і нераціонального використання енергетичних 

ресурсів, що є суттєвим фактором, який завдає сильного удару економічній 

безпеці нашої країни. Для ліквідації цієї проблеми активно розробляються 

проекти з енергозбереження, зокрема для населення.  

Здійснивши дослідження особливостей фінансування енергозберігаючих 

заходів для населення слід відмітити, що на сьогодні в Івано-Франківській 

області пропонуються різноманітні програми, такі як «Тепла оселя», «Ощадний 

дім» і «Теплий кредит», які дають можливість населенню, без значних 

фінансових втрат, запровадити заходи енергозбереження у власному будинку. 

Місцеві органи виконавчої влади та самоуправління намагаються 

максимально йти на зустріч громадянам України, які потребують допомоги з їх 

сторони, оскільки простежується збільшення обсягів фінансування, як з 

обласного, так і з місцевих бюджетів. Отже, проблема енергозбереження 

завжди була і залишається актуальною, яку потрібно все більше вивчати і 

шукати нові шляхи її вирішення.  
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Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2009. – 11с. – 

(Бібліотека офіційних видань). 

2. Проект Закону України «Про особливості бюджетної підтримки 

реалізації заходів з енергозбереження у бюджетних установах»// Режим доступу 

http://zakon.nau.ua/. 

3. Стан енергоефективності в Україні та світі [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16914/2632.pdf  

4. Теплі кредити 2017 – Приватбанк, Укргазбанк та Ощадбанк 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://finsee.com/тепла-оселя-

ощадний-дім/ 

https://finsee.com/тепла-оселя-ощадний-дім/
https://finsee.com/тепла-оселя-ощадний-дім/


 
 

16 

 

5. Програма енергозбереження для населення Івано-Франківської області 

на 2015-2018 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.if.gov.ua/files/uploads/ПРОГРАМА%20кредитування.pdf 
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РОЛЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

Гензера О.О., 

студенткафакультету економіки і управління 

Науковий керівник: Хрущ Н.А., 

д. е. н., професор 

Хмельницький національний університет 

м. Хмельницький, Україна 

Одним з найважливіших факторів розвитку ринкових відносин в Україні є 

залучення іноземних інвестицій, за допомогою яких у вітчизняну економіку 

вкладаються значні за обсягами капітали, відбувається кредитування 

підприємств, додається нова організація виробництва і досвід управління. 

Поряд з іншими галузями економіки, все більш привабливою в якості 

об'єкта для інвестування іноземних капіталів стає банківська система. 

В даний час тема впливу іноземного капіталу на банківський сектор є 

досить актуальною. Існує велика кількість праць вітчизняних і зарубіжних 

вчених присвячених цій темі. Серед цих вчених можна назвати таких, як: Н. 

Гаврилишин, О. Дзюблюк, О. Другов,О. Костюк, В. Міщенко, Т. Смовженко, Л. 

Глухарев, Л. Лучко, С. Сизов, С. Тимофєєв та інші.В їх роботах розкриваються 

переваги і недоліки у функціонуванні іноземних банківських установ, 

досліджуєтьсявплив банків-нерезидентів на банківську систему, аналізується 

процес залучення та функціонування іноземних інвестицій в банківській сектор 

та економіку в цілому. Але вивчення і аналіз цих та інших питаньвпливу 

іноземного капіталу на банківський сектор залишається відкритим. 

http://www.if.gov.ua/files/uploads/ПРОГРАМА%20кредитування.pdf
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Залучення іноземного капіталу є необхідною умовою розвитку 

банківської системи країни, підвищення її ролі в національній економіці. 

Значне залучення іноземних ресурсів забезпечує приплив сучасних банківських 

технологій на вітчизняний ринок, розширює інвестиційні можливості банків, 

дозволяє їм значно наростити свій фінансовий потенціал. Крім того, своєю 

присутністю в національній економіці іноземні банки сприяють посиленню 

конкуренції на внутрішньому ринку банківських послуг, що є позитивним 

фактором його розвитку.Однак є досить серйозні фінансові й економічні ризики 

швидкого зростання частки іноземного банківського капіталу, пов’язані з 

можливою втратою суверенітету у сфері грошово-кредитної політики, 

можливим посиленням нестабільності, несподіваними коливаннями ліквідності 

банків, спекулятивними змінами попиту та пропозиції на грошово-кредитному 

ринку, можливим відпливом фінансових ресурсів.Це вимагає посилення 

контролю держави над процесом входження іноземного капіталу в український 

банківський сектор. 

Досвід індустріально розвинених країн свідчить про те, що іноземний 

ринок банківських послуг переважно освоюють великі комерційні банки, що 

займають суттєву частку ринку в країні походження з метою диверсифікації 

ризиків через розширення своєї діяльності в різних країнах; регулювання їх 

діяльності визначається, перш за все, національними інтересами держави, 

цілями і пріоритетами державної грошово-кредитної політики, і залежить як від 

внутрішніх, так і від зовнішніх економічних чинників. 

Банком з іноземним капіталом, відповідно до закону України «Про банки 

і банківську діяльність», є банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б 

одному іноземному інвестору, становить не менше 10%. Поряд з поняттям 

банку з іноземним капіталом виділяють поняття «іноземний банк». Головними 

ознаками іноземного банку є розташування центру прийняття стратегічних 

рішень за кордоном і контроль іноземних власників[1]. 

Іноземний капітал теоретично може бути присутнім на банківському 

ринку у формах: представництва, дочірні компанії або філії. Дві перші форми 
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вже представлені на українському ринку банківських послуг. Питання доступу 

на ринок філій банків-нерезидентів знаходиться в стані дискусій. 

Кризові процеси в країні 2013–2014 років негативно вплинули і на 

банківську сферу. Як бачимо з рис.1, кількість діючих банків за період 01.2008-

12.2017рр. скоротилася з 175 одиниць на початок 2008 р. до 86 одиницьна 

кінець 2017р.  

 

Рис. 1Динаміка кількості діючих банків та банків з іноземним капіталомза 

01.2008– 12.2017рр.  [1] 

Більш стійкими до внутрішньої кризи виявилися банки з іноземним 

капіталом: їх кількість скоротилася лише на 9 одиниць. Кількість банків зі 

100% іноземним капіталом на 12.2017 р. в порівнянні з 01.2008 р. на 

українському ринку не змінилася. Однак, слід відзначити, що зміни відбулися і 

в цих банках.Впродовж 2010-2013 рр. їх кількість поступово зросталааж до 22 

одиниць на початок 2012 та 2013 рр., в той час як,починаючи з 2014 р. – 

скорочувалася. В 2017 році ще один банк з іноземним капіталом перейшов до 

категорії зі 100% іноземним капіталом(рис.1.). Частка банків з іноземним 

капіталом у структурі банків за наведений період зросла: з 26,86% на 01.2008 р. 

до 44,19% на 12.2017 р.  
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Екс-заступник голови Національного банку України, нині заступник 

виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислав Рашкован, 

очікує подальшого скорочення кількості банків в Україні в 2018 році з 85 до 70-

78 фінансових установ. За його оцінками в 2018 році частка найбільших 20 

банків залишиться на рівні 92-93% активів. Доля іноземних і держбанків 

продовжить рости, а локальних і російських — знижуватися. «Нових іноземних 

банків на ринку не передбачається, але угоди на покупку активів банків 

продовжаться», -відзначив він [2]. 

Важливим показником, який характеризує участь іноземного капіталу в 

банківській системі країни, є наявність частки нерезидента у статутному 

капіталі банку. Динаміка зміни частки іноземного капіталу у статутному 

капіталі банків України за період 01.2008–01.2017 рр. наведена на рис.2. 

 

Рис. 2 Динаміка частки іноземного капіталу у статутному капіталі банків 

України за період 01.2008 – 01.2017 рр., %[1] 

Отже, згідноданимНБУ, частка іноземного капіталу вбанківськійсистемі 

України за останні  роки постійно змінювалася. Але інформація, відображена на 

рис. 2, дає підстави стверджувати, що з 2015 по 2017 рр. позиції іноземних 

банків у банківському секторі України посилюються –частка іноземного 
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капіталу у ці роки зросла із 32,5 до 54,7 %, тобто в 1,68 рази. Таке зростання 

іноземного капіталу вбанківській системі України свідчить про його значний 

вплив набанківський сектор та економіку України загалом. 

Наявністьіноземних банків на українському ринку можна розглядати в 

двох аспектах. З одного боку, це здешевлює кредитні ресурси для вітчизняної 

промисловості і дає можливість залучати додаткові інвестиції в економіку. Але  

водночас експансія потужних іноземних банків небезпечна серйозною втратою 

для української банківської системи[3, с.17].Таким чином, основним на 

сучасному етапі залишається мінімізувати залежність банківського сектора від 

іноземного капіталу, не допустити монополізації в даній сфері і здійснювати 

обґрунтовану державну політику. Виконання запропонованих методів 

дозволить поступовопідвищувати конкурентоспроможність банківської 

системи України на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також забезпечити 

динамічний підйом як самої банківської системи, так і національної економіки 

в цілому, що дуже важливо на сучасному етапі розвитку України. 

Розглянемо розподіл активів, зобов’язань та капіталу за групами банків. 

Таблиця 1 Показники діяльності банків різних групна 01.07.2017 р.[1] 

Групи банків 
Активи, 

млн. грн. 
% 

Зобов’язан

ня, 

млн. грн. 

% 

Власний 

капітал, 

млн. грн. 

% 

Банки з державною часткою 686308,1 54,76 630330,5 56,52 55977,7 40,58 

Банки іноземних банківських 

груп 390806,9 31,19 330764,1 29,66 60042,8 43,53 

Банки з приватним капіталом 176085,4 14,05 154174,9 13,82 21910,5 15,89 

Всього по банківській системі 1253200,4 100 1115269,5 100 137931 100 

Аналізуючи дані таблиці 1 бачимо, що активи банків іноземних 

банківських груп  на 01.03.2017 р. становили 390,8 млрд. грн. (або 31,2% від 

загальних активів банківської системи), зобов’язання – 330,8 млрд. грн. (або 

29,7%), власний капітал – 600,4 млрд. грн. (або 43,5%). Цей факт дає підстави 

для висновку,що рекапіталізація банківської системи відбувається переважно за 

рахунок іноземних банків, іноземні банки становлять менше загроз для 
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стабільності українського банківського сектору з позиції якості активів та 

зобов’язань, ніж вітчизняні банки. 

Висновок: Банківська система у національній економіці будь-якої країни 

є одним з найважливіших інститутів, що забезпечують загальну економічну 

стабільність і безпеку її розвитку. У той же час загальні тенденції інтеграції 

пробивають собі дорогу і в банківській справі. Інтереси економіки та 

забезпечення економічної безпеки вимагають збереження національного 

суверенітету в банківській галузі при досягненні необхідної інтеграції в 

глобальну фінансову систему. 

Внаслідок безлічі проблем українських банків: нестачі капіталу і 

загального зниження ліквідності, якості обслуговування та домінування 

державних банків, низької властивості банківських активів, прихід іноземних 

банків в економіку сприяє розвитку банківського сектору, веде до отримання 

економікою додаткових стимулів до ефективності. 

Література: 
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Оплата праці є одним з найважливіших соціально-економічних явищ. 

Вона з одного боку є основним джерелом доходів найманих працівників, 

основою матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для 

роботодавців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом 

мотивації працівників з метою досягнення цілей підприємства. Саме тому 

питання теоретико-методичного характеру та організації оплати праці і 

формування її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають 

основу соціально-трудових відносин у суспільстві, адже вони поєднують 

нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу. 

Метою даної публікації є вивчення різних підходів до поняття «заробітна 

плата». 

Як соціально-економічна категорія, заробітна плата являється основним 

засобом задоволення особистих потреб працюючих, економічним важелем, що 

стимулює розвиток суспільного виробництва, ріст продуктивності праці, 

скорочення витрат на виробництво, засобом перерозподілу кадрів в галузях [5, 

с.145]. 

На наш погляд, найбільш повно дає визначення заробітної плати для 

потреб бухгалтерського обліку А.М. Колосок. Він розкриває сутність заробітної 

плати з наступних позицій. По-перше, як економічна категорія заробітна плата 

відображає відносини між роботодавцем і найманим працівником з приводу 

розподілу новоствореної вартості. По-друге, в умовах ринкової економіки 

заробітна плата – це інструмент ринку праці, що складається в результаті 

взаємодії попиту на працю і її пропозиції і виражає ринкову вартість 

використання найманої праці. По-третє, для найманого працівника, робітника 

заробітна плата – це основна частина трудового доходу, який він отримує в 

результаті реалізації здатності до праці та який має забезпечити об’єктивно 

необхідне відтворення робочої сили. По-четверте, для підприємця заробітна 

плата – це елемент витрат виробництва, і водночас головний чинник 

забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих 

кінцевих результатів праці [2] 
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Заробітна плата як основна форма доходу найманих працівників та основа 

їх добробуту відіграє провідну роль у матеріальній мотивації і є найбільш 

дієвим інструментом активізації людського фактору. На думку д.е.н. проф. 

Ткаченко Н.М., заробітна плата являє собою «компенсацію трудового внеску 

працівників у діяльність підприємства, а відтак, мотивування працівників до 

ефективної та продуктивної праці є основною її функцією» [6, с. 125]. 

К. Крищенко розглядає двояку сутність заробітної плати: з одного боку, 

вона є категорією ринку праці та виступає зовнішньою щодо підприємства, з 

іншого – елементом ціни виробництва й формується на кожному конкретному 

підприємстві залежно від кінцевих результатів його діяльності [3, с. 35]. 

О.А. Дороніна стверджує, що «заробітна плата – це винагорода, 

обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором 

власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним 

роботу. Це грошове вираження вартості і ціни товару «робоча сила» та частково 

результативності її функціонування» [1, с. 12].  

У сучасному виробничому процесі, заснованому на наймі робочої сили, 

заробітна плата – це елемент ринку праці, що виступає як ціна товару, у формі 

якого найманий працівник продає свою робочу силу. 

Сутність економічної категорії виражається також в її функціях. Слово 

функція походить від латині і означає призначення, сферу діяльності, роль. 

Отже, функція оплати праці – це її призначення, роль, складова сфери 

практичної діяльності в узгодженості і реалізації інтересів головних суб’єктів 

соціально-трудових відносин. Серед основних функцій слід виділити: 

відтворювальну; стимулюючу; соціальну; регулюючу та формування 

платоспроможного попиту населення. На думку І.В. Саух, дієвість оплати праці 

визначається тим, наскільки в повній мірі вона виконує свої основні функції [4]. 

Проте, на сьогодні, заробітна плата в Україні повною мірою не виконує 

жодну із зазначених функцій. Її рівень забезпечує не більш як 20% відтворення 

робочої сили, яке не відшкодовує навіть прямих витрат праці і не викликає 

зацікавленості в переорієнтації робочої сили на пріоритетні сфери діяльності.  
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Заробітна плата виконує такі оновлені функції: забезпечення зайнятості, 

запобігання безробіттю ціною заниження заробітної плати, це обумовлюється 

тим, що роботодавець може маніпулювати своїми витратами на оплату праці, і 

тим самим наймати на роботу менш кваліфікованих працівників і платити їм 

нижчу заробітну плату. 

В нашій країні надто поширене таке явище, як нелегальна діяльність та 

вторинна зайнятість, тому ця функція надто актуальна. І на решті, посилення 

мобільності робочої сили – це здатність працівників швидко виконувати свої 

обов’язку за допомогою допоміжних засобів. 

Питання нарахування заробітної плати займають особливе місце в роботі 

бухгалтерії будь-якого підприємства. Перед організацією обліку праці та її 

оплати на підприємствах, існують певні завдання: 

 контроль за якістю та кількістю затраченої праці, за виконанням 

завдань щодо зростання продуктивності праці, за використанням фонду 

заробітної плати та іншими грошовими коштами, які виділяються для оплати 

праці працівників підприємства; 

 своєчасне і правильне віднесення сум нарахованої заробітної плати і 

відрахувань органам соціального страхування на витрати; 

 здійснення у встановлені строки всіх розрахунків з працівниками і 

службовцями по заробітній платі та інших виплатах; 

 збір інформації та групування показників з оплати праці, необхідних 

для поточного і наступного планування, контролю, аналізу та оперативного 

управління виробництвом, для складання фінансової і статистичної звітності. 

Отже, одне з головних місць в обліку на підприємстві посідають 

розрахунки з оплати праці. Заробітна плата – це точка перетину інтересів 

багатьох: підприємства, працівника, фіскальної служби, фондів тощо. У зв’язку 

з цим важко переоцінити значення роботи бухгалтера, пов’язаної з обліком 

розрахунків з оплати праці. Помилка у нарахуванні заробітної плати 

автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за 



 
 

25 

 

своїми наслідками ,як для господарюючого суб’єкта, так і для української 

економіки в цілому. Тому питання теоретичного, методичного та практичного 

спрямування з обліку розрахунків з оплати праці завжди будуть актуальними та 

потребують постійного удосконалення. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ НА РИНКУ 

ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Гладка В.В. 

Студентка Кафедра менеджменту  

організацій та зовнішньоекономічної діяльності 

Одеський національний економічний університет 

м. Одеса, Україна 

Науковий керівник – д.е.н., професор Кузнецова І.О. 

Кількість середніх готелів в Одесі становить чималу частину готельної 

індустрії міста, загострюється конкуренція між готельними підприємствами, 

тому дана тема є актуальною і перспективною в розрізі розробки та реалізації 

конкурентних стратегічних напрямків розвитку готельних підприємств з метою 

підвищення їх конкурентоспроможності та забезпечення ефективного 

функціонування. Таким чином, необхідність і можливість розвитку 

теоретичних і прикладних підходів до вирішення зазначених проблем та їх 

особлива практична значущість для вітчизняної економіки ставлять питання 

вибору шляхів пріоритетних напрямків і розробка стратегії конкурентних 

переваг в умовах посилення економічної глобалізації та посилення 

конкурентної боротьби. 

Метою статті є розгляд етапів формування конкурентної стратегії для 

готелю середньої місткості.  

У розвиток теорії формування конкурентної стратегії зробили важливий 

внесок такі вчені: Є.П. Голубкова, А.Н. Печенкина, А.С. Глухова, П.С. 

Зав'ялова, Г.Л. Багиева, М.О. Єрмолов, Т.Коно, Г.Мінтсберг, М. Портер, Ф. 

Котлер, Р.Т. Паскаль, Т.Петерс, Н.Петс, Г.Л. Азоев, П.С. Зав'ялов, Л.Ш. 

Лозовський, Е.С. Русак, Є.І. Сапьолкіна, Р.А. Фатхудінов, Н.З. Сафіуллін, Л.Н. 

Сафіулліна, Ж.Ж. Ламбен, А.В. Войчак та Р.В. Камишніков, А. Сміт, Д. 

Рикардо, Д.О. Барабась, М.І. Книш, З.Є. Шершньова та інші. 
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Науковець Д. Рикардо зазначив, що процес, який в першу чергу, 

асоціюється з наданням допомоги організації в оволодінні конкурентною 

перевагою, називається стратегічним плануванням. [1, с. 47] А М.І. Книш 

вважає, що процес стратегічного планування - це організовані і ретельно 

продумані зусилля, спрямовані специфікацію стратегії організації і оцінку 

відповідальності за її виконання.[6, с. 88] 

Взагалі, стратегічний менеджмент - це спосіб ведення справ організації, 

особливе завдання якого полягає в розвитку цінностей, управлінських 

здібностей, організаційних обов'язків і адміністративних систем, які пов'язують 

процеси прийняття стратегічних і операційних рішень на всіх ієрархічних 

рівнях і по всіх лініях влади.[5, стр 342]  

Розроблення і вибір конкурентної стратегії підприємства – складне 

завдання, яке вирішують поетапно. Відповідно до методології стратегічного 

планування, у ній можна виділити такі етапи: 

1. Аналіз зовнішнього середовища. 

Необхідно звернутися до чинників зовнішнього середовища і їх впливу на 

галузь готельних послуг Одеси. Фактори політичної, економічної, соціальної та 

технологічної макросередовища можуть надавати як активізуючий, так і 

обмежуючий впливу на галузь. Такі фактори, як висока інфляція і безробіття, 

кризи мають негативний вплив на туризм, а, отже, на готельний ринок в цілому. 

Зростання ділової активності, зростання світової економіки і зниження ставки 

оподаткування можуть служити прикладами активізують заходів для 

готельного сектора. 

2. Аналіз конкурентного середовища. 

Метою конкурентного аналізу є виявлення тих рис внутрішньої і 

зовнішньої середовищ готелю, які найбільш впливають на стратегічне бачення і 

можливості компанії. Увага при цьому концентрується на отриманні чітких 

відповідей на певний ряд питань по стратегії. Потім ці відповіді 

використовуються для формування чіткої картини стратегічної ситуації готелю 

і визначення альтернатив його стратегічних дій. 
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3. Аналіз стратегічних груп. 

Для того щоб отримати більш повну і точну картину конкурентної 

ситуації в галузі, необхідно побудувати карту стратегічних груп, яка дозволить 

визначити, які готелі є безпосередніми конкурентами і які стратегічні групи 

вони утворюють. 

Джерелами інформації можуть стати такі сайти як TripAdvisor і 

Booking.com. По осях карти можуть розташовуватися різні чинники, такі, 

наприклад, як віддаленість від центру міста, ціна за номер, категорія готелю, 

місткість, асортимент додаткових послуг тощо.   

4. Аналіз конкурентоспроможності.  

Конкурентоспроможність готелю обумовлюється її фінансовим 

становищем, рівнем організації діяльності надання послуг, рівнем організації та 

управління маркетингом, станом інфраструктури, забезпеченням безпеки 

проживання, розташуванням підприємства, кваліфікацією персоналу, класністю 

і якістю обслуговування споживачів. [4, с. 39] 

На конкурентоспроможність готельної організації впливає безліч 

факторів, що визначають силу бізнесу, здатність підприємства функціонувати в 

поточних економічних і політичних умовах, тобто вирішувати податкові 

проблеми; забезпечувати фінансову стійкість і незалежність, займатися 

оснащенням матеріально-технічної бази підприємства і знижувати ступінь її 

зносу, організацією діяльності в усіх напрямках – фінансовому, 

господарському, збутовому, аналітичному, обслуговуючому т.д..  Але ці 

чинники визначають тільки одну сторону конкурентоспроможності готелю – з 

позиції власника. Споживач, орієнтуючись на привабливість послуги, сприяє 

підвищенню конкурентоспроможності готелю, забезпечуючи їй дохід і 

можливість реалізації вищевказаних чинників. 

5. Формування конкурентних переваг. 

Конкурентна перевага готельної організації - це ті характеристики, 

властивості готельних послуг, які створюють для готелю певну перевагу над 

своїми прямими конкурентами. 
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На цьому етапі доцільно буде розробити модель формування 

конкурентних переваг. В основу моделі формування конкурентних переваг 

покладено такі принципи: 

- системність і спряженість пріоритетних цілей і завдань, термінів 

реалізації, ресурсів; 

- пріоритет споживача у взаємодії з готельним підприємством на ринку 

готельних послуг; 

- орієнтація на світові стандарти розвитку готелів; 

- формування конкурентного середовища як умови ефективності 

готельних підприємств; 

- оптимальну взаємодію держави і приватного бізнесу. [3, стр. 124] 

6. Вибір конкурентної стратегії і розробка заходів її впровадження. 

Здійснюється на основі трьох складників: ключових факторів успіху, що 

характеризують стратегію, результатів аналізу конкурентних 

переваг,альтернативних варіантів стратегії. Також доцільно зробити аналіз 

того, як ураховані вирішальні чинники під час її формування, що дає змогу 

визначити, чи приведе вибрана стратегія до досягнення підприємством своїх 

цілей.[2, c. 145] 

Отже формування конкурентної стратегії – досить складний та 

багатогранний процес, на який впливає безліч чинників, але правильно 

розроблена стратегія готелю забезпечує виживання на ринку та підтримання 

постійного рівня конкурентоспроможності. 
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СУЧАСНИЙ ДОСВІД ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ 
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Магістр з управління персоналом та економіки праці  

Житомирський державний  технологічний університет   

м.Житомир, Україна 

Успішна діяльність сучасного підприємства характеризується великою 

кількістю факторів, серед яких важливе значення займає і людський. 

Досліджено, що ефективно функціонують лише ті підприємства, в яких 

зосереджений найбільш якісний кадровий потенціал. Тому перед організаціями 

стоїть питання необхідності вирішення складних завдань, в першу чергу -

пошук, найм висококваліфікованого персоналу. Відбір персоналу – це процес 

вивчення психологічних та професійних характеристик працівника з метою 

визначення його здібностей до виконання повноважень на певному робочому 

місці або посаді, і вибору з певної кількості претендентів найбільш придатного 

з урахуванням його кваліфікаційного рівня, спеціальності, особистісних 
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характеристик і здібностей. Відбір працівників, відповідних за своїми 

фаховими, діловими і особистісними якостями вимогам організації, потребує 

комплексного підходу. 

Необхідно враховувати як  рівень професійної досвідченості кандидатів, а 

і те, як нові підлеглі вписуватимуться в корпоративну культуру і соціальний 

устрій організації. Підприємство може більше втратити, ніж отримати, якщо 

найме працювати професійно освічену людину, але не здатного підтримувати 

дружні взаємини з колегами, з клієнтами чи постачальниками, чи того, хто 

порушує встановлені правила і норми  . 

Комплексний підхід до відбору майбутніх працівників передбачає 

рішення основних цілей: 

1. Визначення потреби у працівниках з урахуванням основних цілей 

організації. 

2. Отримання повної інформації, які саме вимоги до кандидатів потребує 

вакантна посада. 

3. Встановлення кваліфікаційних вимог, необхідних для якісного 

виконання роботи. 

4. Визначення особистісних та ділових якостей, необхідних для 

успішного виконання даної роботи, які можуть розглядатися критеріями оцінки 

кандидатів. 

5. Пошук джерел кадрового поповнення і вибір найефективніших методів 

залучення можливих кандидатів. 

6. Визначення методів відбору персоналу, які дозволять найкраще 

оцінити здатність кандидатів працювати на тій чи іншій посаді. 

7. Забезпечення відповідних умов адаптації нових працівників до роботи 

на підприємстві. 

Незважаючи на тип організації та наявні вакансії слід уважно та старанно 

спланувати процес відбору, підготуватися до його проведення. Якщо мова йде 

про конкурсний відбір, коли кількість претендентів перевищує кількість 

існуючих вакансій, то процес підбору персоналу відбувається в такий спосіб, 
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щоб кожен із його етапів виконував функцію сита, послідовно відсіваючи 

кандидатів, котрі з тих чи інших  критерій поступаються іншим учасникам 

конкурсу. Принцип цього відбору полягає у тому, щоб до найскладнішого 

моменту вибору  серед претендентів залишилися лише ті кандидати, які за 

усіма характеристиками влаштовують роботодавця. Під час проведення відбору 

важливо спланувати роботу  працівників компанії, аби в них було достатньо 

часу для спокійної та уважної співпраці з кожним кандидатом без відволікань 

на інші доручення, та для повного ознайомлення з усією наданою інформацією 

щодо кандидата (резюме,  документи, рекомендації, стандартна форма та інше). 

Для проведення відбору має бути виділено спеціальне приміщення, 

відповідаючи  необхідним вимогам: хороша вентиляція і відповідне освітлення, 

наявність необхідної кількості столів, стільців, коштів оргтехніки та інших  . 

Аналіз роботи є центровою частиною комплексного підходу з відбору 

кадрів. Аналіз роботи допомагає: розробити службові інструкції; визначити 

вимоги до кандидатів; встановити критерії, які використовуються у процесі 

відбору на відповідні вакансії. Посадові інструкції визначають основний зміст 

роботи, яка повинна виконуватися працівником, котрий приймає цю службову 

позицію: чим характерна дана робота, які види робіт і обов’язки вона охоплює , 

відповідальність і відповідність повноважень, місце працівника в посадовій 

структурі організації, відповідність професіональним вимогам до працівника. 

Вимоги до кандидата – це якості які повинен мати претендент, щоб 

правильно виконувати необхідну роботу: знання, освіта, набуті навички, досвід, 

фізичний стан та здоров'я, мотивація, інтелектуальний рівень, формальні 

характеристики, особисті та ділові якості. Зазвичай дуже складно – швидко 

знайти  ідеального чи  повністю відповідного усім критеріям кандидата . 

Література: 
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м. Житомир, Україна 

Виробництво кожної країни і кожної галузі залежить від ряду факторів. 

Такими факторами є кадри, праця й оплата праці. Кадри найбільш коштовна і 

важлива частина продуктивних сил суспільства. Те чи інше  використання 

кадрів прямим чином  пов'язано зі  зміною показника продуктивності праці. 

Ріст цього показника є  найважливішою умовою  розвитку продуктивних сил 

країни і головним джерелом  росту національного доходу. 

Основними узагальнюючими показниками, які характеризують рівень 

продуктивності праці на підприємстві  є показники прибутку або витрат. Саме 

аналіз цих показників може дати повну картину продуктивності праці і 

ефективності діяльності підприємства. 

Продуктивність праці показує співвідношення обсягу вироблених 

матеріальних або нематеріальних благ та кількості затраченої на це праці. 

Тобто зростання продуктивності праці означає збільшення обсягу вироблених 

благ без збільшення трудозатрат. 

Продуктивність праці — головний фактор зростання обсягів 

виробництва, найважливіша характеристика ефективності використання 

трудових ресурсів підприємства. Щоб обґрунтувати економічну ефективність 
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організації праці, ми маємо знати що таке продуктивність, як її 

використовувати, і які фактори впливають на шляхи підвищення 

продуктивності праці на підприємстві.  

В ринкових умовах фундаментальне значення для активного розвитку як 

окремої особи так і підприємств загалом відводиться продуктивності праці. 

Саме через неї визначається результативність виробничої діяльності в 

конкретний момент часу. 

Підприємства різної форми власності ігнорують основний принцип 

ринку: можливість їх успіху визначається нижчими витратами випускати 

продукцію. Отже, збільшення реалізації і чистого прибутку необхідно зниження 

і, отже – жорстке внутрішньовиробниче планування з урахуванням техніко-

економічних і нормативів (за видами робіт, затратам праці, сировини, 

матеріалів і паливно-енергетичних ресурсів, використанню виробничих 

потужностей та питомим капітальним вкладенням). Причому потрібні 

планування і координація масштабів та інтенсивності діяльності з всім 

основним організаційним елементам - зайнятість, структура кадрів, технологію 

й устаткування, продукція і ринок збуту, що є найважливішими складовими 

управління продуктивність праці. 

Кожна людина має певні потреби, задоволення яких викликає почуття 

самодостатності, безпеки, комфортності, індивідуальності, але щоб потреба 

стала реальною, її потрібно втілювати за допомогою праці, оскільки за 

високоякісну роботу буде відповідна заробітна плата, а за гроші можна 

реалізовувати мрії і задовольняти власні потреби [1, с. 87]. 

Будь-яка діяльність пов’язана з певними витратами і має ціну. Так, 

трудова діяльність визначається затратами фізичних і духовних сил. Висока 

інтенсивність праці може відлякувати працівників, якщо не створено умов для 

відтворення працездатності. Погана організація праці, несприятливі санітарно-

гігієнічні умови на виробництві в багатьох випадках створюють таку стратегію 

поведінки працівників, при якій вони надають перевагу менше працювати і 

менше  заробляти,  так  як  їх  не  влаштовує  «ціна»  і  інтенсивність праці 
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задач. 

Ефективний менеджмент ґрунтується на поєднанні реальних цілей, 

життєвих цінностей і установок, очікувань і потреб працівника з цілями 

організації. Людина яка поділяє цілі й усвідомлює цінності своєї організації, 

здатна визначити собі завдання, знаходити шляхи їх вирішення, здійснювати 

самоконтроль, тобто переходити від зовнішнього мотивування до 

самомотивування. 

Особливо продуктивною буде праця працівників, коли очевидна особиста 

роль у процесі досягнення компанією заслужених висот, відчутна причетність 

до збільшення обсягів прибутку й підвищення економічної вартості компанії, 

зростання лояльності споживачів. Від факту наявності оплати [2, с. 126]. 

Підвищення продуктивності праці може досягти за рахунок збільшення 

працездатності в покращених умовах на робочому місці. Підвищення фонду 

робочого часу і ефективність використання обладнання досягаються в 

результаті зниження простою під час зміни через погіршення самопочуття, 

несприятливі умови праці та мікротравми. Великих збитків підприємству 

наносять плинність робочих кадрів.  

Методи вимірювання продуктивності праці залежать від специфіки 

виробництва та способу визначення обсягів виробничої продукції. Залежно від 

засобів виміру продукції на підприємствах використовують натуральний, 

умовно-натуральний, трудовий та вартісний методи оцінки рівня 

продуктивності праці. Різноманітність підходів до визначення продуктивності 

праці залежить від специфіки діяльності підприємств, від мети розрахунків та 

базуються на методичних особливостях. 

Як видно, рівень продуктивності й організація виробництва прямо 

впливає на собівартість, на якість продукції, на ступінь виконання плану. 

У процесі діагностики зміни продуктивності праці визначаються основні 

фактори, що обумовили відхилення показника продуктивності праці від 

наміченого рівня, установлюються резерви підвищення продуктивності праці й 

розробляються заходи щодо їхнього використання. 
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Підвищення продуктивності праці означає економію сукупної праці, що 

витрачається на вироблення продукції, зменшення всього матеріалізованого в 

продукті робочого часу [22, с 96]. 

Обґрунтовано, що стимулювання працівників з метою спонукання їх до 

продуктивної праці було і залишається серйозною проблемою. Відірваність 

заробітної плати від кінцевих результатів роботи призвела до того, що люди 

переважно спрямували свої зусилля не на підвищення ефективності праці, а на 

здобуття певних матеріальних благ і пільг. Вважаємо, що для вирішення 

проблеми необхідно переходити до загальнодержавної системи стимулювання, 

яка б максимально відповідала здібностям, потребам та інтересам працівників. 
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На сьогоднішній день діагностика фінансово-майнового стану та 

ефективності діяльності підприємства є одним з базових економічних 

інструментів, що дозволяє прийняти виважене управлінське рішення щодо 

об’єкта оцінювання. Така діагностика має постійно здійснюватися як самим 

суб’єктом господарювання, так і його контрагентами, а також органами 

державної влади та місцевого самоврядування. 

Практика господарювання, вітчизняна й зарубіжна наука напрацювали 

широкий спектр різноманітних методик фінансового аналізу, що широко 

використовуються у бізнесовій діяльності та сфері державного управління. 

Поряд з тим важливим питанням, що напряму визначає релевантність, 

пертинентність та адекватність отриманої оцінки, є формування джерел 

економічної інформації щодо аналізованого об’єкта. Базові джерела інформації, 

що застосовуються для здійснення діагностики фінансово-майнового стану та 

ефективності діяльності підприємства, відображені на рис.1. 

 

Рис.1. Базові джерела інформації для здійснення діагностики фінансово-

майнового стану та ефективності діяльності підприємства 

Базові джерела інформації 

Нормативні форми 

бухгалтерської 

звітності 

 форма №1 «Баланс 

підприємства»; 

 форма №2 «Звіт про 

фінансові результати»; 

 форма №3 «Звіт про 

рух грошових коштів»; 

 форма №4 «Звіт про 

власний капітал»; 

 фінансовий звіт 

суб’єкта малого 

підприємництва форми 

№1-м та №2-м 

Форми державних 

статистичних 

спостережень 

Зокрема: 

 1П-НПП «Звіт про 

виробництво та реалізацію 

промислової продукції»; 

 2-Б «Звіт про випуск, 

розміщення та обіг цінних 

паперів»; 

 2-інвестиції «Звіт про 

капітальні інвестиції, 

вибуття й амортизація 

активів»; 

 11-ОЗ «Звіт про наявність і 

рух основних засобів, 

амортизацію» тощо. 

Внутрішній 

управлінський 
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Увесь спектр представлених джерел інформації є доступним внутрішнім 

щодо цільового підприємства особам-інсайдерам (власникам, менеджменту, 

працівникам фінансово-економічних підрозділів) за умови наявності та 

якісного функціонування системи обліку. Зовнішні зацікавлені особи-

аутсайдери, зазвичай, можуть розраховувати лише на нормативну 

бухгалтерську звітність та форми державних статистичних спостережень, які за 

вітчизняним законодавством не можуть бути об’єктами комерційної таємниці. 

Функціонування таких інформаційних порталів як smida.gov.ua, 

vidomosti.com.ua, securities.org.ua [2, c.154], а також у багатьох випадках і 

власних сайтів крупних компаній, які дотримуються політики прозорості у 

оприлюдненні своїх результатів роботи, дозволяє аналітикам-аутсайдерам все ж 

сформувати задовільний масив даних. 

Поряд з тим аналіз практики бізнес-діагностики підприємств в Україні та 

результатів наукових досліджень у цій царині дозволив виявити існування 

наступних проблем, що перешкоджають отриманню цілісної та об’єктивної 

оцінки фінансово-майнового стану та ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання: 

 невідповідність інформації, поданої у фінансовій звітності реальним 

результатам функціонування підприємства; 

 недоступність інформаційних джерел аналітикам-аутсайдерам; 

 перманентна зміна змісту та технології складання форм 

бухгалтерської звітності. 

Найсуттєвішою проблемою для отримання актуальних результатів 

діагностики, на нашу думку, є неправдивість формованих підприємствами 

бухгалтерських та статистичних звітів. Багато підприємств протягом тривалого 

часу є збитковими «на папері», а не через реальний стан діяльності. До 

спотворення даних оприлюднюваної фінансової звітності призводять дії з 

ухиляння від сплати податків, що відбуваються в умовах жорсткого 

податкового тиску. Всебічні махінації з відмивання коштів, спрямування їх у 

http://www.vidomosti.com.ua/
http://www.securities.org.ua/
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пільгові грошові потоки, наприклад у закупівлю товарів і послуг за завищеними 

цінами у споріднених осіб, фіктивне благодійництво, неіснуючі інвестиції, 

безоплатна передача та вилучення активів тощо, виведення капіталу в офшори 

також значною мірою зменшують базу оподаткування податками, зокрема, 

податком на прибуток. Як наслідок, у підприємства низька прибутковість, а 

часто й збитковість ведення бізнесу, який при цьому роками не ліквідується. 

Відповідно, постає питання про достовірність фінансової звітності таких 

підприємств, які роками працюють зі збитком і не роблять видимих дій для 

покращення свого фінансового становища. 

Другою серйозною проблемою на шляху отримання реальної оцінки 

діяльності підприємства є недоступність інформаційних джерел зовнішнім 

стосовно підприємства аналітикам. Хоча в Україні й існують вказані вище 

інформаційні інтернет-ресурси, однак оприлюднюють вони дані лише щодо 

підприємств-емітентів цінних паперів, таким чином залишаючи дослідника без 

доступу до інформації щодо переважної більшості суб’єктів малого та 

середнього бізнесу. У рамках цієї ж проблеми необхідно згадати, що багато 

компаній не заповнюють або не надають доступ аналітикам до такого 

важливого джерела інформації як форми державних статистичних 

спостережень, у яких містяться важливі відомості зокрема про обсяги і 

структуру реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), чисельність, 

композицію та рух персоналу, склад, амортизацію та зміни у основному 

капіталі тощо. 

Третьою важливою проблемою виступає перманентна трансформація 

змісту та технології складання форм бухгалтерської звітності, суттєві зміни в 

якій не дають змоги аналітикам розробити уніфіковані підходи до оцінювання 

фінансово-майнового стану та ефективності діяльності вітчизняних 

підприємств. Так з часу набуття незалежності технологія складання форм 

базової бухгалтерської звітності зазнала трьох суттєвих новацій: 1) з 1992 року; 

2)з 1999 року; та 3)з 2013 року. Слід зазначити, що цей процес не є закінченим, 

що підтвердив у своєму виступі Прем’єр-міністр України В.Б. Гройсман на 
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засіданні уряду 30 серпня 2017 року, назвавши подальшу трансформацію 

вітчизняного бухгалтерського обліку з метою його уніфікації з міжнародними 

стандартами, одним з пріоритетних завдань влади у 2017-2018 роках. 

На нашу думку, наведені вище проблеми мають вирішуватись не тільки в 

середовищі самих підприємств, а і у всій соціально-політичній та економічній 

системах країни одночасно. Ситуація, у якій опинились вітчизняні суб’єкти 

господарювання, носить тривалий макроекономічний характер та визначається 

не тільки економічними, але і військово-політичними, соціальними та 

демографічними чинниками. Тому серед дієвих кроків бачимо інтенсифікацію 

реформ, що передбачають удосконалення законодавства, забезпечення 

однорідного і справедливого правового поля, покращення середовища 

функціонування бізнесу, зменшення податкового тиску та подальшого розвитку 

інформаційної інфраструктури країни.  
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УДК [005.6:331.108]:658 Економічні науки 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРАВИЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ 

НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Ткачук В.О., к.е.н., 

доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, 

Дубинський Б.Й., 

магістрант кафедри управління персоналом та економіки праці, 

Житомирський державний технологічний університет 

Основною одиницею комплексного аналізу й удосконалення 

організаційного розвитку підприємства є робоче місце — основна ланка 

виробничого процесу й елемент структури підприємства. Від ефективності 

організації праці на кожному робочому місці залежать його загальні результати 

як на певному робочому місці, так і на виробничій ділянці, у цеху, на 

підприємстві в цілому. 

Будь-яке виробництво починається з проектування і планування. 

Насамперед визначається номенклатура виробленої продукції, потім 

технологія, за допомогою якої вона має випускатися, далі — система робочих 

місць, що покликана забезпечувати виробничий процес. Лише після цього може 

йтися про набір працівників, їх навчання, використання у виробництві та ін. 

Організація робочих місць передбачає встановлення визначених норм 

продуктивності на певному місці, а отже, й інтенсивності праці працівників, до 

того ж повинна враховувати складність роботи, її важливість для виробництва.  

Правильно вибрана робоча поза сприяє зменшенню втоми та збереженню 

працездатності працівника. Робоча поза може бути вільною або заданою. 

Вільна поза роботи означає можливість працювати поперемінно сидячи і 

стоячи. Це найбільш зручна поза, бо дозволяє чергувати завантаження м'язів та 

зменшує загальну втому. 

Задані робочі пози - сидячи або стоячи. Робоча поза “сидячи” найбільш 



 
 

42 

 

зручна, вона може застосовуватись для робіт з невеликими фізичними 

зусиллями, з помірним темпом, потребуючих великої точності. Поза “стоячи” є 

найбільш тяжкою, бо вимагає витрачати енергію і на виконання роботи і на 

підтримку тіла у вертикальному чи похилому положенні, що зумовлює швидке 

стомлення. Ґрунтується на визначену кількість ланок чи елементів, що повинні 

виконуватися у визначеній послідовності. Для кожного робочого місця 

визначаються завдання, функції, зміст роботи. Основним принципом при виборі 

системи робочих рухів є принцип “економії рухів”, який сприяє підвищенню 

продуктивності праці і, у той же час, зменшенню стомлюваності, кількості 

помилок і травматизму. 

Принципи “економії рухів” полягають у наступних положеннях: обидві 

руки повинні починати і закінчувати рух одночасно; руки не повинні бути 

бездіяльними, окрім періодів відпочинку; рухи рук повинні виконуватись 

одночасно у протилежних і симетричних напрямках; найкращою є така 

послідовність дій, яка вміщує найменше число елементарних рухів; руки слід 

звільняти від усякої роботи, яка може успішно виконуватись ногами чи іншими 

частинами тіла; при можливості об'єкт праці має закріплюватись за допомогою 

спеціальних пристроїв, щоб руки були вільні для виконання операцій. 

Робота має організовуватись так, щоб ритм робочих операцій був, за 

можливості, чітким та природнім, а послідовність рухів такою, щоб один рух 

легко переходив у інші. Рух менш стомлюючий, якщо він відбувається у 

напрямку, що співпадає з напрямком сили тяжіння. Різкі коливання швидкості 

та невеликі перерви у русі мають бути виключені. 

Слід також враховувати ряд положень щодо швидкості руху рук людини: 

там, де вимагається швидка реакція, слід використовувати рух “до себе”; 

швидкість руху зліва направо для правої руки більша, ніж у зворотному 

напрямі; обертові рухи у 1,5 рази швидше, ніж поступальні; плавні криволінійні 

рухи рук швидші, ніж прямолінійні з миттєвою зміною напрямку; рухи з 

великим розмахом швидші; рухи, орієнтовані механізмами, швидші, ніж рухи, 

орієнтовані “на око”; рухи слід обмежувати обмежувачами скрізь, де це 
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можливо. Також слід уникати рухів, метою яких є точне встановлення вручну, 

наприклад, збіг двох рисок мікрометра; вільні ненапружені рухи виконуються 

швидше, легше і точніше, ніж вимушені рухи, що визначаються певними 

обмежувачами; точні рухи краще виконувати сидячи, ніж стоячи. Максимальна 

частота рухів руки (при згинанні та розгинанні) – біля 80; ноги – 45, корпуса – 

30 раз на хвилину, а пальця – 6 раз і долоні – 3 рази на секунду. 

Оснащення робочого місця. Оснащення та обладнання робочого місця 

залежить від виконуваної роботи (технологічних операцій), від характеру 

роботи (розумова, фізична, тяжка, монотонна) та від умов праці (комфортні, 

нормальні, несприятливі). 

Безпосередньо на робочому місці слід передбачати інформаційне 

устаткування і органи управління, а також технологічну оснастку (опорні 

елементи, швидкодіючі затискачі, шарнірні монтажні головки, настільні 

бункери і касети з гніздами і та ін.); додаткове обладнання (робочий стіл, 

сидіння оператора, підставка для ніг, шафа для інструментів та ін.); транспортні 

засоби (транспортери, підвісні конвеєри і та ін.); пристрої для укладення 

матеріалів, заготовок, готових виробів; засоби сигналізації; засоби техніки 

безпеки. 

Робоче місце працівника (особливо, оператора) характеризує два поля: 

інформаційне поле (простір із засобами відображення інформації) і моторне 

поле (простір з органами управління та об'єктом праці). 

В інформаційному полі зорового спостереження виділяють три зони: у 

зоні 1 розміщують засоби відображення інформації, які використовуються дуже 

часто і вимагають точного та швидкого зчитування інформації; у зоні 2 – засоби 

інформації, які використовуються часто і вимагають менш точного і швидкого 

зчитування інформації; у зоні 3 – засоби відображення інформації, які 

використовуються рідко. 

В моторному полі теж виділяють три зони: 1 – зона оптимальної 

досяжності, в якій розміщують дуже важливі і дуже часто використовувані 

(більше 2 раз за хвилину) органи управління; 2 – зона легкої досяжності, в якій 
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розміщують часто використовувані (2 рази за хвилину) органи управління; 3 – 

зона досяжності, в якій розміщують рідко використовувані (менше 2 раз за 

хвилину) органи управління. 

Вимоги виробничої санітарії до робочого місця. Кожне робоче місце 

повинно: 

– обладнуватись необхідними засобами колективного захисту; 

– укомплектовуватись необхідними засобами індивідуального захисту; 

– мати достатнє природне та штучне освітлення; 

– мати параметри мікроклімату відповідно до санітарних норм; 

– мати вентиляцію; 

– мати параметри інших санітарно-гігієнічних факторів такими, що не 

перевищують гранично допустимих значень відповідних нормативних 

документів. 
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Основні тенденції розвитку економіки за останній період показують, що 

на одному рівні з сучасною матеріально-технічною базою на результати 

діяльності компаній суттєво впливають також і невідчутні компоненти 

підприємства. Таким об'єктом є гудвіл, що представляє собою 

невідокремлюваний від потенціалу підприємства актив, який використовується 

в його фінансовій діяльності, здатний приносити йому додатковий прибуток та 

є унікальною особливістю компанії.  

На сьогодні гудвіл як економічна й облікова категорія залишається 

предметом однієї з найбільш палких дискусій не тільки в Україні, а й у всьому 

світі. В Україні регулювання бухгалтерського обліку гудвілу здійснюється як 
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Податковим кодексом України, так і національним П(С)БО 19 «Об’єднання 

підприємств». При цьому трактування гудвілу у вітчизняних нормативних 

актах відрізняються переважно визначенням його як результату порівняння 

вартостей. 

Категорія "гудвіл" має складний і багатогранний характер, і тому питання 

про його визначення протягом тривалого періоду розвитку економічної науки є 

дискусійним. У літературі зустрічається два підходи до трактування гудвілу:  

— підхід надприбутків: гудвіл — це надприбуток підприємства, який є 

більшим за середній показник прибутковості у галуззі; 

 — підхід невідображених активів: гудвіл — активи, не відображені в 

балансі. 

Є свої нюанси в порядку обліку гудвілу в податковому обліку. Згідно пп. 

14.1.40 п. 14.1 ст. 14 розд. I ПК України, гудвіл(вартість ділової репутації): 

 1) це нематеріальний актив; 

 2) його вартість визначається як різниця між ринковою ціною та 

балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу; 

 3) зазначена різниця виникає в результаті використання 

 кращих управлінських якостей; 

 домінуючої позиції на ринку товарів, послуг; 

 нових технологій. 

В пп. 14.1.40 п. 14.1 ст. 14 розд. I ПК України також зазначено, 

що вартість гудвілу: 

— не підлягає амортизації; 

— не враховується під час визначення витрат платника податку, щодо 

активів якого виник такий гудвіл. 

 Слід звернути увагу на деяку невизначеність, існуючу у визначенні 

гудвілу згідно з національним законодавством. З одного боку, гудвіл є 

нематеріальним активом, але однією з головних умов признання 
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нематеріального активу є його ідентифікація. У цей час, гудвіл є частиною 

іміджу компанії і тому не може бути від неї відокремлений.  

Також існує суперечності щодо співвідношення категорій "гудвіл" та 

"ділова репутація". Їх спільною ознакою є принесення прибутку в майбутньому, 

який перевищує середній прибуток фірм зі спорідненою діяльністю за 

допомогою використання маркетингових стратегій, репутації на фінансовому 

ринку, використання нових технологій тощо. На відміну від гудвілу, ділова 

репутація підприємства має ширшу сферу застосування. 

Гудвіл виникає тільки при купівлі-продажу або об'єднанні чи злитті 

підприємств, має чітку вартісну ознаку, що відрізняє його від ділової репутації, 

яка має місце протягом усього терміну функціонування підприємства та не 

може бути достовірно визначена. Таким чином, гудвіл — це специфічний 

нематеріальний актив, який представляє собою вартісне відображення ділової 

репутації, що визначається як різниця між вартістю придбання підприємства як 

цілісного майнового комплексу та вартістю його чистих активів на дату 

здійснення операції [2].  

Поряд з поняттям "гудвіл" є такі споріднені категорії, як "корпоративний 

імідж", "бренд", "торговельна марка", "престиж". Гудвіл відрізняється від 

зазначених категорій, але при цьому між ними існує тісний взаємозв'язок. 

Торгівельна марка, бренд і корпоративний імідж представляють собою складові 

маркетингової політики фірми, вони є більш приблизними та умовними. При 

цьому, суттєвою відмінністю гудвілу є наявність точної оцінки, що виявляє 

більш бухгалтерський характер походження цієї категорії.  

Розглянемо основні підходи до класифікації гудвілу.  

Відповідно до Інструкції № 291 у бухгалтерському обліку застосовується 

на ступна класифікація гудвілу:  

— гудвіл при придбанні;  

— гудвіл при приватизації (корпоратизації).  

Сигидов Ю.І. пропонує наступну класифікацію гудвілу:  

1. За природою виникнення:  
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— прихований гудвіл — створений підприємством, впливає на його 

діяльність, але не відображається у фінансовій звітності; 

 — привласнений гудвіл — відображається у балансі як актив, який 

виникає після придбання чистих активів підприємства.  

2. За джерелом виникнення:  

— галузевий гудвіл — відображає фактори, притаманні даній галуззі; 

— гудвіл спадкування — базується на репутації, яку підприємство 

отримує від результатів своїх минулих досягнень;  

— персональний гудвіл — базується на професійних якостях персоналу;  

— майновий гудвіл — створюється майном підприємства — торговою 

маркою, технологією виробництва тощо [4].  

Складові елементи гудвілу — це елементи, формування та розвиток яких 

забезпечує підприємству наявність позитивного гудвілу [2]. 

 Подольна В.В. виділяє такі компоненти гудвілу:  

відомість торгової марки чи назви фірми; 

 — реклама та просуванням продукції;  

— наявність стабільних споживачів;  

— наявність постійних постачальників;  

— висока якість продукції;  

— вигідне територіальне розташування; 

— кваліфікація персоналу та використання кращих управлінських 

якостей;  

— використання нових технологій, ліцензій, патентів [3]. 

Найчастіше дослідники управління гудвілом закликають розглядати 

невловимі складові активів підприємства з урахуванням управління 

відносинами з контактними аудиторіями: споживачами (реальними та 

потенційними), персоналом (особливо тим, який контактує з клієнтами), 

інвесторами, кредиторами та громадськістю. З цього слідує, що на перший план 

при прийнятті управлінських рішень виходить формування позитивного 

гудвілу.  
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Розвиток таких складових як: висока якість продукції, використання 

нових технологій, ліцензій, патентів, веде до розвитку технологічного, 

інноваційного потенціалів підприємства, загальному підвищенню 

конкурентоспроможності. З цього випливає, що першим напрямком 

формування позитивного гудвілу є орієнтація на оптимізацію внутрішніх 

процесів підприємства. Тому другою важливою складовою гудвілу є 

управління людськими ресурсами, яке включає в себе підвищення рівня 

кваліфікації персоналу та використання кращих управлінських якостей. Базою 

формування гудвілу є базові процеси, від яких залежить загальна стратегія 

розвитку підприємства, і вказані складові гудвілу виступають 

характеристиками даних процесів.  

Отже, гудвіл являє собою наявність переваг над конкурентами, які 

створюються протягом тривалого проміжку часу за допомогою впливу на 

окремі його компоненти. Основними складовими гудвілу є майнові та 

персональні компоненти. Майнова складова містить активи, які безпосередньо 

формують репутацію підприємства, вона може підлягати оцінці. Персональна 

складова має більш умовний характер та ґрунтується на професійних навичках 

персоналу та іміджу компанії. Важливо зауважити, що система формування і 

управління гудвілу повинна розроблятися за всіма його елементами у 

комплексі, бо кожна складова є генератором майбутніх грошових потоків, отже 

прямо впливає на збільшення потенціалу гудвілу, а отже підприємства загалом. 
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Ринок праці України знаходиться в прямій залежності від економічного 

та політичного стану країни. Економічна спад, геополітичні наслідки 

безпосередньо впливають на сферу зайнятості всього населення та молоді в 

першу чергу. Спостерігається загальне скорочення попиту на робочу силу, 

зростання інфляції, зупинка підприємств, масова міграція працівників. 

Критичною є ситуація на Сході, де триває збройне протистояння. 

Продовжується міграція населення з зони конфлікту, що ускладнюється 

втратою як житла, так і робочих місць. 
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На шляху ефективного узгодження пропозиції та попиту на ринку праці 

все ще залишаються такі перешкоди, як наявність великомасштабної 

неформальної економіки, невідповідність між ринком праці та системою освіти, 

неефективні реформи системи освіти та професійної освіти і навчання, слабкі 

стимули роботодавців до участі в розробці навчальних програм і навчальних 

планів. 

Якщо держава турбується про свій розвиток і розвиток суспільства, то 

вона повинна встановити об’єктом національно-державних інтересів саме 

молодь. Саме цій категорії важливі державна підтримка і стимулювання 

потенціалу. В сучасних умовах України необхідна кардинальна активізація 

державної політики відносно молодої робочої сили. 

Відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню 

та розвитку молоді в Україні», до молоді належать громадяни України віком від 

14 до 35 років [1]. 

У І чверті 2017 року статус безробітного у державній службі зайнятості 

мали 245 389 тис. осіб у віці до 35 років. За даними Державної служби 

статистики у І кварталі 2016 року рівень зайнятості серед осіб у віці 15–24 роки 

становив лише 26,1 %, а серед осіб віком 25–29 років цей показник склав 68,5 % 

та був вищим, ніж в середньому серед всіх вікових груп (55,6 %) [2].  

Високий рівень безробіття обумовлений тим, що значна частина молодих 

людей не має необхідних професійних навичок і досвіду роботи та не володіє 

стійкими конкурентними перевагами на ринку праці . 

 За період з січня по квітень 2017 року працевлаштувалось 55 394 тис. 

осіб віком до 35 років, що складає тільки 23% від загальної кількості 

безробітних такого віку[2]. 

Низькі показники зайнятості молоді обумовлені як загальним станом 

ринку праці в Україні, так і специфічними чинниками. Це й переважно низькі 

заробітні плати за високих запитів молоді; відсутність перспектив розвитку; 

неможливість застосувати отримані знання через відсутність зв’язків між ВНЗ 

та ринком праці; обмеженість державних програм. 
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За даними Державної служби статистики України, ситуація на ринку 

праці залишається напруженою та характеризується скороченням зайнятості та 

зростанням безробіття. 

На ринку праці України наразі існує реальний попит на робітничі 

професії: кваліфікованих слюсарів, токарів, електрозварювальників, швачок. 

Водночас, серед зареєстрованих у Державній службі зайнятості безробітних 

45% мають вищу освіту.  

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець 

липня 2016 р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (20,8 

% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих 

робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства 

(1,4 %) і технічних службовців (4,4 %) [2]. 

Існує попит на інженерні професії та кваліфікованих спеціалістів у 

аграрному секторі – ремонтників сільгосптехніки, агрономів. Традиційно 

затребувані кваліфіковані фахівці в IT-сфері, технологи, менеджери високого 

рівня, є достатньо вакансій у фармгалузі. 

Наразі дуже гостро постає питання безробіття та працевлаштування 

учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб, які постраждали в наслідок 

бойових дій. Достатньо велику частину учасників складає саме молодь до 35 

років. 

З початку бойових дій на обліку в Держслужбі зайнятості перебувало 

38600 учасників АТО, з них 36500 отримували допомогу по безробіттю, а 

працевлаштовано було лише 8450 осіб. 

Для підвищення конкурентоспроможності на сучасному ринку праці, 

придбання необхідної кваліфікації і отримання робітничих професій, що 

користуються попитом, всім громадянам цієї категорії пропонується навчання 

новим професіям, проходження перепідготовки та підвищення кваліфікації. У 

Державній службі зайнятості констатують, що більшість учасників АТО і 

переселенців приходять у центри зайнятості, щоб стояти на обліку та 

отримувати допомогу, а не в пошуках роботи. Це відбувається ще й через те, 
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що розмір допомоги в більшості перевищує рівень запропонованої заробітної 

плати. 

Згідно з результатами опитування серед внутрішньопереміщених осіб, 

безробіття серед молоді (18–30 років) вище, ніж серед представників інших 

вікових груп (31–40 та 41–50 років) [4]. 

Безробітні внутрішньо переміщені особи зіштовхуються з багатьма 

проблемами під час пошуку роботи. Серед найбільш популярних проблем є 

такі: низька заробітна плата на наявних робочих місцях; брак вакансій, які б 

відповідали рівню освіти і спеціальності тих, хто шукає роботу; дискримінація 

на ринку праці у зв’язку з небажанням роботодавців приймати на роботу таких 

осіб; брак професійних навичок та відповідного досвіду роботи; відсутність 

досвіду і навичок пошуку роботи. Зважаючи на те, що багато внутрішньо 

переміщених осіб мають високі професійні навички, специфічні для певного 

підприємства чи регіону, а також те, що багато осіб не працювали до 

переселення, питанню забезпечення їх професійними навичками, актуальними 

на новому місці проживання, має бути приділена належна увага у програмах 

стабільного забезпечення засобами існування та активної політики на ринку 

праці [4]. 

Соціальні наслідки молодіжного безробіття різноманітні. Нестабільність 

в соціально-трудовій сфері все більше породжує невпевненість у завтрашньому 

дні, спонукає до пошуку застосування своїх можливостей в тіньовій економіці. 

Боротьба, що в країні майнова стратифікація викликає у молоді сумніви в 

соціальній справедливості, що призводить до агресивності, протесту проти 

умов і сил, які призвели до безробіття [5]. 

Отже, сучасний ринок праці характеризується наступними негативними 

тенденціями, а саме: зниженням рівня зайнятості, особливо молоді, зростанням 

кількості безробітних, професійно-кваліфікаційним дисбалансом та 

неоднорідністю кон’юнктури на ринку праці, постійно зростаючою кількістю 

переселенців та учасників АТО, складнощами у їх працевлаштуванні 

відповідно до досвіду роботи чи освіти. 
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Освітні установи, від шкіл до вузів, спільно з іншими соціальними 

інститутами мають готувати молодь до роботи і життя в нових умовах і 

розвивати, поряд зі спеціальними професійними знаннями і вміннями, основні 

соціально-професійні навички, формувати цінності праці та трудової мотивації, 

готовність до праці, ініціативну поведінку на ринку праці,  планування і 

реалізацію професійної кар'єри та ін. 
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У ринкових умовах господарювання в Україні невпинно зростає мережа 

великих магазинів роздрібної торгівлі, які успішно функціонують. Головними 

елементами їх конкурентоспроможності та прибутковості є великий асортимент 

товарів, якість товарів і порівняно не високі ціни. Тому дуже важливим стає 

впровадження інформаційних технологій для забезпечення обліку їхньої 

діяльності. 

Інформаційна технологія – це комплекс взаємопов'язаних, наукових, 

технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної 

організації праці людей, що зайняті обробкою і зберіганням інформації; 

обчислювальну техніку і методи організації, її взаємодії з людьми і виробничим 

обладнанням, їх практичне використання. 

Масове використання новітньої комп’ютерної та телекомунікаційної 

техніки, формування на її основі високоефективних інформаційно-

управлінських технологій є основним напрямом розвитку підприємств 

роздрібної торгівлі.  

Підприємства роздрібної торгівлі, у своєму розвитку проходять дві стадії: 

кількісну і якісну. 
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На першій стадії (кількісній) зростання прибутку відбувається в 

основному за рахунок розширення асортименту, збільшення торгових площ і 

розширення мережі функціонуючих торгових одиниць (точок). 

На другій стадії (якісній) прибуток зростає головним чином за рахунок 

посилення механізмів контролю, зниження витрат, прискорення оборотності 

засобів, впровадження ефективних технологій торгівлі, боротьби за покупця. 

Така різка зміна характеру розвитку, викликана значним збільшенням 

витрат, що супроводжують зростання підприємства відповідно на першій стадії 

розвитку. 

Разом із тим успіх бізнесу в значній мірі залежить від ефективного 

використання, в процесі господарської діяльності, ресурсів. Тому перехід на 

нові форми організації торгівлі повинен супроводжуватись збільшенням 

надійності обліку й контролю. 

Для цього необхідна комп'ютерна система, яка може відстежити рух 

кожної одиниці товару на усьому шляху від постачальника до покупця. Вона 

має відповідати вимогам комплексної автоматизації бізнес-діяльності 

торгівельних підприємств, таких її ділянок як: 

- складський та бухгалтерський облік; 

- фінансово-економічний аналіз; 

- управління господарськими операціями (рух запасів); 

- облік кадрів і договірних робіт тощо. 

Існують декілька способів отримання програми для автоматизації 

діяльності торгівельного підприємства: 

1. Програму можна замовити у фірми-розробника програмного 

забезпечення. Основна проблема полягає в тому, що як правило замовник, не 

маючи досвіду, не може сформувати технічне завдання розробнику. Тому 

властивості кінцевого продукту не завжди відповідають уявленням, і програми 

потребують вдосконалення до потрібного стану, що коштує додаткових витрат і 

часу. 
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2. Взяти у штат фірми спеціалістів, які створять програму під особливості 

підприємства і у подальшому займатимуться її обслуговуванням 

3.Придбати готову систему. У даному випадку головна складність - це 

вибір конкретної програми, що пропонуються на ринку. їх дуже багато і 

відрізняються вони як за ціною так і за можливостями. 

Існують два підходи. 

Перший – додавати окремі модулі програми по мірі необхідності. Другий 

– купити одразу функціонально-повний пакет програм. 

Другий підхід – придбання функціонально-повного і готового пакету (є 

найбільш розповсюдженим). 

Системи даного класу в залежності від їх «походження» можна розділити 

на три групи (типи). Відповідно цих типів і існує три підходи до автоматизації 

торгівельної діяльності. 

Перша – пакети, які розроблені на основі систем автоматизації 

торговельних операцій для супермаркетів. 

Друга – продукти, що засновані на системах бухгалтерського обліку. 

Третя – спеціалізовані програмні продукти для роздрібної і дрібнооптової 

торгівлі, без врахування специфіки інших галузей народного господарства. 

До першої групи відносяться програмні продукти які спершу 

створювались для комплексної автоматизації торговельних операцій і 

управління підприємством. У подальшому вони були доповнені функціями 

бухгалтерського обліку. Розробники таких продуктів на початковому етапі 

створюють системи для конкретного замовника, а в подальшому надають 

системам вигляду тиражного продукту і розповсюджують. 

До другої групи відносяться програмні продукти які розвинулись із 

систем бухгалтерського обліку, тобто були доповнені торгівельними модулями. 

Цей клас найбільш чисельний. До них можна віднести модуль «1 С:Торгівля», 

системи «1С:Підприємство»; модуль «Склад – Торговий склад», системи 

«Парус»; модуль «Торгівля», системи «Галактика» та інші. 
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До третьої групи програмних продуктів належать системи, що створені 

для автоматизації тільки роздрібної торгівлі і є, на відміну від другого типу, 

функціонально єдиним програмним продуктом. У таких системах використано 

специфічний і логічний підхід, тобто поєднання натурально-вартісного 

(оперативного) і вартісного (бухгалтерського) обліку. 

При виборі системи, для її впровадження у підприємстві, у першу чергу 

необхідно враховувати специфіку торгівельного підприємства, перспективи 

його розвитку і вартість системи, а також «повноцінність» автоматизації 

бухгалтерського обліку. 

Для повноцінного обліку система повинна виконувати такі основні 

функції: 

- автоматизація стандартних операцій: реєстрація надходження 

товару від постачальників, внутрішнє переміщення (склад - торговий зал), 

зчитування списку позицій товарів проданих через ЕККА, переоцінка товарів, 

списання товару (порча, бій, інші), повернення постачальнику, повернення від 

покупця, продаж по безготівковому розрахунку, переоблік; 

- ведення довідників товарів, складів і торгових залів, 

постачальників, покупців (за безготівковим розрахунком), матеріально - 

відповідальних осіб; 

- надання інформації: про поточні залишки товарів, залишки на 

довільну дату, дані про терміни реалізації (для продуктів харчування), історію 

руху товару, про документи; 

- отримання відомостей: оборотно-сальдова (по підприємству, по 

підрозділах, по постачальниках), товарний звіт, порівняльна (за результатами 

переобліку); 

- отримання фінансової та податкової звітності. 

Облік може вестись як в закупівельних, так і в продажних цінах (з ПДВ 

або без нього). 
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Програма повинна забезпечити друк копій документів, відомостей, інших 

даних.Всі інші можливості (функції) систем можна вважати додатковими 

(сервісними). 

Отже, автоматизація обліку підвищує ефективність і прискорює процес 

обробки даних, надає оперативну інформацію для прийняття рішень, значно 

підвищте рівень роботи торгівельного підприємства. Тому доцільно 

впроваджувати автоматизовану систему обліку для вирішення локальних 

проблем. 

Впровадження автоматизованих інформаційних систем безумовно 

вимагає відповідних фінансових витрат. Але, у кінцевому результаті, надає 

можливість зниження комерційних витрат підприємства, за рахунок чого 

можливо знизити ціну, збільшити оборотність товару, і як результат 

забезпечити стабільність підприємства як суб’єкта ринку. 
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                                   The limits of our language means the limits of our world. 

Ludwig Josef Johann Wittgenstein, 1922. 

Increasing globalization is forcing business managers and employees to 

interact across linguistic boundaries. English has been basic in relationship between 

individuals and business for many years, but nowadays a half of the world's 

population is bilingual. More and more other languages are taking a strong position in 

the business world. Due to the World Wide Web, more people are able to 

communicate easily with each other regardless of their location. 

Business tries to take the opportunity to attract new potential customers from 

all over the world through the usage of different languages. Moreover, the 

improvement of distance communication opens the way to new business customers 

who speak different languages. So, no wonder that more and more new languages 

easily flow into the business world. Language barriers may make it difficult to 

communicate effectively, or costumers and employers from different sides of the 

world may feel uncomfortable in socializing and working with each other because of 

cultural and language differences. These potential issues may interfere in 

relationships in the workplace. Therefore, if a company plans to do business on a 

global level, it needs to find solutions to break down any barriers. 

The question of cultural and language barriers was analyzed and researched by 

a large number of scientists and linguists (L. Damen, R.G. Hanvey, C. Kramsch, 

R. Lado, H. Straub, B. Tomalin, R. Robinson, M. Dalton and many others), but the 

problem of losing competitiveness in the world market as a result of communication 

barriers is still burning for companies and businessmen. There is a need in creating 

the methods and ways of overcoming such an obstacle. 

The aim of the article is to promote cultural intelligence, develop the awareness 

about necessity of improving the language skills and understanding between business 

representatives of different cultures. 

It is worth mentioning that in a survey commissioned by Education First (EF) 

in partnership with the Economic Intelligence Unit (EIU), of nearly 600 executives 

from the world, almost half (49%) admitted that communication misunderstandings 

http://aalabs.co.uk/clients/ef/campaign/
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resulted in significant losses for their company, almost two thirds (64%) said that 

differences in language and culture made it difficult to gain a foothold in foreign 

markets [1]. It is considered to be the issue, especially for companies who are making 

first steps outside their native market. 

It is important to understand that each country has its specific ways of 

expressing things, behavior and unique values. So, making business abroad, it is 

essential to know some differences between cultures and business ethics. For 

example, such business cultures as British, German prefer showing the manners and 

intelligence in official meetings. The representatives of these countries are accurate, 

punctual, and pedantic and require such features in their partners. American 

businessmen have an easier attitude to this and prefer informal communication with 

humor and simple talks. But the more obvious differences are in Western countries: 

they are very serious, usually prepare for every meeting, have own manner of making 

the meeting and expressing their point of view (try to avoid categorical phrases). 

Considering this, the situation is illustrated in the report presented by business 

leaders namely EU Multilingualism Commissioner Leonard Orban and Business 

Forum chair Viscount Etienne Davignon: "European business are taking a risk of 

losing competitiveness as other countries, which start outperforming the European in 

terms of language skills"[ 2]. The new developing economies, mainly in Asia and the 

Latin America, have been evaluating the important role of language and focus on it. 

Therefore, these countries quickly get a solid foundation of language which is 

considered to be a competitive advantage in the business efficiency: "11% of 

European companies lose business every year as a direct result of linguistic and 

intercultural weaknesses" [2]. 

According to the information of Confederation of British Industry (CBI) 

nowadays British employers pay attention to candidates with knowledge of foreign 

languages, especially French and German, as France and Germany are geographically 

close to the United Kingdom, that only enhances their business and market relations. 

This organization provides the rating of languages (besides English) which are 
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frequently used in business: French, German, Spanish, Mandarin (Chinese dialect, 

16% of the world population use it), Polish, Japanese and Russian. 

Ignorance of cultural and language differences can result in weak market share, 

low or negative return on investment, missed opportunities, and reputational damage, 

as well as legal challenges, productivity losses etc. The misunderstandings, tensions 

caused by cultural differences can even lead to outright failure. 

The problem was developed in social identity theory (Tajfel, 1978) which 

focuses on the understanding of psychological processes driving intergroup 

discrimination. Not being able to identify with other cultural groups may lead to 

negative attitudes towards such groups. A sense of ignorance due to such differences 

can prevent customers from interacting with domestic servers [3]. 

So, analyzing this problem, we must focus on the main cultural risks facing 

global businesses, among them: 

- Failing to adapt global business methods to the local market 

Consumption is highly influenced by culture. When a company moves into a 

new market, business models should be modified to reflect local preferences, 

customs, and habits. For example, changes should be made to product and service 

offerings, pricing, and marketing. Unless local cultures drive business models, 

foreign businesses have a high risk of failure [4]. 

- Failing to understand local business practices 

Cultural barriers don’t only occur at the customer interface. International 

business success also requires an understanding of local business customs. Without 

knowledge about making business in a foreign market – including economic, 

political, regulatory, and cultural influences – new applicants can quickly find 

themselves on the back foot with stakeholders. 

- to adapt management practices across cultures 

No organisational theory is universal and the cultural assumptions underlying 

management practices are often unadmitted. Ideas are transferred to other cultural 

environments without consideration of cultural variations. But when practices are 
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translated across cultures without adaptation for cultural differences they can fail and 

may even lead to losses. 

- Failing to identify new opportunities 

Cultural barriers may result in missed opportunities. There are examples of 

well-established North American or European companies that have overlooked the 

potential of certain developing markets, failing to establish an early market presence 

and leaving them unable to catch up to other foreign companies or local competitors. 

- Stakeholder conflict 

Diversity increases our exchanges. It increases the potential for language and 

other communication barriers and it intensifies the value conflicts and decision-

making differences. In addition, stereotypes can break the exchange of information 

and ideas. One of the challenges of having a diverse workforce is how to create a 

work environment of inclusion that allows all employees to reach their full potential 

[5]. 

Understanding this and the development of new technologies and science, a lot 

of companies try to engage innovations in their activity. For example, information 

technology in business helps to increase profit for company by supporting business 

expansion overseas and constructing an effective business management system. The 

companies are able to manage their branches and subsidiaries around the world 

through communication technology. In fact, many companies have been building an 

effective communication technology system for their business activities. 

However, using new achievements is not enough for being successful in 

diverse business world. The contemporary component of business activity is believed 

to be Cultural Tolerance. Cultural Tolerance is an individual’s possibility to function 

and manage effectively in culturally diverse settings – the set of knowledge, skills, 

and abilities that enable an individual to act on cultural cues appropriately [6]. 

Individuals with high Cultural Tolerance display four main competencies: 

 Drive includes an ability to overcome bias and the capacity to persist in 

challenging intercultural settings – even when the individual feels confused or burnt 

out. 
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 Knowledge is an understanding of culture and cultural differences. That 

involves more than awareness of variations in language, customs, and appearance. 

Major cultural differences like values, assumptions, and beliefs are often invisible but 

cause the most problems – and are frequently overlooked. 

 Strategy, with which individuals are not confined to a single worldview. 

They are open to new or integrative ideas. 

 Action decreases the risk of miscommunication and helps an individual 

respond to diverse others in a manner that conveys respect and builds trust and 

rapport. 

Companies with leaders and workers who have high Cultural Intelligence are 

more mobile. These organisations can quickly adapt processes, products, and services 

to capture new opportunities and respond to change across diverse markets. 

And of course, attention should be paid to education and investing in 

development of knowledge of foreign languages. Günter Verheugen, Commissioner 

for EU Enterprise and Industry, said: "Investing in language skills and managing 

diversity will be crucial for the European society to fully benefit from the globalised 

world. Diverse language skills allow for communication, for understanding and for 

finding new solutions. More than ever our society needs the active promotion of 

intercultural exchange and cross border cooperation" [2]. 

In conclusion, it must be said that to be a success in international business is to 

understand the key role of culture and language. Cultural differences will have a 

direct impact on profitability of all business sectors. Improving the level of 

knowledge of international cultural and language differences can aid in building 

competitive advantage. One of the great challenges of accepting diversity in business 

is creating a work environment of inclusion, rather than exclusion, so all employees 

can reach their full potential and all customers will have an opportunity to satisfy 

their wants. An important part of a manager’s role is to work with, through, or around 

these differences to help people realize their intents and needs. Strategy of cultural 

intelligence is a step to the next level of organization and providing the high-

developed services which can satisfy the wants of different customers and give an 
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opportunity for employers to show their skills, for employees to have a profit and for 

the economy of the country to be competitive in the world arena. New researches, 

scientific discoveries, inventions are the driving force of progress and understanding. 
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Незважаючи на поширену думку, що внесення змін до кодексу 

призводять до процесу гальмування звичних операцій, Державна фіскальна 

служба розробила  проект спрямований на поліпшення умов ведення бізнесу в 

Україні, шляхом зменшення строку, необхідного для реєстрації суб’єкта 

господарювання (у тому числі новоствореного) як платника податку на додану 

вартість.  

Зазначену ціль державного регулювання можна досягти шляхом розробки 

оновлення законопроекту зі змінами до Податкового кодексу України. 

Даний законопроект розроблено Державною фіскальною службою 

України з метою виконання державою міжнародних правових норм для його 

якісного та ефективного регулювання. 

В даній роботі, мною розглянуто п'ять основних змін, в даній сфері 

обслуговування. Проектом було запропоновано такі зміни:  

1) здійснювати реєстрацію суб’єктів господарювання як платників ПДВ на 

підставі заяв, поданих до контролюючого органу в електронній формі з 

дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у 

порядку, визначеному законодавством, а також на підставі заяв в електронній 

формі, поданих суб’єктами господарювання (новоствореними) як додаток до 

заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або державну 

реєстрацію фізичної особи – підприємця та переданих в установленому 

порядку технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань до контролюючих 

органів одночасно з відомостями про державну реєстрацію створення 

юридичної особи або державну реєстрацію фізичної особи.[1] 

http://referati.in.ua/rishennya-apelyacijnogo-sudu-jitomirsekoyi-oblasti-v-kriminale.html
http://referati.in.ua/rishennya-apelyacijnogo-sudu-jitomirsekoyi-oblasti-v-kriminale.html
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Даний факт свідчить про те, що реєструвати суб’єкт господарювання 

можливо при поданні в електронній формі відповідної заяви. Наявність такої 

можливості полегшить та скоротить процес реєстру осіб, що планують 

здійснювати господарську діяльність. 

2) Відповідно до пункту 183.13 статті 183 Кодексу дані реєстру платників 

ПДВ щоденно оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДФС. У зв’язку із цим 

та з метою економії бюджетних коштів Проектом встановлюється, що 

контролюючий орган письмово повідомляє особу лише у разі самостійного 

прийняття рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. [1] 

Встановлення такого контролю зменшує фінансові витрати державного 

бюджету. 

3) Законом № 835 назви Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців доповнено словами «та 

громадських формувань». У зв’язку із цим Проектом вносяться зміни до 

Кодексу у частині зміни назв зазначеного закону та реєстру. [1] 

4) Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації, складає 

24 години після надходження документів державному реєстратору, крім 

вихідних та святкових днів. [1] 

Документи, що надійшли для розгляду припадають на різні дні, оскільки 

є початок і завершення 24-годинного строку. До того ж, відомості що є в 

Єдиному  державному  реєстрі юридичних, фізичних осіб передаються до 

інформаційних систем ДФС у день проведення реєстраційної дії, а ДФС у цей 

самий день повертає дані про взяття на облік. Крім того, ДФС зобов’язана 

забезпечити передачу відомостей про відсутність чи наявність заборгованості зі 

сплати податків і зборів та відсутність чи наявність заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на даний момент. Цікаво що, якщо електронний документ 

реєстру надійшов на визначену електронну адресу менше ніж за дві години до 

закінчення робочого часу або у неробочий день та час, то датою його 

отримання вважається наступний після нього робочий день. 

http://referati.in.ua/dene-rabotnikov-lesa-mejdunarodnij-dene-ohrani-ozonovogo-sloya.html
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5)  Проектом надається уточнення визначення «незалежна професійна 

діяльність» та з нього виключаються положення, які є колізійними. [1] 

Незалежна професійна діяльність — участь фізичної особи у науковій, 

літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, 

діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, 

оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною 

(місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така 

особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує 

найману працю не більше ніж чотирьох фізичних осіб. [2] 

Отже, результативність даних характеризуватиметься забезпеченням 

дотримання законодавства при взятті суб’єктів господарювання на облік у 

контролюючих органах, їх реєстрації як платників ПДВ та єдиного податку у 

цілому. 
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Сьогодні в Україні існує чимало проблем, які заважають їй розвиватися та 

створювати комфортні умови для життєдіяльності українського народу. Одна із 

найголовніших – це жахлива економічна ситуація в державі. Про це може 

говорити той факт, що в міжнародному рейтингу легкості ведення бізнесу 

«Doing Business 2018» наша країна зайняла 76 місце. Із регіону Центральна та 

Східна Європа Україна займає передостаннє місце, на одну позицію 

опереджаючи Киргизтан [1]. В цей же час Грузія, країна, яка мала аналогічну 

економічну ситуацію з Україною, сьогодні на 9 місці в даному списку. А все 

завдяки проведеним у 2004 році Михайлом Саакашвілі реформи, які вивели 

дану країну з «депресії». Однією із найважливіших реформ та рушійною силою 

для економічного росту Грузії став туризм.   

Туризм давно вже зарекомендував себе як один із факторів, який значно 

впливає на економіку як регіону, так і країни в цілому. По-перше, туризм 

створює нові робочі місця, вимагає наявності спеціалістів в даній сфері, 

збільшує доходи місцевості та швидко окупається. По-друге, потребує високого 

розвитку інфраструктури, виробництв та підприємств. І по-третє, він стимулює 

валютні надходження, а в загальному туризм – це є головною складовою 

міжнародної торгівлі послугами сьогодні. Саме тому туристична діяльність 

може стати важливим та ефективним засобом для економічного зростання 

регіону та країни.  

Україна має великий потенціал для розвитку туризму в багатьох аспектах. 

Усе сприяє для цього: вигідне географічне положення, комфортний помірний 

клімат, вихід до Чорного моря, наявність карпатських гір, мінеральні ресурси, 

існуючі рекреаційні зони, вражаюча та багатогранна історія України, 

неповторна архітектура  та цікаві традиції й звичаї народу. Потрібно лише 

раціональне використання даних ресурсів та розвитку різноманітного туризму, 

який буде приваблювати туристів. 

Туризм охоплює чимало видів і одним із найцікавіших є подієвий туризм, 

в основу якого входить фестиваль - (фр. festival - свято, лат. festivus — 

святковий, веселий) — масове святкове дійство, яке включає огляд чи 
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демонстрацію досягнень у певних видах мистецтва (музика, театр, кіно, 

естрада) [2]. Закордоном фестивалі грають велику роль у житті населення. 

Україна також намагається поширити цей вид подієвого туризму на своїх 

теренах і з кожним роком таких фестивалів стає більше, а це є правильним 

кроком на зустріч туризму та розвитку економіки. Сьогодні ми знаємо чималу 

кількість українських фестивалів, таких як: етнографічні фестивалі 

«Сорочинський Ярмарок» (с.Великі Сорочинці, Полтавська обл.), «Маланка 

Фест» (м.Чернівці); музичні фестивалі «Zaxid Fest» (Родатичі, Львівська 

область), «Альфа Джаз Фест» (м.Львів), «Atlas Weekend» (м.Київ), «Woodstock 

Україна» (с. Свірж, Львівська область), «Червона Рута» (різні міста України); 

історичні фестивалі «Porta Temporis» (м.Камянець-Поідльський), «Срібний 

Татош» (Закарпаття), а також багато інших гастрономічних, театральних, 

фесталів кіно і т.д.   

Кожен з цих фестивалів вносить свою вагому частину в розвиток 

України, тому можна проаналізувати значення фестивалів. З культурної точки 

зору, кожен фестиваль, за своїм призначенням (кіно, музика, театр і т.д.) 

впливає на людей та робить їх більш культурно-освіченими та розвинутими. 

Щодо соціального аспекту, це дійство зберігає традиції й звичаї країни і таким 

чином передає їх із покоління в покоління та виховує патріотичність, а також 

об’єднує народ в одне ціле. З туристичної погляду, фестивалі дають змогу 

створити імідж краю та країни, будучи певною «родзинкою». Крім цього 

фестивалі збільшують туристичні потоки і приваблюють не тільки вітчизняний 

народ, але й іноземців, які полюбляють такі дійства. Щодо впливу фестивалів 

на економіку, то можна стверджувати, що фестивалі – це спосіб відпочинку для 

людей, їх дозвілля,а відпочинок та нові емоції необхідні для працюючої частки 

населення, оскільки це впливає на ефективність їх роботи, в майбутньому 

результати підприємств та економіки регіону і країни. Вони також надають нові 

робочі місця, можливість збільшити доходи населення. Усе вище зазначене 

доказують, що для України, як і для будь-якої іншої країни туризм, а в частості 



 
 

71 

 

фестивалі є необхідними та важливими для економічного зростання певних 

місцевостей. 

Проте фестивалі, зважаючи на їх масштаби та вимагають великої уваги. В 

Україні існують наступний ряд основних перешкод, які гальмують розвиток 

фестивалів: 

1) Політична ситуація в країна, а саме проведення антитерористичної 

операції на сході Україні зменшує туристичні потоки; 

2) Низький рівень інфраструктури; 

3) Не завжди є підтримка від влади; 

4) Фестивалі вимагають великих грошових інвестицій; 

5) Потребують спеціалістів-орагнізаторів для успішного проведення 

фестивалю; 

6) Вимагають велику відповідальність організаторів та учасників для 

уникнення форс-мажорних ситуацій при великому скупчені народу. 

Оскільки забезпечення туристичних потоків та високий рівень туризму 

може гарантувати Україні економічне зростання, фестивалі також відіграють 

значиму роль і потребують долання усіх перешкод для їх реалізації в державі. 

Вирішити дані питання можна таким чином:  

1. Забезпечити закордонне ЗМІ інформацією про українські фестивалі 

та обов’язково про безпечність знаходження на всій території України, де вони 

проводяться, крім зони АТО. 

2.  Залучати спонсорів та укладати відносини з іноземними 

інвесторами в плані виділення коштів на інфраструктуру та реалізації 

фестивалів. 

3. Направити державну політику на розвиток туризму, в тому числі і 

на подієвий туризм, який включає фестивалі. 

4. Використовувати іноземний досвід та запрошувати іноземних 

спеціалістів-організаторів фестивалів для найбільш якісної організації цих 

дійств, щоб уникнути неприємних ситуацій під час їх проведення. 
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5. Створення відповідних умов та підвищення кваліфікації в даній 

сфері для студентів спеціальностей «Туризм», «Менеджмент», «Маркетинг».  

Отже, фестивалі - частина подієвого туризму, є однією із складових 

частинок усього туризму, який значно може вплинути на економіку країни, 

покращити її стан. Фестивалі збільшують туристичні потоки та створюють 

імідж певної місцевості. Вони сприяють економічному зростанню країни. Хоча 

в Україні існують деякі труднощі з організацією фестивалі, тут все одно є 

можливість збільшувати кількість та якість цих дійств. Фестивалі – це велика 

інвестиція в життя країни, особливо в її економіку. 

Література: 

1. Украина поднялась на 76 место в Doing Business 2018. Но упала в 6 

из 10 категорий рейтинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

https://ain.ua/2017/10/31/ukraina-doing-business-2018 

2. Фестиваль [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0

%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C 
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м. Тернопіль, Україна 

Ресторанне господарство є видом економічної діяльності суб’єктів різних 

організаційно-правових форм і громадян-підприємців щодо надання послуг, аби 

задовольнити потреби споживачів у харчуванні з організацією дозвілля та без 

нього. У сьогоднішніх умовах господарювання перед закладами ресторанної 

https://ain.ua/2017/10/31/ukraina-doing-business-2018
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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сфери виникає потреба перегляду маркетингового комплексу загалом. 

Вивчення сучасної світової практики показало, що сьогодні існує безліч 

модифікацій маркетинг-міксу, при цьому у сукупності кількість елементів, що 

відносять до однієї із моделей перевищує тридцять. Зростання цін на 

продовольчі товари, енергоносії та збільшення інших витрат зумовлюють 

необхідність підвищення цін на продукцію, а це в свою чергу збільшує ціну на 

послуги закладів ресторанного господарства, що призводе до зменшення 

середнього чеку, споживачі стали більш економними. 

Завданням закладів ресторанного господарства у цій ситуації є 

забезпечення стабільної діяльності та недопущення втрати клієнтів [1]. За цих 

умов маркетингові інструменти та активізація маркетингової діяльності стають 

все більш важливими та необхідними. Як відомо, головний принцип 

маркетингу – спрямованість на споживачів та вибір ефективних методів впливу 

на них створюють необхідність пошуку ефективних маркетингових 

інструментів, перш за все, спрямованих на підвищення рівня їх задоволеності, а 

цьому сприятимуть гарний настрій, радість, позитивні враження, захоплення та 

почуття, які виникли у процесі споживання ресторанної послуги. 

Враховуючи сучасні тенденції розвитку маркетингу у ресторанній сфері 

класичну модель комплексу маркетингу «4Р» удосконалено у модель «5Р+Е». 

Дана модель враховує усі особливості діяльності підприємств у ресторанній 

галузі, та разом із класичними елементами маркетингового комплексу 

(товарною, ціновою, збутовою, комунікаційною політиками) включає 

специфічні складові політики емоцій і персоналу, а отже сприяє підвищенню 

рівня задоволення клієнтів. Зважаючи на особливості цієї галузі і характерність 

діяльності закладів у ресторанному господарстві маркетинговий комплекс є 

уніфікованим, як з погляду на склад усіх елементів, так і з точки зору їх 

сутності. 

Згідно із запропонованою моделлю комплексу маркетингу для закладів 

громадського харчування доведено, що обов’язково потрібно формувати 

маркетингову програму економічних суб’єктів ресторанного бізнесу, яка 
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поєднує у собі програму зовнішнього маркетингу, зосереджену на споживачах, 

та програму внутрішнього маркетингу, яка сприяє створенню мотивованого і 

клієнтоорієнтованого персоналу. Це дозволить, в першу чергу, підвищити 

ступінь задоволеності клієнтів підприємств ресторанного сервісу та, що не 

менш важливо, досягти на цій основі мети маркетингової діяльності загалом.  

Впровадження такого елементу, як «emotions» є необхідним для 

створення позитивних вражень та емоцій, які сприятимуть зростанню іміджу й 

високій оцінці роботи закладу, що в подальшому обумовить повторне бажання 

його відвідати, а також поділитися враженнями із рідними, друзями та 

знайомими, які також приймуть певне рішення щодо відвідування даного 

закладу. Оскільки, емоції безпосередньо пов’язані із запитами та мотивами 

поведінки людей, то не дивно, що завдяки позитивним враженням, які людина 

отримує під час відвідування закладу утворюється контингент постійних та 

потік нових клієнтів, що є вкрай важливим для створення стабільної діяльності 

та подальшого розвитку підприємств ресторанних послуг. 

Література: 

1. Жегус О. В. Аналіз та прогнозування розвитку ринку ресторанних 

послуг в м. Харкові та Харківській області / О. В. Жегус, М. В. Михайлова // 

Маркетинг в Україні. – 2014. – № 1–2 (82–83). – С. 54–62. 
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м. Київ, Україна 

З давніх пір світових вчених цікавить питання збагачення підприємств, не 

вдаючись до використання природних джерел і сировини. І невипадково саме в 

другій половині ХХ століття зароджується і розвивається теорія 

інтелектуального капіталу. Завдяки інноваціям, які ґрунтуються на знаннях та 

інформації з розвиненою інфраструктурної, людство стало на новий рівень 

розвитку економічних знань. Інтелектуальний капітал представляє собою 

сукупність інтелектуальних ресурсів людей підприємств та організацій (знання, 

уміння і творчі обдарування індивідів, їхній освітньо-кваліфікаційний рівень, 

об'єкти інтелектуальної власності, машинні інтелектуальні засоби, організаційні 

структури), які є результатом попередньої творчої діяльності людини і 

використовуються суб'єктами підприємництва для виконання поставлених 

цілей. 

Питання сутності інтелектуального капіталу залишаються актуальними і 

надалі, що потребує подальших досліджень та підкреслює актуальність нашого 

дослідження. 

Загалом, інтелектуальний капітал як наукова економічна категорія почав 

досліджуватися порівняно недавно – з 90-х років ХХ століття. Новизна 

проблематики дослідження зумовила неоднозначність і суперечливість думок 

дослідників щодо визначення сутності та структури інтелектуального капіталу. 

У зв’язку з цим можна виокремити три підходи до трактування цієї категорії: 

структурний, функціонально-структурний і термінологічний.  

Достатньо широко досліджені структурні та термінологічні аспекти 

інтелектуального капіталу, меншою мірою – функціональний. Саме останній 

розкриває економічну сутність інтелектуального капіталу через його здатність 
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створювати нову вартість та/або приносити додатковий прибуток. Тому 

базовою функцією інтелектуального капіталу є створення нової вартості.    

Дослідженням даної проблематики та  формування теоретичних основ 

інтелектуального капіталу займались такі видатні вчені, як: Т. Стюарт, 

Л. Едвінсон, М. Мелоун, які запропонували визначення, структуру та методи 

оцінювання інтелектуального капіталу підприємства. Їх наукові здобутки були 

покладені в основу багатьох сучасних розробок та зараз вважаються аксіомами 

теорії інтелектуального капіталу. До наукових досліджень, які присвячені 

широкому загалу проблем з вивчення інтелектуального капіталу, відносяться 

насамперед праці таких вітчизняних науковців, як: О.  Бутнік – Сіверський, 

Т. Бойко, І. Гусєва, А. Добринін, Б. Леонтьєв, І. Рєпіна, Є. Смирнов, 

М. Сагайдак, М. Теплюк, Г. Швиданенко, Н. Шевчук та інші. [1, стор. 103-105] 

Досвід діяльності компаній свідчить про те, що в сучасних ринкових 

умовах забезпечити принципові переваги, створити їх «неповторний образ» 

лише за рахунок матеріальних і фінансових ресурсів практично неможливо. 

Необхідні унікальні, за своєю сутністю, чинники, яким притаманна потенційна 

можливість формувати індивідуальні конкурентні переваги та забезпечувати 

лідерство компанії. Вже досить давно вчені звертали увагу в своїх 

дослідженнях на те, що в період постіндустріальної епохи успіх корпорацій у 

створенні вартості та забезпеченні конкурентоспроможності залежить більшою 

мірою від інтелектуальних можливостей системи ніж від її фізичних активів. 

Для визначення інтелектуальних можливостей та нематеріальних джерел 

створення вартості компаній дослідники-теоретики виділяють такі поняття, як 

«неосяжні ресурси», «нематеріальні ресурси», які ще називають 

«невідчутними», «неявними» чи навіть «невловимими» ресурсами. А в останні 

роки в науковий обіг введено ще такі категорії, як «інтелектуальні ресурси» та 

«інтелектуальний потенціал». 

Частина авторів вважає ці поняття тотожними та пропонує їх 

взаємозамінне використання, пояснюючи їх існування різними сферами 

використання. Інші дослідники розглядають те чи інше поняття як складову 
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один одного. З точки ж зору практики управління підприємством важливо чітко 

розуміти нематеріальні джерела створення вартості та забезпечення 

конкурентних переваг. Тому саме з цього підходу будемо й надалі розглядати 

різноманітні погляди на визначення сутності ряду категорій. Передумовою 

становлення теорії інтелектуальних ресурсів (капіталу, активів) були 

дослідження таких авторів, як Хіроюкі Ітамі (Hirouki Itami) («Мобілізація 

невидимих активів», 1980р.), Карла-Еріка Свейбі («Компанія ноу-хау», 1986 р., 

«Новий річний звіт», 1988р., «Невидимий балансовий лист», 1989р., 

«Управління знаннями», 1990р.), Х. Братен (X.Braaten), Р. Холла, П. Саллівана 

та Д. Тіса. [2, стор. 245-253] 

Ряд вчених розглядають за різними аспектами взаємозв’язок категорій 

«інтелектуальний капітал» та «інтелектуальні ресурси». Наприклад, Й. Руус, 

С.Пайк і Л. Форнстрьом ототожнюють інтелектуальний капітал з 

нематеріальними ресурсами, що беруть участь у створенні цінності організації і 

є такими, що повністю або частково нею контролюються. 

Вони вважають, що під узагальнюючою назвою «інтелектуальний 

капітал» слід розуміти ресурси інтелектуального капіталу, які збільшують його 

потенційні можливості при створенні цінності. Всі ці ресурси формують основу 

потенційної конкурентної переваги, хоча лише деякі можуть бути 

ідентифіковані. 

Щодо категорії інтелектуальний капітал, то в економічній літературі 

існують різні визначення, які, як правило, складені за принципом змістовного 

підходу. Лише деякі автори при характеристиці інтелектуального капіталу 

визначають його здатність приносити дохід. Наведемо окремі визначення: 

Інтелектуальний капітал – це знання, які можуть бути конвертовані в 

прибуток, іншими словами, це сума всього того, що знають і чим володіють 

працівники і що формує конкурентоспроможність організації. 

Інтелектуальний капітал – всі нематеріальні ресурси, які можна 

розглядати як активи, що капіталізуються. 
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Інтелектуальний капітал – узагальнене поняття для позначення 

невідчутних цінностей, що об’єктивно підвищують ринкову вартість компанії. 

Інтелектуальний капітал – це термін для позначення нематеріальних активів, 

без яких компанія тепер не може існувати.  [3, стор. 14] 

Для визначення сутності дефініцій  «інтелектуальні ресурси» необхідно 

встановити її взаємозв’язок з іншими термінами «інтелектуальний капітал» та 

«інтелектуальні ресурси» загальним у них є те, що вони: по-перше, 

безпосередньо базуються на продуктах інтелектуальної діяльності; по-друге, 

використовуються як чинник підвищення ефективності діяльності на основі 

прирощення доданої вартості і збільшення ринкової ціни; по-третє, можуть 

належати персоналу, підприємству та зовнішньому середовищу; по-четверте, 

динамічне зростання економіки підприємства за рахунок інтелектуальних 

продуктів притаманне інноваційно-орієнтованим компаніям. Інтелектуальний 

капітал варто відрізняти від такого поширеного у вітчизняній науковій 

літературі поняття як «інтелектуальний потенціал». Інтелектуальний потенціал 

– це сукупність знань, умінь і творчих обдарувань індивідів, їхній освітньо-

кваліфікаційний рівень, які дають змогу засвоювати набуті та творити нові 

знання, тобто це здебільшого можливості, якими володіє особа. Зокрема, Гусєва 

І.Ю.,  розглядає інтелектуальний потенціал як складову соціального інтелекту в 

контексті загальної соціалізації суспільства, рис.1. 

Висновки. Очевидним є те, що ресурси, які створюють інноваційні 

інтелектуальні продукти для забезпечення конкурентних переваг компанії, 

стають її інтелектуальними ресурсами. Саме інтелектуальні ресурси у поєднані 

із матеріальними ресурсами набувають вирішального значення для 

забезпечення конкурентних переваг підприємств у довгостроковій перспективі 

завдяки своїм унікальним властивостям. Тому одним із найбільш прибуткових 

напрямів діяльності розвинених країн є саме експорт знань у вигляді 

технологій, програмного забезпечення, винаходів та інших інтелектуальних 

продуктів. Таким чином, саме інтелектуальні ресурси залучаються у 
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господарський оборот як найважливіший чинник виробництва та потужне 

потенційне джерело забезпечення конкурентних переваг. 

 

 

Рис.1.Модель трансформації інтелектуальних ресурсів у інтелектуальний 

капітал. Джерело: Доповнено авторами 
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МУЛЬТИФЕНОМЕНАЛЬНІСТЬ БРЕНДИНГУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ 

 

Павлова І.О.,  

здобувач, старший інспектор  

відділу аспірантури і докторантури  

Одеська національна академія харчових технологій 

м. Одеса, Україна  

Мультифеноменальність, як складний двокомпонентний понятійний 

конструкт, має змістовне навантаження, що пов’язане з множинністю 

особливих явищ, речей, їх ознак, властивостей та характеристик, сутність яких 

певною мірою сприймається на чуттєвому рівні і яку непросто збагнути 

відразу. В цьому сенсі застосування терміну «мультифеноменальність», по 

відношенню до брендингу сільських територій Південного регіону, є цілком 

виправданим. 
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Передусім це стосується об’єкту брендингу – сільських територій, які 

ідентифікуються як агроекосистема, економічний простір, соціальне 

середовище, ментальний образ; як природні та соціально-просторові утворення, 

що складаються з територій базового, районного, регіонального та 

загальнодержавного рівнів й представлені їх наступними різновидами: типово 

сільськими (аграрними) територіями; перехідними, «змішаними» територіями 

(сільські урбанізовані зони й ареали, «аграрні» міста); територіями зі 

спеціальним режимом функціонування (оздоровчо-рекреаційні, прикордонні, 

гірські), які крім того класифікуються за певними типами, а також 

відрізняються між собою за регіональною та іншою специфікою [1, с. 87, 102, 

115, 136, 160, 185]. В даному випадку йдеться про відповідні території 

Миколаївської (885 територій базового і 19 – районного рівнів), Одеської (1124 

і 26 територій) та Херсонської (658 і 18 територій) областей [2, с. 5, 10]. Ці 

території, що є відповідними територіальними підсистемами перелічених 

областей, мають схожі географічні, природно-кліматичні, історичні, 

соціокультурні умови розвитку та особливості, за якими вони відносяться до 

Південного регіону (макрорегіону). Проте, враховуючи достатньо велику 

кількість локальних територій в межах цих областей, обмежитися розробкою 

єдиного для них бренду, не представляються можливим. До того ж, локальні 

територіальні одиниці розрізняються між собою за предметом брендування – 

відмінними рисами та перевагами, які є основою брендів,  процес створення 

яких визначається сукупністю факторів. Ці фактори групуються за трьома 

категоріями: структурні або стабільні (місцеположення, клімат, історія); 

мінливі (розмір, чисельність, добробут населення, зовнішній вигляд); 

символічні (геральдика, культурний код, знакові події та особистості, 

поведінкові та комунікаційні характеристики) [3, с. 112]. Таким чином, 

мультиефект в об’єктно-предметному вимірі брендингу проявляється у  

наявності множини потенційних суббрендів, які відбивають у свідомості 

унікальні якості, що притаманні тим чи іншим локальним сільським 

територіям. 
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Більш однозначною виглядає ситуація з цільовими установками суб’єктів 

брендування та очікуваннями споживачів бренду. Однак й тут має місце 

різноманітність та суперечливість інтересів учасників процесу брендування. 

Серед суб’єктів створення та просування бренду розрізняються їх ініціатори та 

безпосередні розробники: представники органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій, засобів масової 

інформації, бізнес-структури, професійні іміджмейкери і брендологи, 

населення. Позиціонерами бренду, тобто тими, хто доводить їх до свідомості 

споживачів, є маркетологи, фахівці з піар-технологій. Серед сторін, що 

зацікавлені в продукті брендування – місцеві жителі, населення, що проживає в  

містах та на інших сільських територіях, інвестори, туристи. Кожна з 

перелічених категорій по своєму розцінює користь та вигоду для себе 

територіального продукту брендингу. Так, менш за всіх бренд як такий 

потрібен місцевим жителям, які знають що насправді являє собою їх місце 

життєдіяльності, але вони не завжди готові до кардинальних перемін. 

Інвесторів, які очікують на прибуток від вкладення власних капіталів, цікавить 

позитивна репутація території, яку створює в їх свідомості бренд. Для 

іміджмейкерів та брендологів бренд – це передусім «казка» про територію, 

образ якої не завжди збігається з існуючою реальністю. Для адміністрації 

території досконалий бренд – це ознака її певної успішності як вдалих 

управлінців, які існують для того, щоб перетворити казку на дійсність й 

отримати від цього не тільки задоволення, а й політичні та інші дивіденди. Для 

представників засобів масової інформації, інших комутантів створення та 

просування бренду – це повсякденна праця, за яку вони отримують винагороду, 

що залежить від їх професійної майстерності придати бренду більшої образної 

привабливості. Для туристів бренд території, як і продуктів, що виробляються в 

її межах, є ніщо інше як візуальний та вербальний символ, віра в який 

остаточно підтверджується, або спростовується лише після перебування на 

самій території. 
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Певною мірою дискретним і багато ступневим є й сам брендинг, як 

процес створення та управління брендом на усіх етапах його життєвого циклу, 

який часто переходить в ребрендинг. Крім того, в процесі брендингу дається 

взнаки двоїста природа сільських територій в їх об’єктному маркетинговому 

вимірі. З одного боку, сільські території – це територіальний продукт, як 

сукупність матеріальних благ та послуг, з іншого – сама територія виступає як 

комплекс факторів соціально-культурної ідентифікації, що орієнтують 

внутрішніх та зовнішніх споживачів на вибір напрямів реалізації територіальної 

споживної поведінки [4]. А це, в свою чергу, ускладнює сам процес 

ідентифікації продукту, оскільки територіальний бренд відрізняється від 

товарних та корпоративних брендів за своїми географічними, 

соціокультурними характеристиками, місією, природно-ресурсним 

потенціалом, символікою. Власне вони й складають його атрибути або 

«генотип». 

Емоційна складова бренду створює у свідомості споживачів привабливий 

образ об’єкту брендингу, в чому активну роль відіграє ментальність, що 

відбиває у свідомості споживачів сільський простір у вигляді його образної 

картини. Це, як зазначає Я. Верменич, породжує ситуацію, коли візуалізація 

заміщує реальну картину дійсності штучною конструкцією, при цьому 

природно-географічні та соціально-економічні детермінанти відходять на 

другий план, поступаючись першістю ментальним образам [5, с. 439]. Ці образи 

формують ментальну карту сільських територій Південного регіону, тим самим 

створюючи певне уявлення на рівні ідентичності про об’єкт брендування, яке 

не завжди збігається з його виробничою та функціональною парадигмами. 

Судження про це можна зробити на підставі позиціювання бренду. Якщо 

проаналізувати маркетингову політику та практику позиціювання сільських 

територій Південного регіону, то складається враження про першість в їх 

ідентифікації туристичного бренду у його винно-гастрономічній версії. 

Водночас залишається майже незайнятою ніша позиціювання  цих територій за 

такими  напрямами туристичного бренду, як агротуристичний, історико-
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культурний, спортивний. На більшу увагу заслуговує брендування сільських 

територій як агропродовольчих та оздоровчо-рекреаційних  природних та 

соціально-просторових утворень. Отже, в зазначеному контексті продукт 

брендингу постає як певний мікс, або зонтичний бренд, до якого входять 

базовий та допоміжні суббренди. 

Таке мультипозиціювання зонтичного бренду надає йому багатовимірної 

цінності. Функціональний вимір передає набір споживчих властивостей, 

емоційний – спосіб сприйняття, соціальний – практичне значення, духовний – 

внесок в розвиток соціокультурних якостей соціуму [6]. 

Отже, брендинг як цілеспрямований та розгалужений процес створення та 

просування бренду сільських територій Південного регіону цілком підтверджує 

його оцінку як мультифеномену. 

З наведених положень випливає, що мультифеноменальним є й процес 

дослідження брендингу. Дійсно, якщо представити брендинг як певний 

маркетинговий інструмент та функцію бренд-менеджменту, то в його 

дослідницькій парадигмі слід визнати пріоритет маркетингового та 

менеджерського наукових напрямів. Проте брендинг ґрунтується на певних 

соціально-економічних детермінантах, за якими стоять географічна, економічна 

та соціологічна наукові дисципліни. Технологію брендостворення неможливо 

уявити без знань психології, філософії, культурології та інших наук, що 

належать до гуманітарної галузі знань. В цьому сенсі пізнавальна парадигма 

набирає ознак мультидисциплінарності, а значить й  мультифеноменальності. 

На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

брендинг, на перший погляд, нагадує картину, котра скрита за виразом: «гора 

народила мишу». Аде за цим виразом скрита велика інтелектуальна та 

прикладна праця багатьох людей, які у своїй переважній більшості, щиро вірять 

в успіх справи, яка в кінцевому рахунку сприятиме виведенню сільських 

територій Південного регіону на якісно новий рівень. 
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показників та ранжування банків за визначеними критеріями. В економічній 

літературі зустрічається декілька класифікацій рейтингових методик 

оцінювання діяльності банків, в основу яких покладено різні ознаки, серед 

яких, наприклад, власність рейтингу, масштаби його розповсюдження, рівень 

прозорості, методика побудови, форма проведення спостереження, характер 

оцінюваної інформації, призначення рейтингу тощо. 

Виникнення рейтингового оцінювання діяльності банківських установ, 

інших фінансово-кредитних та нефінансових установ обумовлене бажанням 

учасників фінансового ринку знати оцінку діяльності інших учасників-

партнерів, конкурентів чи нейтральних осіб аби орієнтуватися на них й 

визначати перспективні напрямки свого розвитку. За сучасних умов рейтингова 

оцінка діяльності банків проводиться з метою забезпечення керівництва, 

власників, акціонерів, потенційних інвесторів та клієнтів інформацією про 

фінансові результати діяльності банку, відображення його стійкості до 

несприятливих змін фінансового ринку порівняно з іншими.  

Ефективність банківського сектору багато в чому залежить від механізму 

рейтингового оцінювання діяльності банків. Даний механізм включає в себе 

суб’єкти, що здійснюють рейтингову оцінку діяльності, безпосередньо об’єкти 

аналізу, сукупність показників та основні етапи його проведення. Такий 

механізм повинен виконувати ряд завдань, які визначаються подальшим 

призначенням рейтингової оцінки. Також будь-яка методика рейтингового 

оцінювання має бути побудована за конкретними принципами, серед яких 

зокрема комплексність, обґрунтованість, коректність, узгодженість тощо. У 

посткризових умовах актуальності набуває проблема удосконалення самого 

механізму рейтингового оцінювання і оптимізації системи показників багатьох 

рейтингових методик, які були розроблені десятки років тому[1].  

Таким чином, рейтингова система оцінювання діяльності банків повинна 

містити в собі такі основні елементи, як: 

- критерії, за якими оцінюють об’єкт; 

- шкали, які є основою при оцінюванні об’єкта за кожним критерієм; 
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- принципи формування підсумкової рейтингової оцінки. 

Загалом формування якісної системи рейтингового оцінювання повинно 

здійснюватися за такими принципами: 

1) комплексність: система показників повинна давати всебічну оцінку 

фінансового стану банку не лише на певний момент часу, але і в динаміці; 

2) обґрунтованість: функції вагових коефіцієнтів повинні адекватно 

описувати ступінь впливу кожного показника на підсумковий результат; 

3) коректність: рейтингова оцінка двох банків має бути незалежною по 

відношенню до оцінок третього банку; 

4) узгодженість: дібрані показники повинні бути однаково 

спрямованими та відповідати способу зведення їх в інтегральну оцінку [2]. 

Подальше формування рейтингів банків може відбуватися двома 

способами: 

1) складання єдиного рейтингу – ранжування об’єктів відбувається на 

основі інтегрального показника (наприклад, за часткою критерію, загальним 

балом або латентним показником тощо); 

2) складання сегментного рейтингу – формується групи, у середині 

яких відбувається ранжування за визначеними ознаками[3]. 

Єдиний рейтинг складається переважно при кількісному аналізі, за якого 

система оцінювання формується на основі декількох кількісних показників, 

результатом чого є однозначне ранжування об’єктів в порядку зростання чи 

зменшення їх рейтингового числа. Метод дає чітке уявлення користувачу про 

пріоритетність того чи іншого об’єкту аналізу над іншими[4].  

Система комплексного рейтингового оцінювання діяльності банків 

включає певний перелік факторів. Загалом фактори, що приймаються до 

розрахунку у різних методиках рейтингового оцінювання, можна класифікувати 

наступним чином: 

1) розмір бізнесу банку – розмір чистих активів, належність банку до 

фінансово-промислової групи, наявність асоційованих та дочірніх компаній; 
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2) достатність капіталу – розмір балансового та достатність 

регулятивного капіталу, нормативи адекватності капіталу, інвестований 

прибуток, емісійний дохід; 

3) структура активів – питома вага різних активів у сукупному обсязі, 

диверсифікація активів, їх динаміка та структурні зміни у їх пропорціях; 

4) структура зобов’язань – джерела формування кредитних ресурсів, їх 

строки, процентні витрати, фактори впливу на зміну структури; 

5) ліквідність банку – показники даної групи, а також співвідношення 

активів і пасивів; 

6) нормативи центрального банку; 

7) рентабельність банку – рівень рентабельності, динаміка та 

структура доходів, витрат, фінансового результату, рентабельність активів, 

капіталу, витрат, персоналу банку, процентної маржі тощо [5]. 

На сьогодні актуальною є проблема оптимізації системи показників 

багатьох рейтингових моделей. Більшість методик рейтингової оцінки 

діяльності банків, які використовуються в сучасних умовах функціонування 

економіки, були розроблені більш, ніж десять років тому, а тому виникає 

об’єктивна необхідність переглянути вагові коефіцієнти таких методик. 
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Оцінювання якості трудового потенціалу підприємства має відбуватися із 

застосуванням вибірки конкретних показників, що на даний момент найкраще 

характеризують вартість людських ресурсів підприємства. Так, на основі цих 

показників можуть бути розроблені ключові індикатори оцінювання якості 

трудового потенціалу підприємства, що доцільно розділити на дві групи [3]: 

– якісні (фізичний потенціал, кваліфікаційний потенціал, морально-

культурний потенціал, інноваційний потенціал, інтелектуальний потенціал та 

соціально-психологічний потенціал); 

– кількісні (показник чисельності персоналу, показники вікового та 

кваліфікаційного складу персоналу, показники прибуття і вибуття працівників, 

плинності кадрів, показник використання фонду робочого часу, показник 

продуктивності праці, показник трудомісткості праці, показник 

фондоозброєності праці, частка оплати праці в собівартості продукції, частка 

прибутку на одного працівника). 

Відтак, якість трудового потенціалу промислового підприємства може 

розцінюватися з двох підходів [2]: 

1) як наявність суттєвих характеристик, що відрізняють один предмет або 
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явище від інших. Тут йдеться, насамперед, про якість трудового потенціалу з 

позицій якостей освітнього та вікового рівнів, показників здоров’я людини, а 

також її мотивації до ефективної і продуктивної праці; 

2) як сукупність властивостей, що обумовлюють спроможність 

задовольняти певні потреби. Звідси очевидно, що якість трудового потенціалу 

підприємства пов’язана з його конкурентоспроможністю, тобто здатністю 

якомога найкраще задовольняти певні потреби чи відповідати заданим 

стандартам якості. 

Тут варто також зауважити, що в контексті другого підходу під якістю 

трудового потенціалу промислового підприємства варто розуміти сукупність 

певних властивостей працівників підприємства, їх здатність і можливість 

задовольняти конкретні потреби підприємства відповідно до освітньо-

кваліфікаційного рівня, фахової підготовки, професійної придатності, статево-

вікових ознак та стажу роботи, що є визначенням його вартості. 

Все це дозволяє розробити методику розрахунку вартості людських 

ресурсів, що ґрунтується на формулі 1 [1, с. 398]: 

     pkvstс DDTIKKZPST , (1) 

де сZP  – середня заробітна плата на підприємстві; stK  – коефіцієнт 

трудового стажу; kvK  – коефіцієнт, що враховує кваліфікацію і залежить від 

професійних знань, вмінь і навичок працівника; T  – термін корисного 

використання компетенцій, набутих у процесі навчання; I  – інвестиції 

підприємства в персонал; D  – кількість робочих днів, відпрацьованих 

працівником за певний період; pD  – робочих днів у періоді. 

Очевидно, що багатогранність якості трудового потенціалу також 

визначає широке коло таких його параметрів, як: ідейно-моральний, 

інтелектуальний, професійно-кваліфікаційний, етнокультурний. 

Ефективне управління якістю трудовим потенціалом персоналу (на основі 

його об’єктивної оцінки) є однією із ключових умов, що визначає успіх 
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підприємства. Керівники підприємства несуть відповідальність не тільки за 

підвищення трудової активності працівників основного виробництва, але й за 

планування їхнього професійного росту як резерву на перспективу. 

Поряд з тим, встановлено, що: 

– удосконалення діяльності промислового підприємства в системі 

організації праці та виробництва проходить у своєму розвитку такі стадії, як: 

усвідомлення та навчання; розуміння; розв’язання проблем і ухвалення рішень; 

– пошуки досконалості в рамках розвитку промислового підприємства 

здійснюються на двох рівнях: задоволення вимог споживачів; забезпечення 

якості трудового потенціалу за отриманими результатами управлінської 

діагностики підприємства. 

В контексті цього варто зауважити, що результати практики 

господарювання багатьох промислових підприємств дали змогу дійти висновку, 

що: 

1) оцінювання підприємства – це логічно-структурований процес 

комплексного аналізу внутрішніх змінних-факторів і можливостей 

підприємства, що спрямований на оцінювання їх наявності та відповідності 

цілям і завданням, на оцінювання поточного стану, ефективності, тенденцій та 

перспектив розвитку підприємства на основі дослідження його сильних і 

слабких сторін за відповідними бізнес-індикаторами (залежно від цілей 

оцінювання) з метою виявлення і усунення проблем і недоліків системи 

менеджменту підприємства; 

2) оцінювання в системі менеджменту підприємства включає такі 

елементи, як: оцінювання (ключових ознак, характеристик, певних параметрів, 

особливостей, властивостей тощо); аналіз місця, структури, динаміки, 

тенденцій, взаємозв’язків і взаємодій між елементами системи; визначення 

відхилень параметрів від оптимальних критеріїв і встановлених нормативів або 

стандартів, формулювання загального висновку); 

3) систему цілей оцінювання підприємства, з огляду на забезпечення 

якості трудового потенціалу, формують такі ключові цілі, як: оцінювання 
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ефективності контролінгу внутрішніх бізнес-процесів підприємства; 

оцінювання ефективності організаційної структури управління підприємства; 

оцінювання ефективності нормування праці управлінського персоналу на 

підприємстві; оцінювання підприємства в сферах професійної освіти, трудової 

активності та мотивації, інноваційної праці та соціального розвитку; 

оцінювання політики керівництва в сферах соціальної відповідальності, 

інформаційної безпеки та охорони праці; оцінювання рівня конфліктності в 

колективі на підприємстві; оцінювання ефективності використання 

інформаційних технологій в управлінні підприємством. 

За отриманими результатами такого оцінювання може бути сформоване 

системне бачення проблемних областей у сфері забезпечення якості трудового 

потенціалу підприємства. Кінцевим результатом стане ухвалення 

управлінських рішень, що спрямовані на вирішення проблемної ситуації у 

цьому напрямі чи розвиток персоналу та формування резервів підвищення 

якості трудового потенціалу підприємства. 

Беручи до уваги зазначене, доцільно також доповнити класифікацію 

резервів підвищення якості трудового потенціалу промислового підприємства з 

точки зору ряду таких ознак [4, с. 293]: за часом використання (поточні та 

перспективні резерви); за місцем виявлення та використання (виробничі, 

позавиробничі та управлінські резерви); за категоріями персоналу (робітники, 

службовці, спеціалісти та керівники); за складовими якості трудового 

потенціалу (розвиток персоналу, використання робочого часу, якісний склад 

персоналу, фонд оплати праці, рівень продуктивності праці); за характером 

впливових факторів (технічні, організаційні, економічні та соціально-

психологічні); за масштабом поширення результатів використаних резервів 

(загальні та приватні резерви); за джерелом зростання якості (інтенсивний ріст 

та екстенсивний ріст); за проявом у процесі виробництва (реальні та потенційні 

резерви). 

Тут варто зауважити, що внутрішні резерви підвищення якості трудового 

потенціалу підприємства здатні вплинути на економію праці при мінімальних 
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витратах і, як наслідок, спрямовані на покращення результатів діяльності 

підприємства від їхнього використання. 

Отже, варто відзначити, що в основі розробки інструментарію 

забезпечення якості трудового потенціалу має лежати система цілей 

управлінської діагностики підприємства, що включає такі ключові цілі для 

оцінювання, як: ефективність контролінгу внутрішніх бізнес-процесів; 

ефективність організаційної структури управління; ефективність нормування 

праці управлінського персоналу; діагностика підприємства в сферах 

професійної освіти, трудової активності та мотивації трудової діяльності, 

інноваційної праці та соціального розвитку; політика керівництва в сферах 

соціальної відповідальності, інформаційної безпеки та охорони праці; рівень 

конфліктності в трудовому колективі; ефективність використання 

інформаційних технологій в управлінні підприємством. З’ясовано, що 

ефективне управління якістю трудового потенціалу на основі його об’єктивного 

оцінювання є однією із ключових умов, що визначає успіх промислового 

підприємства. 

Література: 

1. Михайлов А.Б. Особенности стоимостной оценки персонала на 

предприятиях нефтехимической отрясли / А.Б. Михайлов, М.П. Ямков // 

Вестник Казанского технологического университета. 2014. – №17(19). – С. 397–

400. 

2. Скриньковський Р. Розробка інструментарію для забезпечення якості 

трудового потенціалу промислових підприємств / 

Р. Скриньковський  Г. Павловські, Л. Ситар // Traektoria Nauki = Path of Science. 

– 2017. – vol. 3, no 9. – P. 3009–3018. 

3. Смолюк В.Л. Управління розвитком трудового потенціалу 

підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)» / В.Л. Смолюк. – Харків, 2008. – 20 с. 

4. Швець Л.В. Резерви підвищення якості трудового потенціалу 

промислового підприємства / Л.В. Швець // Вісник економіки транспорту і 

промисловості. – 2012. – №39. – С. 292–297.  



 
 

94 

 

НОТАТКИ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


